
Karácsony
lrészletl

t,,1arang csendül,
Enek zendül,
!.,lessze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
l','lagába száll minden lélek.

\1inden ember
szeretettel
3orul földre imádkozni,
iz én kedves kis falumba
i Messiás
3oldogságot szokott hozni.

A templomba
,,{osszú sorba
rdulnak el ifak, vének,
lz én kedves kis falumban
-álát adnak
i magasság lstenének,

l'|lintha itt lenn
i nagy lsten
Szent kegyelme súgna, szállna,
le én kedves kis falumban
!,ilinden szívben
3sak szeretet lakik máma.

/Ady Endre/

iw*lornbó
ak lánia , 5. évfolyam 4 i; szám.1.999, december

Répcemx vánossá vámsáruRH €séLy€l, TöR€rvéset

Fl tolepülések vórossó vólósót több ok motivólhotjo. Fl toposztolotok szorint o lo999o-
koribbok o volohcr volt vórosi ron9 visszoszarzésa, o talapülés növekadése, fejlődésa, illeVe
ongogi megíontólósok. Répcelok asatében Eakintettal ono, ho99 o történolem sorón soho

nem 
-volt o vórosi cím birtokoso, o vórossó vőlős kérdésa és laheEősége oz l97O,es évekEŐl

szómíthotó fajlődés és ggoropodós kövgtkeztébon íogolmozódott mo9 o 90-es évak alején.

fl fajlődés ú9y o lokossóg szómóborr, mint egyéb torülotoken is megmutotkozoLt. tl lokossÓg

léleúszómo or"l 97o_.s lÓqq-ra ]980-bon 2584+a, mojd o 9O-as évok kezdeEén 3000 főro

99oropodott.

ff noggközségben működó, jo99ol orszógos hírű noggüzemek vonzósónok és jő működésénak
kóvet-keztében, volomint o kisgbb vóllolkozósok kiolokulósónok köszönhetőon o tolepülés mo9

tuc|to tortoni lokossógót, és oz orszógos tondonciótól kisebb mértékben csökkent o

lélekszómo. )elanlag o lokossóg szómo 2990 fő.
(Moggororszógon 222 vóros létezik, ebből 4 kevesgbb lokosú Bépceloknól.)

fl víz-és gózellólós, oz uLok ncrgy részénak portolonítóso, korszoru iskolo építését kÖvetőon o

fajlődés 
-o qo-., évekban fel§9orsult. Ú1 Művelődési otthon és Höngvtór épÜlt, omal9 o

tőlapülés kulturólis központjo.-ff te|es úthólózot portolonított, és .jolonlag is fol9nok oz

önkórmóngzot kazalésében lévő utok kor-erusílésai, Fl teleíonvonolok torén toposztolholó

ínsé9 ggoko1otilog mogszűnt. l995-ben Eellesan kiépült o szonnwÍzhÓ|Ózot, és oz európoi

nor1r1-atái is kielégítő sánngvíztisztíEó üzamolése kazdődöEE me9. ff sort o hullodékalhelpazés

hosszútówo szóló magoldósóvol folgtottuk l997-ben. Rz idei év la$alantősebb megvolósult

boruhózóso az új e§észséghóz, omelv o szokrondalésak egy részének helvben történő

megoldósót is leh-etoűe vÁ. Q a íajlőéés o cím Blnverésének roolitósót megodhotjo.

R képviselő_testület 'l 994_ben készítetta el o ,,Répcelok vórossó ngilvónítósónok tenjlet és

Eala pülésf ejlasztési olopj o i " címúí tonu l món9t.

11 fenti folsorolósbon említett londületes fajlődés, o térségben b@töltött oktotósi, kulturólis

szerapkőr, volomint oz o tén9, ho99 Bépcolok munkoholg szompontjóból is kÖzponti szaíaPeE

tölt Üe o Eérségbon - o kozsegbé' Ols-un jórnok be dolgozni - l997-ben ismét nopirendre

hozto o vóross-ó vólós kérdésZt. B képviselő-testület okkor nem tortot|o oktuólisnok o

pólyózot bongújtósót. R jelonlagi testulot 4 éves munkoprogromjóbon ismételton

.ujro9ot.o.to' á kérdés nápirendán tortósót ol9 módon, ho9y omenngiben o testület

;ováso-|.;o, o vórossó vólóst, ú99 enől hal'i népszovozóst kell tortonl.

,l 
999_ben o képviselő_testüle! nom jovosolto o vórosi címre pólvÓzot beodósót, olsősorbon

ongogi mogfoniolósokból, o véglogős döntést 2000+e holosztoito, (Tómogotóscsökkenés és

táÜrrrátr,.irÉegekből odódóon cc-límillió forintos nogotív hotóst prognosztizóltunk.)

flkérdés rövid történoti óttekintését követóen néhóny gondolot p vóros és folu kérdéskÖrről.

