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Répcelak NagykOzség Önkormányzatának lapja 6.

Tisztelt répcelaki választópoI gárok !

-elepülésünkön - története során először - 2000. október 15-én (vasárnap) hetyi népszavazás
ilesz. Eldöntendő kérdés : beadja-e a képviselő-testület2001-ben a pályázatot a városi rang

elnyeréséhez ? Kérjük, hogy Répcelak jövőjét - véleményünk szerint hosszú távra is 
:

meghatározó kérdésről - nyilvánítsanak véleményt. Jöjjenek el szavazni !
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_ TEóRIA Az ÉLETRőL -

Egy élet kell ahhoz, én mondom
hogy rájöjjünk,

;;ak bohócok vagyunk a porondon
s a köldökzsinórt elvágva
érkezünk lassan a halálba

-KEK-

.....és sikerült harnradszor is,
nlirrdaz rrli tegrrap ismét elveszett,
rgl,aggo lyók zúdu ltak árvaságorrr

t tlágába, hogy megint megsebezzék
elgyötör1 lelkem.

',1..st szeretnék lebegni réted és tengered
_i)ön, hallgatni szíved lüktető moraját,

,_ jonl ez a kék örvény engem is eltemet,
:: Te vársz, még akkor is ha gyűlölsz

valalrol, rnessze, odaát.

(Anitának)

- EMLEKEIM -

Dnlékeinr egy összegyűrt
reggeli írjság címlapján landoltak

szablyát vonva betűk és sorok ellen
világokat elsöprő véres harcoknak
tisztítanak helyet a tör-ténelernben

Répcelak Nagyközsé9 Önkormányzaíának Képviselőtestülete

Millenniumi Nap Répcelakon

2000. augusztus 21. nagy jelentőségű nap volt községünk
életében, ekkor került sor a millenniumi emlékzászlő átadására. Az
evangélikus templomban tartott ünnepségen részt vettek településünk
önkormányzati képviselői, intézmények és gazdasági társaságok
képviselői, a környező települések és Lég test-,zérközség polgármes-
terei. Vendégünk volt Markó Péter Vas Megye Közgyűlésének elnöke
és Básthy Tamás választókerületünk országgyűlési képviselője. A
millenniumi emlékzászlót Áder János, az országgyűlés elnök e adta át
Dr, Németh Kálmán polgármesternek, Bokányi Kálmánné jegyző
asszonynak és Lukácsi Ernőné zászlőanyának. Az ünnepségen
közreműködött Verasztó János lelkész és Görbe Lászlő plébános.

Áder János ünnepi beszédében hangsúlyozta, a millenniumi
rendezvényeknek, a zászlőátadási ünrrepsé geknek fontos szerepük van
a magyarságtudat és a helyi közösségek összetartó erejének ápolá-
sában. Rámutatott, hogy rendezett és fejlett községünk ís példázza
országunk xxl. századi polgárosodását, európai irrtegrációs álrrraink
megvalósulását.

Dr. Németh Kálmán köszöntőiében a zászlő üzeneteként arra
hívta fel a figyelmet, hogy a múlt iránti tiszteletadással mtrnkálkodjunk
tovább Répcelak jövőjének alakításában. Ápoljuk hagyományainkaí az
összetartozás érdekében, lrisz sok még a fejlesztésre váró feladat,
arniben nrindenki - ki tLrdásával, ki lendületével, ki ötieteivel, ki
szorgalmával - segíteni tud.

Lukácsi Ernőné zászlőanya a közös jövő, az utánunk következő
nemzedékek még szebb jövójéberr bízva kötötte fel a szalagot a
ni i l l errnium i zászlőr a.

AzászIő átadását azáldás és a í-elszentelés követte. Azünnepség
után vendégeink a Móra Ferenc Általárros és Múlvészeti Iskola, a
Nyugdíjas Klub Énekkara és az Ünlnrögő Népzenei Egyesi.ilet műrsorát
tekintették meg a Míivelődési Házban. Errgelsz .Tózsef ötvösrniivész
Honfoglalás c. kanrara-kiállítását Nérr.etlr Járros kerarniktrs nyitotta
meg. Nagy örönrtirrkre szolgált, hogy ver'dégeirrk a legnagyobb
elisrrrerés hangi án nyi latkoztak rrrűvészeti csoportj aink rnrrnkáj áró l.
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Önkorm ányzati hírek
KOVACS KALMANNE

A Vörösmarty utcában takÓ, mindig
mosolygós Lidi 1938-ban született köz-
ségünkben. Férjét 1987-ben hosszú be-
tegség után elvesztette. Két fia közül
ma a kisebbikkel él. Iskoláit Répcelakon
kezdte, ahol az első két év vizsgái még
az evangélikus templomban voltak.
Énekelni, olvasni már akkor szeretett,

-1952-ben beiratkoztam a sárvá-
ri gimnáziumba, és 1956-ban érettsé-
giztem. Nagyapám kulák volt, s az öt-
venes években csúnya vi|ág volt, elvit-
ték mindenünket. Mikor megalakult a
Tsz, azok a nagy gépek nem tudták
rendesen learatni a búzát, a tábla sar-
kai megmaradtak. Horváth Károly, az
elnök szólt édesapámnak: ,,Dénes bácsi
learathatja a sarkokat,,. Abból lett egész
évre gabonánk, Sokat dolgoztam. Edes-
anyám megmondta mit kell tennem, így
etettem, szénát gyűjtöttem, de azt u-
táltam. Bejáró voltam a középiskolába,
de mire bejöttek a mezőről, rend volt.

Édesanyám szerette volna, ha egész-
ségügyi pályára megyek, de jött a nagy
szerelem, s nem tanultam. A Földmű-
vesszövetkezetnél kaptam állást na9y
nehezen, mert nem voltam jó káder. Az
50-es években kurrens áru volt a va), az
ecet meg a petróleum. A vajat a Sajt-
gyárból, a többit Sárvárról szereztük be.
Elrendeztem az adminisztrációs munkát,
s aztán társzekérrel vittük ki a boltokba
az árut, Hat községbe jártunk akkor
leltározni. Biciklivel, vagy lovasszekéren
mentünk. Úgy átfáztam sokszor, hogy a

kocsmában utána téglával melegítettem
a lábamat. Az ÁrÉSZ-néI hamarosan
SZB titkár lettem, s ez végigkísért. Xi-
rándulásokat, nyugdíjas találkozókat
szerveztem. Nem kis munkával jártak,
de szívesen csináltam. Jó érzés tölt el,
hogy azok közül, akik mé9 élnek, és
részt vettek ezeken, szívesen emlékez-
nek rá, Összehozta az embereket, nem
úgy mint ma. Aztán mindig is dolgo-
zópárti voltam, s ebből problémák is
adódtak. Aztán nregalakult a kultúr-
házban az énekkar, annak is tagja let-
tem. Sokat szerepeltünk, jól éreztük
magunkat. 1993-ban mentem nyugdíj-
ba.