Fl folusios kiwóros és o vórosios no99közsé9 közótt o különbség gyokorlotilog

érzékalhaEetlan. flmi o vórost megkülönbóztáti o folutól, leog9szerŰsílve o szolgÓllotósok

Ú,arigeru, o kulturólis. oktotósi és szórokozósi lehetőségokben loposztolhotó különbségekre

korlótozódik.
€zok o lohetőségek o vórosi cím alnyerésétől önmogukbon nom vórhotók, ez ÚgY gondolom

érLhatő, ff loko-ssóg komíortérzésénok jovítóso o településhez voló kÖtődés arősítésa

kisvórosok és nogyk-özsé9ak esalén o99orónt fontos. flz élelminőség olokulóso szintén ném

címhez kótött, vélaménjem szorint. h. o n..'.' ongogi jallogű előny, omi oz igén'ek
változósóból o szolgóltoiósok jovítósót ösztönzi, omi landülotet odhot o telepÜlés tovóbbi

tui,rc6n nnu:- ekepzőlhatő, oz Ú1 vórosok eE1 részénél toposztolhotÓ. Bépcelok asaEében az

lohet oz egplk íő érv o vórossó vólós vitójóbon,

H képviselő-testület 2000 ngorón o vórossó vólós kérdését ismét nopirondre. tŰzi, Holvi

nopiJovozosro csok okkor keúl sor. ho o testület o vórossó vólós mollott dönt. Hérjük o loP

olvosóit, o képviselő-testület to9joivol, po|9órmesteúnkkol történő tolólkozósok olkolmóvol

fogloljonok óllóst, feJtsék kl véláményükgt ánnok érdokéban, ho99 Bépcelok lokossÓgÓnok

igZnya mog|olonhosssen o tostülgt mojdoni döntésében,

Áacskés ?étar
képviselő



KAROLYI ANTAL

Az Ady utcában élö Tóni bácsi Szombat-
helyen született 19l9július 3l-en. A géplakatos
szakmát is ott tanult4 s l938-ban műszaki se-
gédtisáként a vasúthoz kerult. l944-ben vonult
be katonának vasúti üzemszázadhoz, s a Szov-
jetúnióba került ki, 1944 őszén leszerelt, majd
1945 januárjában ismét bevonult, s a nagy of-
fenzíva megindulása etótt századával gyalog in-
dultak Zárkányból Passauig. Amerikai fogság_
ba került Passautól nem messze, 41 kilóra le-
fogyva
- Körülbelül l 1 ezren voltunk magyar hadifog-
lyok. Szerencsére konyhára osáottak be, rendbe
jöttem, l945 novemberben jöhettem vissza Ma_
gyuországr4 s csak többféle igazoltatas utrfur

keriilhenem vissza régi munkahelyemre. A Rá-
kosi rendszer alatt, mint n}ugatos hadifoglyot -

ez akkor bün volt, politikailag megbízhatatlanok
lettunk - kiruglak a munkahelyemról. 1946 júni-
usában vettek vissza, a lebombázott vasúti síne-
ket, vasúti kocsikat kellett rendbehozni, hogy a
forgalom megindulhasson.

üzemi baleset érte, lerokkantosították. Ezután
még l0 évet dolgozott a Mezőgépgyarban. Idó-
közben megnősült, két fia és egy lánya szüIetett.
- Az első fiam meghalt" A kisebbik fiú is gyenge
és beteges volt, az orvos levegóváltozast java-
solt, így kertil€m Répeelakra l954-ben. A Sajt-
gyárban lettem géplakatos, s l979-ben nyugdí-
jaztak. Szombaüelyen fociztam is, edzósködtem
is, így a helyi vezetők felkértek legyek a helyi
focicsapat, - akkor még Kinizsi volt a neve -

edzője. Elfogadtam. A Répcelaki Kinizsi 1954-
ben a járási II. oszályban szerepelt, s minden
évben egy osztállyal feljebb kerültunk, míg
végül oljutott a csapat az NB III-ig.
-Mint volt edzó biáosan figyelemmel kíséri a
focicsapat sorsát, kijár a meccsekre. Hogyan lát-
ja a mai helyzetet ? Bár mostjól megy a csapat-
nak-
- Annak nem örülök, hogy kevés helybéli srác
van. Az ifiket kéne úgy nevelni, hogy ütőképes
gyerekek legyenek, hogy álljárk a sarat. Sajnos a

megyében, de az egész országban is baj van. A
legnagyobb baj, hogy nincs utánpótlás" Nem
tudunk olyan srácokat kinevelni, akik majd a

nagy csapatokba kerülnek. Mert nevelni tudni
kell, mint a Pungor Imre is tette. Kell egy plussz
hozzáállás, no meg helyi srácok. Az olimpiai
bajnok Szarka Zolí az én kezem alatt kezdett
focimi, innen került a Haladáshoz. Vagy nevel-
tem a Lukács Tibit, meg még öt-hat jó kapust,
frIeg helybéli gyerekeket: Dxungit, Kiss Jós-
kát...

Négy unokája van, közülük Tóni bácsinak
Gabi a legkedvesebb, aki a Miskolci Műszaki E-
gyetem harmadéves hallgatója. Nyugdíjasként
TV-t néz, újságot olvas, jó időben kertészkcdik,
ftileg szólőt művel. No és ha esik, ha fúj meccs-
re jár.
- Három éve volt az 50, házassági évfordulónk,
az aranylakodalom. Mit csinálok még ? Van
amin eltűnódök, elmérgelódök. Sajnos sokat fe-

lejtek, ...80 elmúltam. Mit mond a Himnusz elsö
sora ? ,,Isten áldd meg a magyart, jó kedwel..."
Kinek van majó kedve ? Akinek egészsége van
és megvan elégedve az élettel.

Kívánom, hogy Tóni bácsinak még sokáig
legyenjó egésxége, -n_éva-

ll

Onkormányzati hírek

ÉPÜl A MOL BENZINKÚT

Elkezdődött a 86-os út mellett, a munkássálló utáni területen a MOL benzin]<út

kivitelezése. Az önkormanyzat és a MOL között létrejött szerződés alapján a

benzinkútnak 2000. június 30-ig kell elkészülnie.

PARK A VOLT MOZIHELYEN

Jövő évben a mozi helyén park kerül kialakításra. A képviselő-testiilet eddig több
lehetőséget is számításba vett, (lakások, üzlethelyiségek létesítése) végül emlékpark
kialakítását támogatta. A terv készül és megpróbálunk állami támogatást is szereani.

NEHÉZ PENZÜGYI Bv vÁnHlTÓ 2000-BEN

A jövő évben Répcelak önkormányzata kevesebb pénzből gazdálkodhat. Az á|lar.
adóerősség számítás alapján 39 millió Ft-ot von el. Ez az intézkedés nemcsak közsé-
gi,inket érinti.
Az íparúzési adóból is - az anyagköltség l 00 %-os leírásra kerül - kevesebb bevéte.
várható. A képviselő-testi,ilet mindent megtesz a költségvetés egyensúlyban tartásáér:
Intézkedések történtek, illetve történnek a bevételek növelésére, a kiadások csökken-
tésére, i lletve a tervezett fej lesztések elhalasztására.

TILTAKOZÁS eZ ELVONÁS MIATT

Dr. Németh Kálrnán polgármester a Répcelakot is sújtó elvonás miatt levelet írt a Va.
megyei orsággyűlési képviselökhöz, valamint az országgyűlés illetékes bizottsá_sa-

inak elnökeihez, alelnökeihez.
Ervekkel és tényekkel támasztotta alá, hogy a rendelkezés nehézhelyzetbehozza z;
érintett településeket, nem ösáönöz munkahelyteremtésre és visszafogja a jól műköC:
önkormányzatok fej lődését.

vizoíl2000-BEN

Avízdíj m3-e l00 Ftról 113 Ft-ra, acsatornadíj 126 Ft-ról l30 Ft-ra emelkedik. E:
általában 7,5 %o-os emelkedés. A számok nettó árak, ehhez jön még a 12 %-os ÁPA.
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a magánszemélyek részére a termőföld bérbeadásából származó jövedelem

adójával kapcso!atban.

AzadőzásrendjérőlszÓlÓmÓdosított1990.éviXCl.Törvény96/A§(3)-(9)
oétezoes alapján roóa-lanuar 1-jétól a termóföld bérbeadásából származó

óveoetem (iodértue a iotojaraoekot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes

adóhatóság feladata.