Nyugdíjasként jól érzi magát. Szer-
vezete itt-ott kopik ugyan, ám nem fog-
lalkozik vele. Ma is szeret emberek közt
lenni. Egyet hiányol csupán. Aktív dol-
gozóként nagyon sokat utazott, s ez
csak az idén, 15 év elteltével sikerült
ismét, kedves Lidil Hosszantartó derűs
,,fiatalságot,,, s még sok sok utazást kí-

KÉ)RD§zzEN E K A vÁRo SSÁ vÁ lÁ sse l KA p c s o LAT B A N

Ha valakinek még valamilyen kérdése lenne a várossá válással kapcsolatban, a

polgármester, a jegyző és a képviselők szívesen állnak rendelkezésére.

INDUL A BELVÍZRENDEZES

A képviselő - testület négyéves programjában leírlaknak megfelelően elkez-
dődik a település belvízrendezése. Az idén a munkák a vízlefolyásból adódóan

a Vörösmarfy utcában zajlanak, mintegy 7 millió forintos költséggel. Ehhez a

Vas Megyei Területfejlesáési Tanácstól 2 millió Ft-ot nyertünk, a Vas Megyei

Közútkezelő KHT ugyancsak 2 millió Ft-ot adott.

JÁRDAFELÚ"IÍIÁS A SZECHENYI UTCÁBAN

Teljes felújításra kerül, aszfaltburkolatot kap a Széchenyi utca (Posta felőli)
járdája. Az ott lakók régóta, és joggal kifogásolták a járda állapotát. A munká-

latok még azidén befejeződnek. A teljes költség egy millió Ft.

SPORTCENTRUM BS "IÁTSZÓTER A KÓRIS UTCÁBAN

Az önkormányzat 3 millió forintot nyert az lfiúsági és Sportminisztérium
pá|yázatán. Ennek keretében spoficentrum kerül kialakításra a Kőris utcában,

amelyhez világítás és játszótér is tartozik.

SZEPEK A MUSKÁTLIK

A közelmúltban az ÁPBSZ iroda és az evangélikus templom között öt darab

hengeres virágállvány került elhelyezésre. Egy-egy állványba 30-40 db muskát-

lit ültettünk. Ez az intézkedésünk nem várt sikert aratott. Tetszik a répcelakiak-

nak, és nagyon sokan fejezik ki elismerésüket. Köszönjük.

MEGJELENT GARAS xÁlrrrÁN FoTÓMŰVBsz xÖNyvB

A répcelaki születésű - és településünkhöz most is ezer szá|Ia| kötődő _ Garas

Kálmán ,,Arcterek" című könyve a közelmúltban jelent meg, amely Vas megyei

kötődésű művész-és tudósportrékat tartalmaz. Répcelakon a könyv a butiksoron

lévő papír-és írószerboltban kapható,

,,FEKVÓ RENDÓR" A LINDE LAKÓTELEPEN

A balesetveszély csökkentése érdekében a közeljövőben ún. ,,fekvó rendőrö-

ket,'helyezünk el a Linde lakótelepen. Az intézkedés részben lakossági kezde-

ményezésre történt, kérjük az autósokat és kerékpárosokat, hogy a fokozot_

tabban fi gyeljenek a közlekedésben.

ú.llnn MAGÁNRENDELES Az EGEszSBcHÁzsaN

októbertől fuI_orr_gégészeti magánrendelés indul az Egészségházban. A
pontos kezdési időpontról az RTv képújságán keresztül fognak értesülni.

Lapzártakor érkezett :

Az I. országos Nyugdíjas Magyarnóta-és Népdalé.neklés
versenyen Győrben Németh Dénes, a Nyugdíjas Enekkar tagja
ezüst minősítést kapott.
Gratulálunk I

vánok neked. n-eVa
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AHELYI NepsznVAZÁSRÓL
Képviseló-testületünk 312|2OOO (Vll|,l7.) szómú hotórozotóvol 2O0O, okíóber

i S-re népszovozóst írt ki.

A népszovozóson eldöntendő kérdés l
"Répcelok Nogykózség Önkormónyzotónok Képviseló-testülete nyújtson-e be
pólyózotoí 200l évben o vórosicír.n elnyerésére."

A helyi népszovozóst o helyi önkormónyzotokról szóló l990. évi LX/. törvény, o
;ÓloszlÓsi eljórósról szóló l 997 . évi C törvény, volomint oz önkormónyzot 1 ol1999,
Iil1.25,) szómú rendelete olopjón kell lebonyolítoni.

A helyi népszovozÓsbon voló részvételre o településünkön óllondó lokóhellyel
rendelkezó vólosáópolgórok jogosultok,
A helyi népszovozÓsbon részfuevő vólosztópolgórokot o vólosztósi eljórósról szóló
:örvény elöírósoinok megfelelóen o névjegyzékbe vételükról 2000. szeptember 29-
ig értesÍtó megküldésével kell tójékoztotni, fu értesítő tori,olmozni fogjo o szovozó_
helyiség címét is,
A szovozóhelyiségek 2000, október l5-én reggel ó-iól este 19-ig torlonok nyitvo.

Érvényesen szovozni csok o hivololos szovozólopon szerepló kérdésre lehet, o
kérdés olott íeltüntetett "lgen" illefue "Nem" vólosz melletti körben elhelyezett két
egymóst metsző vonollol (x, + ).