,A termőföld bérbeadásából származó _ személyi jövedelemadóról szóló 1995, évi

CXV;l.törvényoen metnáiároiott - jövedelem 
-ado.1at 

a m.agánszemély megálla_

piti", á föld fekvése izárinti illetékás önkormányzati adóhatóságnál bevallja és

:negfizeti (önadózás),
,Az adóbevallást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jÖvedelem meg-

szezésének évét követó év március 2O-ig kell benyújtani, . ..
imaganszemety termáioio_oeroeaoásából származő bevételének az egésze jóve_

delem, amely után 20 % adót kell fizetni,

A 3 hektár alatti termöföld tulajdon adómentes,

-la év közben _ bármilyen rövid idóre _ a magánszemély tulajdonában (haszonél_

,,ezetében) tovo termáíold a három hektárt méghaladja_, az összes termóföld"bér_

:eadásábÓlszármazőjövedelemuÍánazadótmegkellfizetni'

imennyiben a földterületet csak aranykoronában kifejezett _részaránytulajdonként
állapították meg, ugy áiadómentessegi natar vizsgálatánál 20 aranykorona/hektár

atsiamitási kulósot kell figyelembe venni,

Ha a termóföld bérbeadásából származójövedelem kizárólag a kifizetótól szárma_

zik (pl. termelőszövuí["iutj,-"rta kifizetó'ál1apítja meg, vonja le, vall.ia be és fizeti

rneg.

rla a bérbeadásból olyan jövedelem keletkezik, amely nem a,kifizetótől származik,

,.gy i kiii.ető a bevallást elmulasztotta, illetve termésr.9t99n fizette meg, ez

esetben az adót a .;óueááre, megszezééének negyedévét követó hó 12_ig kell

rnegfizetni.

la a kifizet ő az adót nem vonta le, mert a bérbeadó úgy nyilatkozott, hogy. a

:ulajdonában álló földterület a 3 hektárt nem haladja meg, de időközben a tulajdo_

na növekedett, és a 3 hektárt meghaladja, akkor aiadót-a bérbeadónak kell beval_

ania és megfizetnie a jövedelem megszezésének évét követő év március 20_ig,

ia a fentiekke| kapcsolatban valamilyen kérdés merül fel, készséggel állok

.endelkezés re. Az 
"oór.ót"Ér"ttség 

teljósítéséhez szükséges adóbevallási nyom_

';atványok, csekkek, az adóügyön átvehetók,

Répcelak, 1999. december 15-én

kovács pálné

adóügyi főelőadó

1974, október 27. Vas Népe
Répcelakon
Óri Sándor állomásfónök a házigazda
jogos büszkeségével vezetett végig
bennünket a múszakilag már átadott
állomás épületen. A korszerű auto-
matikus irányító berendezéseken és
egyéb múszaki felszereléseken az
utólsó simításokat végzik a szerelók.
Annak ellenére, hogy még nem ala-
kult ki a végleges rend az új épület-
ben, mégis példamutatóan dolgoznak
Répcelakon...

1974. november 26, Vas Népe
Saját történetüket örökítik meg
.,.nagyközségi Hazafias Népfront Bi-
zottság szervezésében november 27-
én Répcelakon honismereti és hely-
történeti találkozásra kerül sor. A
megbeszélésen részt vesznek a

közigazgatási területen levó üzemek,
intézmények és társadalmi szerveze-
tek képviselői, A tanácskozás élja,
hogy hazánk felszabadulásának 30.

éűordulójára az egyes üzemek, in-

tézmények és községek is megörökít-
sék saját maguk történetét, s ez meg-
felelő alapot szolgáltat majd a nagy-
község történetének megírásához...

1974, november 28. Vas Népe
-Huszonegy szocialista brigád 250

tagia 5 ezer óra társadalmi munkát
vállalt a Xl. pártkongresszus tisztele-
tére a Répcelaki Sajtgyáóan... Legu-

tóbb kommunista szombaton 1 10

mázsa sajtot termeltek, bérüket a
helyi bölcsőde és óvoda felszerelésé-
nek bóvítésére ajánlották fel.

20 éve történt
í979. november 11. Vas Népe
Átaatax a Répce Áruházat
Új létesítménnyel gazdagodott Répce_
lak nagyközsé9...Az 11 60 négyzetmé-
ter alápterületű áruház és a hozzá
kapcsolódó 200 négyzetméter raktár-

téi 21 millió forintba került, Az eladó-

tér 6{0 négyzetméter. A földszinten
és az'emeléien összesen 6 millió fo-

rint értékú árukészlet...Az áruház min-

den osztálya önkiszolgáló formában
működik. Összesen 'l7 dolgozó áll a

vásárlók szolgá|atában...

1979. december 6. Vas Népe
-24 szövetkezeti munkáslakás és '10

tanácsi bérlakás készült el Répcela-
kon. A boldog tulajdonosok a jövó

héten költözhetnek be.

1979. december 7, Vas Népe
-Szakmaközi bizottság alakult a hé-

ten Répcelakon. Célja az, hogy a

nagyközség üzemeinek szakszerve-
zeti- bizottságai együttműködjenek a

település fejlesztésében, e munka
szervezésében.