Événytelen o szovozot, ho
o./ o borítékbon nincs szovozólop
b./ o borítékbon több szovozólop von
c,i o szovozóIopot óthúztók
d,/ o szovozólopot széttépték
e./ o szovozólopon o vóloszokot érintetlenül hogytók, vogy minden vóloszi

megjelöltek
f ,/ o szovozotot érvénytelen szovozólopon odtók le (hiónyzik o szovozólopról o

szovozotszómló ló bizottsóg bélyegzólenyomoto)

A helyi népszovozÓs okkor érvényes, ho o vólosztópolgórok több mint o íele szovo_
zott, és okkor eredményes, ho o szovozóknok több mint o íele o kérdésre ozonos
vóloszt odott, A helyi népszovozós eredménye kötelezö o képviselő-testületre,
Eredménlelen helyi népszovozós esetén o népszovozósro bocsótott kérdésben o
dontés jogo o képviselő-testületé,

A helyi népszovozÓsról és népi kezdeményezésról szóló önkormónyzoti rendelet
teljes szövege o köny,rtórbon és o Polgórmesteri Hivotolbon elolvoshotó

Répce|ok, 2000, szeptember l4-én

BokónyiKólmónne
jegyző

o helyi vólosztósi irodo vezelője

25 éve történt
í975. augusztus 29, Vas Népe
Üzemanyag_töltő állomást épített
központi majorjába a répcelaki
Nagymezó Tsz. Így helyben tölti fel a
gépeket, megfeleló mennyiséget tud
tárolni, s a központi adagolás segíti
majd a takarékosságot is.

20 éve történt
1980. szeptember't í. Vas Népe
Fradi verés Répcelakon
Répcelaki Bányász-FTC 3:2 ((0:2). -
Répcelak, 2000 néző, vezette :Piros
... A barátságos mérkózésen búcsúz-
taiták a hazaiak az aktív játéktól Prys-
tupa Pétert, Csorba Ernőt, Soós Ti-
bort, Hozbor lmrét, Kovács Lászlót. -
Szünet után a nagy eIszántsággal
küzdő hazaiak megfordították az ered-
ményt.

10 éve történt
1990. július 20. Vas Népe
Gondozási központ Répcelakon
... Nemrég hallottuk, hogy a répcelaki
közös tanács még a múlt év végén
gondozási központot hozott létre a
nagyközségben és a környékén éló
idősek és egyedül élők fokozott tá-
mogatására. Az idós emberek sor-
sának alakulását rendszeresen figye-
lemmel kísérik...

1990. szeptember 21. Vas Népe
Azóta szebb a kolozsvári szalonna,-.
Három fiatal hentes vállalkozása
Csak látszatra régi a munka Répcela-
kon, a Rábamenti Állami Gazdaság
vágóhídján. Jellegében megváltozoit,
amióta három fiatal bérbe vette, és
betéti társaságot alapított... Tempó-
sabbak a feldolgozás folyamatai, "há-
zon belül" szabályos útja van a hús-
nak, és amikor nincs úton a sofór, be-
mosakszik, fehér köpenyt vesz magá-
ra, és dolgozik a csontozóban, szállí-
tásra készít elő árut -..

5 éve történt
í995. július 17. Vas Népe
vandálbiztos buszváró
A napokban állítják íel Répcelakon a
volt múvelődési ház elótt azt a refe-
rencia buszvárót, amely - ha eInyeri a
lakosság tetszését _ több helyen is
,,megismétlódik", A fém-üveg konst-
rukciójú magyar utasvárót forgal-
mazói vandálbiztosnak mondják .,.

1995. szeptember 5. Vas Népe
lnter City busz Budapestre
Szeptember elsejétől három és fél óra
a|att ér feI az lnter City autóbusz Bu-
dapestre. Az új ;árat csak Sárváron
és Répcelakon áll meg, kikerüli Gyórt,
és az autópályán megy egészen Bu-
dapestig..,

,-4 l,a,yt,i ", ;l,/,9y,i7"-o,r;lrl t 
" 
l/; *,

Művészeti iskola indult Répcelakon

"Nincsen semmi, amit nehezebb véghezvinni, arninek kétségesebb a sikere, amit veszélyesebb
leivetni. rnint az új doIgok kezdenlényezését."

(Machiavelli)

Több, mint 2 évtizedig működött iskolánkban a sárvári Koncz János Zenciskola kihelyezett tagozata.
2000..jírniusában a fenntartó önkormányzatok úgy határoztak, hogy az alaplokú nrűvészetoktatás a
répcelaki általános iskola keretein bettil bővített profillal folytatód.ion. A gycrekek körében végzett
elózetes felmérés is igazolta, hogy van igény a nríivészetoktatásra. Répcelakon 45 ló iratkozott be
zenei tagozatra, a háronr néptánccsoportba 43 gyerckjár, képzónlűvészüttel l6-an í'oglalkoznak.
BÓvült a hangszercs zenetanulás lehetósége: rézfúvós, és iaíúvós hangszercken is _iátszhatnak a
diákok. A zeneiskolai hangszereket a lenntartó önkorrnányzatok e célra í'ela.iánlott támogatásából
sikerüIt beszcrezni: lrangl,erscny zongora, tronrbiták, klarinétok. íuvola. kiirtök.
C)rvcndctcs az is, hogl,az induIás elsó évében két kihelyezett tagozat is létesült: IJegylalun és
IJ eI eden Szoporyné Szabó Piroska igazgató

tagja
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.A ,,Répcelak tör-
ténete" című könyv L71.
oldalától kezdve ,,Előzmé- :

nyek" címszó alatt csak
halványan érinti az 1945 e-
lőtti kulturális eseménye-
ket, és inkább a 45 utáni :

tényeket rögzíti dokumen-
tumok és visszaemlékezé-
sek alapján, ami a lakosok
életkora miatt teljesen ért-
hető. Néhány képet villan-
tunk most fel az 1945 előtti
és a közvetlen utáni idők-
ből.

Az t934-35-ös év te-
lén a Zinger Varrógépgyár
a répcelaki kultúrházban
varró.hímző tanfolyamot
tartott. oktató varrónő a
Soproni Polgári Fiúiskola
né met ta n á rnője vo lt,
Fehérné. Akinek Zinger
varró9épük már volt,
értékes kiegészítőket
kaphattak ingyen, hímző-
rámát, pliszírozót, fodro-
zót, stb.

Az Evangélikus Nő-
egylet gondozásában éven-
ként teaesteket rendeztek,
melyeket az evangélikus
népiskolások kis szinielő-
adásai előztek meg. Ezeken
az estéken kulturált szóra-
kozás, teázás hozta köze-
lebb a családokat egymás-
hoz, A lehetőségekhez
mérten a tehetősebbek
maguk készítette sütemé-
nyekkel gazdagították ezt a
rendezvényt.

Más. A Stauffer Sajt-
gyárban dolgozók gyerme-
keinek a 30-as években
Stauffer Vilmosné irányítá-
sa alatt minden évben de-
cember 5-én Mikulás estet
rendeztek. Krampusznak
Berán József, Mikulásnak
Mészáros Gyula sajtmester
öltözött be. A vidám mókás

FRLU - VRGV VRROS
MéG €Gvsz€R _ uTouánn

Tisztelt Olvasó !

,,Répcetak yárossá váIásának esélyei, törekvései" címmel Kecskés Péter képvisető tollából
1999, évi decembei számunkban már olvashattak cikket e témakőrben. Mégis úgy
gondoljuk, e kellően objektív tájékoztató segítheti Önöket az október 15-i népszavazáson
döntésük meghozatalában. Az alábbiakban közölt tájékoztató erősen rövidíteft és néhány
szempontta! kibővíteft változata dr. Németh Kálmán polgármester 2000. augusztus 19-i

te stü t eti ü l é s re ké sz í tett b e sz á m o l ój * 
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Ténqek - SZÓmOk Répcelak fejlődése az elmúlt évtizedekben
látványos volt. Lakosság létszáma mára azonban az

országos tendenciához hasonlóan, - attól talán kisebb mértékben csökkent -

jelenleg 2919 fő. Aa infrastukturális fejlődés viszont töretlen. Minden út

portalanított, a víz és gázellátás teljes körű. 1995-ben teljesen kiépült a
csatornarendszer, ,1997-ben korszerű szilárd hulladékgyűjtó került átadásra.
Répcelakon és térségében sokáig fehér folt volt a telefonellátottság, de az elmúlt
években ez is megoldódott, Fejlódött a kereskedelmi ellátottság és a vendéglátás
színvonala is megfelelő.

A két európai hírű üzem a privatizáció után is jelentós munkaerőt foglalkoztat,
termelési értékük kiegyensúlyozottan növekedett. Répcelak jelentős számú
vonzásközetében lakó dolgozónak ad munkát. Községünkbe 675-en járnak be
dolgozni, az ls igaz viszont, hogy 339 fó répcelaki máshol talált munkát.

Az általános iskolába négy további település tanulói járnak, 2000. szeptembertől
mint alapfokú művészeti iskola is működik, az óvodát is társult formában (három

község) üzemeltetjük. A Művelődési Otthon és Könyvtár a kulturális élet központja.
Az elmúlt években igyekeztünk a kulturális vonzásközpont szerepét erősíteni, pl. az
Engelsz kiáll ítás létrehozásával.

Fejlett a település sportélete is, amit az NB ll-es teke-és labdarúgó csapat, amit a

noi es férfi kézilabdázók is reprezentálnak, de élénk a tömegsport is.

Az eddig is fejlett, az alapellátás szintjét meghaladó egészségügyi ellátás az új

Egészséghaz átadásávaltovábbi lehetóségeket is kapott (szakorvosi ellátás).

Községünkben Bölcsóde és ldósek Klubja működik.

Az evangélikus és katolikus egyház aktív részt vállal a község életeben, jelentős

fejlesztéseket értek és érnek el (templomépítés, templomfelújítás.)

A község közterületei az általános megítélés szerint rendezettek a lakóházak

tulajdonoiai általában rendben tartják, szépítik környezetüket,

A mezőgazdaságban dolgozók (szövetkezeti tagok, magánvállalkozÓk, kisterme-

lók) keÁény múnkájának köszönhetóen gyakorlatilag nincs parlagon ha9yott

mezőgazdasági terület.

Ugyanakkor vannak negatív jelenségek is. Ezek a tendenciák nemcsak Répce-

lakia, hanem az ország településeinek nagy részére is jellemzóek, amelyek az

alábbiak : csökken a iakosság száma, visszaesett a születések száma, az új

lakásépítés minimálisra csökkent.
A felsorolt eredmények azonban olyan jelentősek, hogy felvetődött, felvetÖdik

Répcelak várossá válásának kérdése.

€lőzménqek Az előzmények közismertek. 1994-ben elkészúlt egy MTA r

tanulmány,,Répcelak várossá nyilvánításának terület-és

településfejlesztési alapjai" címmel. 1997 márciusában az akkor képviselŐ-testÜlet

váróssá valasi teroest'Áem tartotta aktuálisnak. A jelenlegi képviselő{estület négy

éves programjában viszont szerepelt, azzal a kitétellel, hogy .,amennyiben a

képviseló_testúlet ;avasolja a várossá válást, úgy erról a kérdésről helyi népsza_

vazást kell tartani,,. Vegüt 2000. augusztusában a testület egyöntetű igennel

döntött.(folytatás az 5, oldalon)
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adóbevétel Ez a tewezett szerint -§:3!."TÍ5i,tffiá"i?-?; T:[ixÍá ??:riT?i-1.:1 :,: ".íg.:"_ 
a. Mikulás Put-

ndul. Amennyiben Répcelak város, az elvonás 12 millióval kevesebb lett volna. A tonYabol a hat éven aluli
2001-es ilyen jellegű szabályozás még nem ismert, információink szerint lényeges 9Y":T"!",k csomagokat
*áltozás nem várható kaptak edességgel töltve,

de a rászorulók mé9 me-
Anyagi hátrányok : Nem kapjuk meg a községek után járó 3 millió forintot, A falusi leg holmit, zoknit, kesz-
:ársult iskolák és óvodák gyerekek után 20.000 Ft-fő plusztámogatást kapnak. Ez a tyűt is találtak benne,
xiesés 312 iskolás és 78 óvodás gyerek után 7,8 millió forint. Az adatok 2000-re A ,,Répcelak törté-
vonatkoznak, feltehetően 2001-ben sem lesz lényeges változás. Továbbá városoknál nete" című könyv 94. ol-
kötelező azaljegyző foglalkoztatása, aminek összes pluszköltsége kb. 2 millió forint. dalán Mészáros Károlyné

várossá nyilvánítás esetén a várható bevétel kiesés, illetve többlet költség, !|1." ;llil::ilr'TH":
valamint az elvonás csökkenés körülbelül kiegyenlíti egymást. ami bővítésre szorul,
Nem anyagi természetű előnyök : A gyámügyi feladatok visszakerülnének, az Stauffer Vilmosné, szÜle-
aljegyző haúskorébe tartoznának. okmányiroda iJ működhetne valószínűleg. Hosszú t"|.t Iu9V,, Katalin na9Y
:ávon nagyobb az esély arra, hogy például középiskola, új kereskedelmi lgységek nrűveltsegŰ, irodalom és
iétesuljenék, több vállaliozó telepedjen meg stb. " művészetkedvelő lévén,
Megjegyzendő, hogy a képviselók éi a pol§armester ilíetménye nem lesz több a városi Írt és rendezett egy sok
cím elnyerése esetén. Javadalmazásuk törvényi szabályozás szerint a lakosság színből álló színdarabot
létszámátólfüggő. ,,Utazás a Föld körül"

címmel, Csak néhány je-
Nem 'anyagi természetű hátrányok nem ismertek, a vidékfejlesztés elótérbe lenetet villantanék fel.
helyezésével azonban elófordu|hat, bizonyos pénzekhez egy község könnyebben jut ,,Indiánok földje,,, Indián
majd hozzá. A vállalkozók és a lakosság által fizetett adó nem függ attól, hogy a iörzsfőnök uótt Kovács
te|epülés város-e vagy falu. Számos faluban most is több adót kell fizetni, mint néhány ]ános. ,,óriások földjén, avárosban. Liliputiak országában''