,,4 l,nyaa, "ll,gyqt"*"14ol 
t"llo -,



HoGY ls VAN Ez ? MlKoR LEsz
AZ EZREDFORDULÓ ?

,,János pápa 52S-ben elrendelt nap-
tárreformja szerint a Róma alapítá-
sától számított naptár helyett Krisz-
tus születésétől kell az éveket szá-
molni...
Jézus krisztus a római időszámítás
753, január 1-jének hajnalán szüle-
tett...754. január 1-jével kezdődik a
Krisztus utáni 1-es év.,.Mivel az el-
ső év vége Kr, után 1. december
3'l . volt. nern pedig Kr. u. 0. de-
cember 31 , a kétezredik év vége
2000. december 31. lesz, A harma-
dik évezred 2O01. január 1-jén, 0
óra O perckor fog megkezdődni, Ha
időszámításunk első évét nullával
jelölték volna, akkor valóban 2OO0-
rel kezdődne az ,jj évezred, de ezt
visszacsinálni már nem lehet,"

/íorrás: Szondi Egon János: Másfé|ezeréves
píogramhit}a. Új etaptap 'lggg. január./

ffi>
Az Ev Vasi Embere 1999.

A Vas Megyei Ónkormanyzat és a Vas Me-
gyéért Egyesület az idén is meghirdeti az,,Év
Vasi Emberének" megválasztasát. A Vas
Népében fényképes interjúkat olvashatnak a
jelöltekről. A megyei lap december l l-i és
l8-i számaiban közölt szavazólapon az alábbi
személyekre voksolhatunk :

Bauer Karoly
po lgiá.rmester, Szentgotthard

Dankovics Erzsébet
tervezómémök LÉPrÉr, Szombathely

Prol dr. Gadányi Károly
egyetemi tanár, Szombathely

Dr. Hende Csaba
államtitkár, Budapest Szombathe[y

Dr. Horváth Boldizsár
foigazgató-helyettes, nőgyógyász

fóorvos, Szombathely

Dr, Kuntár Lajos
író-szerkesztó, helytörténész,

Szombathely

Németh Pál
mesteredzó, Szombathely

Németh zsolt
polgarmester, országgyűlési képviseló,

Vasvár

Az ajánlottakon kívül új személyt is
javasolhat. December 30-ig szavazhat !

Mi újság Önöknél ?

LINE GÁz MAGYARoRSáG RT.

A Línde cég
A Linde konszern gyökerei a Dr. Carl von Linde hűtéstechnikai professzor által 1879-
ben, Wiesbadenben alapított ,,Linde jéggyártógép-társasághoz" nyúlnak vissza. Napja-
inkban a Linde egyike annak a 30 német vállalatnak, amelyek napi tőzsdei jegyzéóe
alapján a német DAX tőzsdei indexet számítják.

A Linde 9,5 milliárd német márkás forgalmával és több mint 32 000 dolgozójáva
nemzetközi viszonylatban is a beruházási javak vezető gyártói közé tartozik az ipar
berendezések, az anyagmozgatás, a hűtéstechnika és a műszaki gázok területén, Á
vállalat több mint 120 konszerntársasága szerte a világon átfogó termék-és
szolgáltatáskínálatot biztosít az iparban, a kereskedelemben, a kisiparban, valamint e
kommunális szektorban dolgozó partnereinek. A Linde segít a gyártási folyamatol
optimalizálásában és testre szabott megoldások kifejlesztésében.
A ,,Műszaki gázok" üzletág révén a Linde ma Európa második legnagyobb gázszállítója
A Linde műszaki gázokat és a hozzájuk kapcsolódó szaktanácsadást, átíogc
alkalmazástechnikai know-how-t és gázfelhasználáshoz szúkséges berendezéseke:
kínál ügyfeleinek,

A Linde cég négy üzletágat foglal magába:

. ipari berendezések gyártása

. anyagmozgatás

. hűtéstechnika

. műszaki gázok gyártása

LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT.

Ma a Linde Gáz Magyarország Rt. 11 milliárd forintot meghaladó forgalmával, köze
730 dolgozójával, 5 telephelyével és csaknem.130 lerakatával a műszaki gázoi,
magyarországi piacán vezető szerepet tölt be és a legsokoldalúbb termékpalettáva
rendelkezik hazai fonásból.