Fontos o lokossóg véleménv"á"n:i]:ffeT,."jiltl3l.:Tff"'í3[- :'{!";rJ""'il1::i::' pa-
' ménye, mennyire szeretnék a városi lesztinában,,, Arab sejk

rangot. Palágyi főgépész, repülő-
Köztudott, hogy a képviselő{estület egyhangú lgen döntése előtt tájékozIatta az:9éPszerelő Vass Károly.
intézményeket, gazdasági egységeket, vállalkozókat, pártokat, tömegszervezeteket, ',,Utazás Velencében",
civil szervezeteket stb. az előnyökról és hátrányokról. Az ezen alkalmak során kialakult "Hawaii jelenetek" stb, A
lakossági véleménykép körülbelül azonos arányban igen és nem. szereplők kizárólag a

A támogatók érvei : :IJ["ir"Ji"i1'o."' fiÍi,::_. erősödni fog Répcelak kistérségen belüli központi helyzete, centrum jellege család tagjaiból kerültek. jobban megtelepedhetnek avállalkozások és kereskedelmi egységek ki,. Répcelak városhiányos térseg közepén fekszik - ezt a MTA kutatás is A gyárnak saját olvasó-,megerősíti (a szerk) köie is volt, könyvtárral,. a jövő építése szempontjából - lakosságmegtartó-húzó erő, stb. - fontos hogy zongorával, felszerelve,
város legyen Répcelak nyitva a dolgozók előtt,

A nem támogatók érvei : Ezzel kívánták a kulturá-
. alacsony a lakosságszám lis színvonalat maga-

. atelepülés városias.lellegének hiánya sabbra emelni a dolgo-

. kereskedelem -bevásárlóközpont hiánya zóknál svájci mintára'

. középiskolahiányu '"'" 1945 őszén

. nincs anvaoi előnve megalakult * igaz kez-
J-J , , J- detlegesen - az ifjúsági

önökön is múlik ff;:iJ?t;;xxffi:lTij"";':5,?:}::[ilÉii:x:" ;1:?:'i',;,§""',u?.H;
ti vetemenyét, Támogatla-e a képviseló-testület hatá- teniszPályáján kabaré-

rozatát az on igen szavazatával, vagy maradjon minden a régtben az ön nem
szavazatával. Eljen a lehetóseggel !

(fo]ytatás a 6 oldalon)



(folytatás az 5. oldalról)
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szerű előadással feled-
tette a háború okozta
borzalmakat. Akkor ne-
vetett igazán szívből a
közönség a villámtréfá-
kon, humoros kuplékon,
hiszen béke volt.

1955 nyarán a
Népkertben az akkori
tlagyar-Szovjet Baráti
Társaság és a répcela-
kiak kulturális találko-
zására került sor sok-
sok népi tánccal, amit a
Sajtgyár Sernevál nép-
tánccsoportja adott elő,
valamint az orosz kato-
nai kultúrcsoport tagjai.
A tolmács Zsohár Fe-
renc helybeli lakos volt.

Még meg keli
emiíteni - ez is Répce-
ia<. - hogy a 30-as 40-
es években elsősorban
kukoricacsuhéból fonó
kézimunka tanfolya-
rr:ckat rendeztek. A lá-
n,rok ott tanultak papu-
cs3t, lábtörlőket és e-
_oi,ebeket készíteni.

1,1ég elmondanám
azt is, hopy. Réocelakon
a rnai AFESZ irodája
sankán volt egy tölgyfa.
Éz a tölgyfa gróf Tisza
is:i,án emléktöl9y né-yel ismert. Egy tábla
voit rajta, annak emlé-
kei,e" hogy gróf Tisza
Is3,,ánt az államférfit
19].3 októberében
r*eggyilkolták. Hogy mi
k:t Répcelakhoz,
. -csenek erről ismere-
tek. valószínű csak
meEemlékezés valame-
it,,k párt va9y uraság
részéről, ezt nem lehet

. lsmereteink szerint Répcelak város-
sá nyilvánítása kapcsán gazdasági
hátrányba nem kerül a juttatások,
támogatások terén.

. Egy város megítélése külsó szemlé-
lő, ill. gazdasági egységet letelepítő
számára vonzóbb.

. Répcelak elhelyezkedési adottsága
kínálja a vonzáscentrum szerepét.

o A város általában is rangot jelent.
Összességében - e szempontok alap-
ján -- egyértelműen a várossá alakulás
mellett van társaságunk.

Előrebocsátom, véleményemet nem
befolyásolja az a tény, hogy városban
születtem, s ott is lakom.

Az eddigi tapasztalatok azt bizo-
nyítják, hogy a városokba - még ha
"kicsik" is -szívesebben áramlik a tőke,
s telepednek le vállalkozások, pozitív
lobbizással talán könnyebben lehet köz-
ponti forrásokhoz jutni, s mindezek
munkahelyteremtéssel, az infrastruk-
túra fejlesztéséve|, a jövedelmek gyara-
podásával já(hat)nak egylltt. Márpedig
a gazdaság "pezsgése" - a pénzforga-
lom és a megtakarítások bővülésén
keresztül - elóbb-utóbb megjelenik a
pénzintézeti szférában, illetve hitelfor-
rásokat igényel (reményeink szerint a
helyi takarékszövetkezetnél). Azaz,.
dinamizálja, erősíti a takarékszövetke-
zetet, ami a szolgáltatások korszerűsí-
tésében, a több iparűzési adoban stb is
megjelenik.

Egyébként is (erkölcsileg, érzelmi-
leg) rangot jelent a városi cím. A
répcelakiak tartalmilag már most is
"majdnem városban" élnek, hiszen -
ahogy a tavalyelőtti falukonferencián el-
hangzott - "Ez a falu, város".

nök

Répcelak várossá fejlődesének folya-
mata nem kérdőjelezhető meg. Ezt a
folyamatot az itt élók döntésével lehet
gyorsítani és lassítanr.

Répcelak neve - főleg a két nagy
nemzetközileg ismert vállalat révén -ismert és méretét, lakosságszámát,
vásárlóerejét meghazudtolóan városia-
san cseng.

Az esetleges várossá válás segítené
azokat a folyamatokat, amik a helyi
munkalehetőségek fokozásához, az
infrastruktúra további javításához vezet-
het a pillanatnyi anyagi hátrány
ellenére.

Az ÁFÉSZ tevékenységét ez lénye-
gesen nem befolyáso1.1a, mivel a
vásárlók előtt kitárult a "vrlág" és nincs
lényeges különbség a városban és
nagyközségben éló vevői szokások
között, ezért mi boltjainkban a tele-
pülésen élók döntesétől függetlenül
városi igényeknek megfeleló ellátást
igyekszü nk megvalós ítanr.

HoGVRN mlnx R Vnnossn vÁms xénpésér
R GRZDRSnG| €GVSéG€H V€Z€TŐ| i -- -

PANNONTEJ RT 
l

Besenyei Ferenc 
l

:"':='n* __i
A Pannontej Rt. szempon!ából a

várossá válás a kívánatos.

A két nagyvállalat dolgozói vonzás-
körzete jelenleg is nagy, a városi rang
tovább erósítené a kisebb befektetők
betelepüléset, egyéb infrastruktúra fej-
lódését.

A Pannontej Rt.-nek egyre kvalifikál-
tabb, felső-és középfokú végzettségű
szakemberekre van szüksége, akiket
jelenleg nehezen tudunk idecsábítani.

Szükség lenne a dolgozók képzésé-
re, továbbképzésére, amelyhez közép-
fokú oktatási intézmény optimális len-
ne, akár valamelyik intézmény kihelye-
zett tagozataként is.

PANNONTEJ RT

DLAK
r. Németh

es vtonnn Ánns
István

NDE GÁZ MAGYARORSZÁa
r. Mikos Imre

AKARDKSZÖVETKEZDT
olnár Árpád
elnök

Vass Tibor
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Balatonfűzfőx

Bélapátfalva

Berhida

Borsodnádasd

Budakeszix

Demecser

Dévaványax

Dombrádx

Dunaharasztix

Dunavarsány

tmod

Ercsix

Füzesgyarmatx

Gyömrő

Hajdúsámson

Kaba

Kemecse

Kerekegyháza

kistarcsa

Komádi

Nyékládháza

pannonhalmax

Pálháza

Pomázx

Rakamazx

Szobx

Tét

Tiszacsegex

Tököl

Tura

Vámospércs

Vecsés

Vésztő

Villányx

Visegrádx

ZaIalövőx

első kezdemé-
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2000.

2000.
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2000.

1999.

me9ye

Veszprém

Heves

Veszprém

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pest

Sza bolcs-Szatmá r- Bereg

Békés

Szabolcs-Szatmá r-Bereg

Pest

Pest

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hajdú-Bihar

Hajdú-Bihar

Sza bolcs-Szatmá r- Bereg

Bács-Kiskun

Pest

Hajdú-Bihar

Borsod-Abaúj-Zemplén

Győr-Moson-Sopron

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pest

Sza bolcs-Szatmá r- Bereg

Pest

Győr-Moson-Sopron

Hajdú-Bihar

Pest

Pest

Hajdú-Bihar

Pest

Békés

Baranya

Pest

Zala

Akiknek örüIünk
Köszöntjük településünk új polgárait !

Egyházi Anna (Nagy Bernadett és
Egyházi Tibor lánya)
Szalai Gergő (Kutasi lldikó és
Szalai Gábor fia)

P§#:

1.i/ N

Akiknek gratulálunk
Házasságot kötöttek :

Horváth Judit
és Dancsecs szabolcs

Novák Henrietta
és szabó Balázs

Nagy Edina
és pintér csaba

Szalay Gertrúd Éva
és Németh Róbert

GönczölAnita
és Horváth Róbert Károly

Gombás sarolta
és kiss Attila lstván

|ya-
la
lhet

A x-9al jelölt megjelöltek lettek városok
Forrás: Önkormányzat X. évf. 6. szám 2000. június

R"fr#Jilr,

Akiktől búcsúzunk
Nyugodjanak békében !

Horváth József
kovács Lídia

Németh lstvánné
Targyán Kálmánné



Mi újság Önöknél ?

RÉPCELAK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETK EZET

Az elmúlt évi és az idei működésünket mindenekelőtt
a lakossági és vállalkozói kapcsolataink intenzi-
tásának erősödése, a hagyományok ápolása mellett
az új üzleti lehetőségek kihasználása, s a szolgálta-
tásaink teljesebbé tétele határozta meg. Mindezek
dinamizálták fejlódésünket, amelyet - töbiek között -
1 b_etétállomány folyamatos bővülése is jelez.
Ugyfeleink széles skálán mozgó pénztartási, meg-
takarítási szokásai tehát találkoztak takarékszove1-
kezetünk kínálatával. Betéti kamatpolitikánkat part-
nereink megtartásának, megszezésének, illetve a
jövedelmezőségünk biztosításának összhang jára épí-
tettük,

. Ügyfeleink biztonságézete magas, szilárd és
erósödő. Erre nemcsak az évente oovúto betétállomá-
nyunk a jó példa, hanem a térben is bővülő, s
visszajáró ügyfélkör. Ez elégedettséget jelent, s
ezen keresztül érvényesül az a meggyőzóOesUnt<,
hogy ,,A legjobb reklám az elégedett Ug/téi''.

Hitelkihelyezésünk - az erőteljes konkurencia
ellenére is - pozícióink erósödését, pénzintézetünk
térnyerését jelzi. A június végi hitelállomány (686
millió Ft)fél év alatt 11%-al bővült. Hátterében
- a sikeres, kedvezményeket biztosító személyi

hitelakciók,
- a folyószámlahitelek bővülő igénybevétele,
- a mezőgazdaságeróteljesebbfinanszirozása,
- a vállalkozók fokozódó igényei,
- a jelzálogkölcsön - mint új lehetőség ,,beindí-

l:-^trLd5d
állna.k A teljes személyi hitelfolyósításunk felét már az
ún. kedvezményes akciók tették ki, amelyek kereté-
ben kamat és kezelési költség megtakarítást nyújtot-
tunk ügyfeleinknek.