A Linde AG műszaki gázok üzletága 1990-ben jelent meg Magyarországon, Műszaki és
orvosi gázok termelésére, valamint értékesítésére vegyesvállalatokat alapított Misko _

con, Kazincbarcikán, Budapesten és Dunaújvárosban. A cél, több termelő üzemmel és
az egész ország területére kiterjedő gázellátóhálózattal rendelkező egységes vállala:
gyors kiépítése volt. Ebben a folyamatban fontos mérföldkó volt, hogy 1992 április
elsejével megalakult a Linde Répcegáz Rt., mint a Szénsavtermeló Vállalat jogutódja. i
répcelaki vállalat, amely Európa egyik legnagyobb természetes szén-dioxid forrásáva
rendelkezik, lehetóvé tette - teljes szervezeti felépítésével és dolgozóival -, hogy a
termelési kapacitás gyors növelése és az országos értékesítési hálózat kiépítése
gördülékenyen történhessen. A Linde múszaki gázai jelen vannak az ipar szinte va!a_
mennyi területén, de a kutatásban és a gyógyászatban is.

TERMÉKElNK:
DlNox, oxlcÉN, ARGoN, sZÉN-DloxlD, NITMLGlN, HlDRoGÉN, HÉLlUM,
NttRocÉN, AcETlLÉN, süR|TETT És sztNrErtxus LEVEGó, spEclÁLls cÁzor És
GÁZKEVERÉKEK

szoLGÁLTATÁSAlNK:
TARTÁLYTELEPlTÉs, HATóSAGl ENGEDÉLYEZTETÉS, KlVlTELEzÉs, szenvlzrlÉs
CSEPPFOLYÓS ÉS GÁZHALMAZÁLLAPOTÚ TERMÉKÉK SáLLÍTÁSA - TARTÁLY,
lLLEwE PALACK sÉRsEAoÁsn - aAznoz sáLLÍTAs - sZAfiANÁcsADÁs -
REDUKTOROK

TELEPHELYEK

A Linde Gáz Magyarország Részvénytársaságot 1992-ben alakították meg répcela.:
székhellyel. Jelenleg öt telephellyel rendelkezik:

RÉPcELAK, BUDAPEST, DUNAúJVÁRoS, KAZ|NCBARClKA, MlSKoLc
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A Linde Gáz Magyarország Rt. tevékenységi köre Répcelakon:

Jelentős mennyiségű természetes eredetű szén-dioxidot bányásznak. A nyers
termékből a különböző szennyezők (víz, szénhidrogének stb.i eltávolítása után
évente több, mint 80 ezer tonna nagytisztaságú (99,ó9 %) szén-dioxidot állítanak
elŐ. A _csePPfolyós állapotú terméket közúti, illetve vasúti tartálykocsikban szállítják
a vevőkhöz, vagy töltik palackokba az erre alkalmas telepáelyeken. A tisztííott
szén-dioxidot ezenkívül szódapatron és szárazjéggyártáshoz is fálhasználják.
Dinitrogén-oxid gyártás, forgaImazás

o Különböző ipari és kevert gázok gyártása, forgalmazása
o különböző gázok és kevertgázok, élelmiszeripari és egészségügyi célra történő

forgalmazása
r A Linde Gáz Magyarország Rt. termékei közül a nagyközönség számára a

legismertebbek a szóda-, és habpatronok, melyek 
-á cég árbevételének

9gYnegYedét adják. A patrontermékcsalád a ,,LlSS" fántázianévrJ hallgat, utalva a
Lindére, valamint a szóda,- és habkészítmények neveire, kiemelt figyelmet
érdemel, hogy a patronok természetes szén-dioiiddal töltöttek. Kényelmóóek is,
hiszen 'l 0 liternyi sződavíz lehetősége kis helyen - egy dobozban - viáető haza az
otthonokba. Mindemellett e termékek renokivul -környezetbarátok, 

mivel az
elhasznált patronok visszagyűjtésre kerülnek.

r vevői berendezések tervezése, kivitelezése, karbantartása

Biztonság

'anapság már nemcsak a nemzetközi piacokon, hanem a hazai gazdasági
-egmérettetésben is meghatározó, hogy egy cég milyen minőségbiztosításirendszár
::erint működik,
l Linde Gáz Magyarország Rt - elsőként a magyarországi műszaki és orvosi
;,ázforgalmazók közül - megszerezte az EN lso 900i szerinti minősítést
,? lamennyi termékére és szolgáltatására.
-: EN lSo 900'l szabvány, amely követelményeinek a Linde Gáz Magyaroszág Rt
-egfelelt, egYike a legmagasabb szintű és legelfogadottabb követelményrenosierti
;;bványoknak.
- -ÜV rendszertanúsÍtó Társaság által ,l995 december 8-án kiadott tanúsítvány azt
;"-zolja, hogy a 'Linde_ .Gáz Magyarország Rt. az ipari és egészségügyt gazok
*,:állítása és értékesítése, patronok gyártása és töltése, 

-valamút--míszaki
:.-ácsadás - minden magyarországi telephelyén - érvényességi területen a- ^őségbiztosítási rendszert bevezette és alkalmazza.''- -j!d," Gáz Magyarország Rt. ezen tanúsítvány alapján minden vevő számárar nósített beszállítónak számít, nem csupán termékei minősége, hanem a vállalat-
;;:"lezet minősége tekintetében is.