A szűkebb és a tágabb vonzáskörzet agrárgaz-
daságait felkaroltuk, kedvező fettételű hitelekkel
mobilizáltuk a mezőgazdaság tartalékait, amelyek az
átmeneti pénzhiány áthidalásában, a technika meg-
újuIásában öltöttek testet. Egyre inkább jellemző, ho§yaz üzemméret tekintetében is szélesednek kap-
csolataink.

A jelzálog kölcsönök folyósítását 1999 őszén
kezdtuk, s a forgalom ez évben teljesedik ki, a jelen-
legi állomány már meghaladta a 100 mil|ió Ft-ot. E
kölcsön fő előnyeit - nem kell kezest biztosítani, bár-
mire fe|használható - egyre inkább ,,felfedezik'' ügy-
feleink

Egyre teljesebben, komplexebben igyek-
szünk kiszolgálni az ügyfeleinket. A nagyományos
banki tevékenységek mellett a Fundamenta Lakás-
takarékpénztár, a Hungária és a Signal Biztosító
termékeivel is rendelkezésre álltunk. Fundamenta
lakáselőtakarékossági szezódést 1999-ben az előző
évi másfélszeresét, 217 db-ot kötöttünk, s ezzel Vas
megyében most már hagyományosan elsők
lettünk. A biztosításokat elsősorban a hitelekhez
kapcsoltuk, ezzel egyrészt gyorsítottuk, kényelme-
sebbé tettük az ügyintézést, másrészt nóveltúk
kihelyezéseink biztonságát.

Kiemelkedő volt 1999-ben a vatutaforgatma-
zás, amelyet már hat helyen végeztünk. Árrotyam-
politikánknak, reklámtevékenységúnknek, a rugalmas
nyitvatartásnak és az új egység bekapcsolásának
köszönhetően, összesen 100 millió Ft értékű valutát
váltottunk be, ami 42%-al több, mint 1998-ban.

2000_ben az előző évi tendenciák mind a
betét-és hitelállomány bővülésében, mind a számlák
gyarapodásában, illetve a szolgáltatások szélese-
désében tovább folytatódtak, Külön is szólni kell a
bankkártya igénybevétel lehetőségéről, amelyet
várhatóan novembertól tudunk biztosítani. A lakosiá-
got érintő kedvezó hír az is, hogy takarékszövetke-
zetünknél is igénybe vehetők a kedvezményes lakás-
építési és -vásárlási hitelek

Amellett, hogy a takarékszövetkezet répcelaki
központja kezeli az állományok döntő hányaOat 1 a
betét 1/3-át, a hitel 46 %-át, a lakossági számlák közel
felét, a vállalkozói számlák 30 %-át), a í0 kirendelt-
ség (Bó, Celldömölk l,, Celldömölk ll., Hegyfalu, Ost-
ffyasszonyfa, Rábapaty, Simaság, Sopron, Uraiújfalu,
Vönöck) és a 2 betétgyűjtő pénztár (Kenyeri, Nagysi-
monyi) is hozzájárult a dinamikus fejlődéshez.
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Molnár Árpád
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XX. rész

A GyóGyíTÁs És A GyóGyíTóx nÉpceLAKoN ll.

GYÓGYSZERTÁR

1970 márciusában nYitott volna a gyógyszertár, de a patikarész megsüllyedése miatt el kellett halasztani a
megnYitást. A javítási munkálatok augusztusig tartottak. A munkálatok |deje alatt vigyázni kellett a már meglévő
gyógyszerkészletre és a berendezésre is. Ezt a feladatot vass Gyuláné látta el, aki 1970 márciusától a repcetat<i
gYÓgYszertár asszisztense. A helyreállítás után gyorsan be kellett rendezni a patikát, mivel hamarosan nyitottak. Nagy
ládákbÓl kellett kipakolni a gyógyszereket. A BO-as végéig folyamatosan működött a gyógyszertár, amikor is
elhasználódás miatt fel kellett újítani. A felújítás időtartama alatt - 19BB decemberétól 1989 iaváizáig - a lakótelepi
bolt helyén üzemelt, s csak a munkálatok végeztével költözött vissza eredeti helyére.
A gyógyszertár dolgozói :

Vass Gyuláné
smidéliusz Emóke
Tömböly Endréné
Varga Piroska
Bernáth sándorné
Varga Péterné, Varga Jenőné
Bella Józsefné
Varga Jánosné
lllés Ferencné
Molnár lmréné

szakasszisztens
asszisztens
asszisztens

szakasszisztens
szakasszisztens
asszisztens
szakasszisztens
takarító
takarító
takarító

,1970 _ 1988
1970 - ?
1975 - 1996
1977- ?
1979 - ?
1977 -

1978 -

19B0 -
1970 - ?
?
?

1 969-1 996 SZTV alkalmazottként
'l996-,1999 dr. Szalai lstván asszisztenseként
1 97 2-1974 SZTV alka lmazottként
1974-1979 ll. közet asszisztense
197 3-1976 SZTV alkalmazottként
1 978-1 983 SZTV alkalmazottként
1983 - ll. közet asszisztense

1979 -

1 976-
1 999-
?
2

ll. SZÁMÚ oRVoSl KÖRZET

Az 1970-es évek elején rohamosan nótt a falu lakóinak a száma, emiatt a betegek létszáma is emelkedett, A
megnövekedett létszámot már nem bírta ellátni egy közeti orvos. Emiatt megszervezték a ll. számú orvosi körzetet,
ami 1973. szeptember 11-étól működik. Kezdetben a Széchenyi utcai rendelőben kapott helyet, váltott rendelési
idóben. lnnen járt ki az orvos a Szénsavgyárba, ahol mostoha körülmények várták. Egy elsósegélynyújtó szobába,
minimális berendezéssel. Ágy, asztal, lavór, vérnyomásméró és fecskend ők. 1974 őszán szuleteit meg á gondolat a
Szénsavgyár vezetőiben, hogy új rendelőt építsenek, A tervezés folyamán kikérték Kovács doktor úr tanácsát is.
A rendelő 1975-ben készült el, s ekkor a közet kiköltözött a gyárba. Az évek során megpróbálták bővíteni a rendelő
szolgáltatásait. 19B5 júliusától elindították a fiziotherápiás kezeléseket, 1986-ban a laboratórium működése is
beindult. A későbbiek folyamán különbözó műszerekkel bővült a rendelő. Többek között vásároltak 1991-ben egy
ultrahang készüléket. Az új orvosi rendelő átadása után 1999 szeptemberétől a körzet átköltözött az Egészségházba,
aholegy tágas, a mai kor követelményeinek megfeleló rendelóegyüttesben fogadják a betegeket.
A körzet dolgozói:
szabó Józsefné

Dékán Mártonné

könczöl Józsefné
Bankovits Béláné

Némethné Horváth
Anasztázia körzeti betegápoló
kovács Lászlóné laborassztisztens
pénzesné szabó Anita asszisztens
Adorján Jánosné
Varga Lászlóné

üzemi nővér

asszisztens

asszisztens
szakasszisztens

közeti betegápoló
takarító

if,. Biczó Ferenc
helytörténész

Jegyze.tek : Írásomhoz fe|használtam ,,A gyógyító munka múltja, jelene, és jövóje Répcelakon" c. konferencia írásos anyagát,
valamint készült Vass Gyula, Vass Gyuláné, a gyógyszertár dolgozói, a ll. sz. orvosi körzet dolgozóinak elmondása alapján.
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A Nemzeti Kulturális Örökség
Mi nisztériu mától ön kormá ny-
zatunk elnyerte a "Közműve-
l- l- - l l-|ö4e5parto|ó önkormányzat
2OOO" címet, A címmel 1áró
1,4 mllia Íorint összeg a Mű-
velodesi Otthon költsé9veté-
sébe építve, szabadtéri színpad
létesítésére kerul íeIhasználás-
|4.

A Művelődesi otthon és

Könyvtá r tá 1ékoztatla Onöket,
hogy az 1999. évi személyi
jövedelemadóból származó
bevételét, 124.513,- Ft-ot - az
intézmény számára Íelalánlott
1 %-okat - az idén a Millen-
niumi Napra illetve a könyv-
iá ri á llomá ny gya ra pításá ra

í:ordítia. Köszöniük !

A répcelaki könyv,tár 219 ezer
Íorlnt arde keltsé9 növelő
támogatásban részesült. Az
onkorm.ltlyzat által a 2OOO.
ér,re biztosított könyv.tári állo-
m§nygyarapítási keret 27,4 %-

át kapta utssza, mely a gyűr
temény 9yarapíiásá ra ÍordTth;-
tó

A Mrllenniumi Nap alkal-
nrá ból rendezetett' H on íogIa-
l- ,,ljs című Erlgelsz klmara-ki-
iliití, nűiir9yal kozül az
egyik réz dombormű, a

"Csodaszarvas" a nagyközséq
könyl.tá rá ba n kapoti helyet,

RÉPCELAKl HÍRMONDÓ

..Répcelak Nagyközség
Onkormányzatának lapja
Megjelcnik : negyedévenkérrt

Főszcrkcsztő : kecskós péter
Szerkesztőség cínle :

Nagykozségi Kónyrltár
I{cpccIlk, I1artók l],Lr 55

tel:95/]70-760
Osszeáll, ós szerk.: Nagy Károlyné

I.clclős kiarió ; Dr. Nérrrcth
KáInlán polgárnrcstcr

késztilt a Miivclódési otthon
CANON NP 6030 tip

:rrrr nlásolr).jtin l 050 példzinlban
strksztrrtls ítiisórt í'clcItjs

szórádi Fnikij

,Iímeí. Hunyodi utca 1

T:95l3?0-494

§zolly§G
i óRú§l vÁHszrÉr

Bemutatkozik : Szekeres Tibor
a Közoktatási, Művelődési, Ifiúsági és Sportbizottság tagia

- Kérem, mutatkozzál be lapunk olvasóinak !
1965 május 1-jén születtem Nicken. Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, majd
Répcelakon végeztem. 1983-ban érettségiztem Sárváron a Tinódi Gimnáziumban, majd a
katonaság után Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Fóiskola történeíem-
könyvtár szakán 1988-ban szereztem diplomát. 1998 augusztusától a Móra Ferenc Általános
és MŰvészeti lskolában könyvtárosként dolgozom. Negyedik éve a Vas Megyei pedagógiai
lntézet megbízásából a megyében iskolai könyvtáros szaktanácsadói íeladatokat látók el.
NŐs vagyok, feleségem a Móra Ferenc Általános és Művészeti lskola gazdasági vezetője.
Két fiúnk van, ók nyolc, illetve négy évesek.

- Hogyan értékeled a bizottság munkáját ?
A bizottság munkájában immár hatodik éve veszek részt. Úgy gondolom, hogy annak a
feladatnak, amely az önkormányzati bizottságokat életre hozta, jól megfelel. Ezt-élsősorban
azáltal tudja a bizottságunk megtenni, hogy a hatáskörébe utalt kérdéseket, feladatokat
mindig alapos átgondolás, a problémák sokoldalú megközelítése útján véleményezi és
ezután tesz javaslatot a képviselő-testület elé. Személyes véleményem azonban még az, lhogy a bizottsági javaslatokat a testület nagyobb arányban vegye figyelembe a donúsekmeghozatalánál. T

- Milyen szempontok vezérelnek a bizottsági munkád során döntéseidben ?
A bizottságunk - nevéből adódóan is - az i|úsági, a sport, a művelődés és oktatás körébe e
tartozÓ napirendi pontokat tárgyal. A döntések során úgy érzem minden bizottsági tagnak x
az egyik fó döntési elve, hogy amennyiben komoly anyagi akadályba nem ütkózik, úgy
Répcelakon ha kis lépésekben is, de mindenképpen előrelépés történjen a kulturális éiei É
felvirágoztatására, az i!úságot érintő kérdések megoldására és a jövő nemzedékét adó
gyermekeink szellemi és testi fejlődése terén. 

v
- Mit szeretnél vagy szerettél volna, ha megvalósulna a bizottság hatáskörébe fte

tartozó területeken Répcelakon ? ErAz egyik cél már napjainkban megvalósult, a Móra Ferenc Általános lskola új feladatkörrel &.t
bővült, amikor ezen tanévtól a művészeti oktatás már az iskola kereteiben zajiik jelenleg az
ide járó öt község tanulói számára, de azt hiszem eljön az idő, amikor ezen a terüléten Ar
iskolánk a környező települések tanulói számára is biztosítani fog művészeti oktatást. hc
Településünk várossá válása esetén úgy gondolom, hogy egy idő múlva "elkerülhetetlen"
lesz egy középiskola beindítása, amit a településünk kibontakozó növekvö vonzáskörzete is G
|ndokol. Fontos lenne, hogy a jövőben intézményeink - utóbbi években tapasztalt _ szűkülő Ar
költségvetési keretének karcsúsodása megállna, és így tudnánk biztosítani azok zavar1alanműködését l:
Köszönöm a beszélgetést. További munkádhoz sok sikert kívánok ! ,tti
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