KörnyezefuédeIem

" -f19 Gáz Magyarország Rt,,l997-ben a Controll Rt. segítségével megkezdte az
.l"i'S7 EN lSO 14001 szabvány szerinti Környezet lrányítási {enOizer (KlRibevezeté-;; (özel egy évi munka után a rendszer működéséi a Tü Hessen ömbH auditorai
,1:19L"_!t9k,.hogy megfelelaz MSZ EN lso 14001 szabvány követelményeinek és
; -JV CERT elnöksége felé javasolták a tanúsítvány kiadását.: ,azai műszaki és orvosi gázt gyárló vállalatok közül elsőként a Linde Gázir,il,::,'arország Rt. kapta meg ezt az igen magas követelményeket támasztó tanúsítást,

- --.]V RendszertanúsítÓ Társaság által 1998. augusztus 13-án kiadott tanúsítványn: 3azolja, hogy a 'Linde Gáz Magyarország Rt az ipari és egészségügyi gázok
*:a itása és értékesítése, patronok gyártása és töltése, valamint 

- 
műszakia,-:sadás minden magyarországi telephelyén környezetközpontú irányítási

e"-:szert vezetett be és működtet."l " :nYezet lrányítási Rendszer évenkénti felülvizsgálata-auditja-biztosítja azt, hogy a
-*:e Gáz Magyarország Rt" a jövőben is a környezet védelmét szem előtt ta-riva
T,-at]a tevékenységét.

ÉrdiGyörgy
igazgatóság elnöke

Szerkesztőségünkbe érkezett az a-
lőbbi IevéI és fénykép, melyet öröm-
tnel teszük kőzzé.

Tisztelt Hírmondó !

Kérem, hogy tolmácsolják köszöne-
tünket és elismerésünket az Ümmö-
gő együttes felé. Öregjeink megfia-
talodva távozhattak és életre szóló
élményt kaptak a kedves, színvona-
las, humoros előadásból. Fényt,
színt, reményt hoztak a csüggedők
szívébe. Bizalmat a még hátratévő
éveikre. Köszönjük.

Papp Anna
foglalkoztató pedagógus
Nagylózs, ldősek Otthona

Boros Béláné: Győrkös

Így hívták azt a mező íészt
Ami a GYSEV vonalán, a Répce mentén
Jól termő földje a nyárra sokat ígért...

Sku]téty vízimalom zárta be háromszögét.

Kora tavasszal, tömött nyirkos talaja
Néha vizes, de csodá]atos gazdag

sokat mondó, sötétzöld Bánkuti bízasása
Hívogatta gazdáját a csodálkozásra.

Hosszú szálkás, tömött szemű
Aranysáiga nagy kalásszal

Rengett-ringott melengető nyár öién
Idő múltán megérett az aratásra.

Apám mondta; jön a vihar tányom l

Siehi kell, hogy a kéve meg ne ázzon...
Gyorsan gyorsan, húsz kéve kell egy

keresztbe
Ó meg rakta-rakta;'ó szorosan a kepébe.

_ 
Aratástól a cséplésig

Igy száradt a gabonánk
Mikor aztán megórölhik

Ebből sült az egészséges ú;'kenyér.

1997 ny arán
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Elöljáróban rögtön leszögezhe§ük, hogy ez évben egyesületünk működése egy::

markánsabban oemonstrjtj;;-h;óy .;;gász űgykózség egyeiülete,vagyunk és megőrir,=

elődeink eredményeit, eroi"nuraáást is értunt< et Úgy a verseny-és tömegspoft, valamint ,

ir.r.r.tties terén li. Úgy uerj,:rk, a \9z.sé9 legnagyobb civil szervezete vagyunk, ame,

léü;;ili 
'iuná.*envJin"r' 

éioettodési- kö;ét tekinWe ténYként fogadható el. L
t**eir"i.á nagy reielősséget ró ránk, amelynek meg .is .kívánunk felelni, minteg,

meghálálva elsősorban ái onrőr*anyzat, vala.mint egyes gázdasági szervezetek, vállalkozó,

ei*u gá nrr.*élyek seg ítségét, a mellek lehetővé tették m ű ködésü nket.

Legnagyobb ,r.r.orria-rv*ki'liua".i,gó. örömünkre az ősz folyamán kitűnő munka:

végeztek, és ez az"r.o1'njnv"Í.u"n i, ,"g*utátkozott. NB III-as csapatunk az 5, helyen veg_

zett, ami pontszámban isie'nrávr.ertő a iavaszi folytatásra.Iflúsági csapatunk kis híján ann"

pontot szerzett, mint ." ;;;Üi Ün"r.ság_,::T :_n^::^,^,í*:lj#. i*íl:i:T.j:*ii

t

KEMENEsl ERlKA

Örökké ?

Ugye számunkra örökké lesz holnap,
a iovOt meghódítjuk a múltnak.
Ugye együtt leszünk akkor is,
ha ellön a kegyetlen vég,
és ha a föld elnyel,
vagy velünk olvad az ég.

Ugye halljuk majd unokáink kacaját,
U§ye oregen is melegen öleljük egymást,
Ugye sona nem jár el az idő felettünk,
UÓie örök lesz a mi nagy szerelmünk !?

l999. máius

r#\%

H,.",]i:t;í;'fii]i, ö..oujo .óltr.í.iopo"qau9n veótlenül, fantasztikus gÓlkÜlÖnbséggel a

az élen. Gyermek rauoarlgáin1ii, remet<Lll heíytálltak, csopofiukban 2, helyen végeztek,

Itt elmondha§uk, hogy ;ffiÖilk n9irr,lia,l,i ett<épzetésá, a.mi az utánpótlás.nevelés fe;

lesztésére és a szakosztjiv.aiÉoir"*iiködők répcelaki kötődésére és sportmúl§ára vonatkc-

zik, úgy tűnik helyesnek bizonyul,

nr,.iáá*e.vek áaguké; o"rlán"r., és ha 
_a 

kedves sportbarát olvasó látja az alábbi neveke:

bizonyára eszébe jut so1;".-r-r;;;ú n1e*ore, a múituót, amelyen sokat tapsolt teljesítma

nyüknek: Horváth Enore, rueóeth József, Csorba János, Varga József, Kovács László, Néme:

Tibor _ ugye ismeros;"""r.; r, ri".ralut ú"urt úem"ln Endre utánpótlás vezető, a,:

remekül egészíti ki a fenti gárdát,

Teke szakor.tiri""1-eiszi teljesítménye vegyes, Átalakult,szakmai és. szakosztá|,

vezetésse| vágtak u.r. * áiii .rórónoa. Legjobó játé-kosuk, távozását nem tudták pótolni, es

ezúttal a szervezésser ir'üo:,raoon-Jrrtur,. 1,|"Énany hazai mérkőzésen nagyon jó dobóteljesr:_

ménnyel sem tudtak győzni es az elvesztett.pontok nagyon hiányoznak az erős NB II_es

mezőnyben. Második Jür;i. ;megyei Il_ben viszonikitűnő"n szerepelt, Ifj. SzénheE"

Frigyes az országos "id,á[i-ü;ili 
na;-űrc;gon kitűnően szerepelt és bejutott az országc:

döntőbe,
kézilabda csapataink a Győr megyei bajnokságban szerepeltek, A szakosztá,,

működése rendezettebb, szervezettebb lett Csorba lánosnéizakosztályvezetői megbízásáva

;#";öil;[-r."r"pÉr. az elvá rásokna k megfelelő. Ha rmadik helyü ket több szórakoztat:

színvonalas mért<őzésen?rtZp ár. úoi csapatunk szereplése változatlanul gyenge, A népes 1r

tagú mezőnyben egy gyár;i;*;"iieiég,hajtónak lenni nem jó propaganda Répcelaknak, ,t

edzéslátogatottságban, ;k;;il;; óroráepert boasztalunk, de a győzni tudást meg kel

tanulni. És az nagy kérdés, hogy erre a sok utazáilal, kiadással járó GYŐr megYei bajnokság*

a megfelelő forma,
Tömegsport rendezvényeinket a megszokott formában bonyolítottuk nagy érde,_

lődés mellett, sporttelepünk fejlesztését is szem Ótőtt tu,tottut a lehetőségeink keretein be _

A naovpálya világítás 
-et1ésititte és a Sporttelep fásításának elkezdése a kultúr,:

,porttóÚ3r,.nvség tóvá bbi fej lődését szol g álja,

ÉV VÉCr A RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLETNÉL

szarka sándor
SE ügwezető elnöke

FIGYELEM !

A Művelódési Otthon és

Könyvtár fethívással fordul
községünk polgáraihoz,

egyesületeihez, civil szerve-

zeteíhez, intézmé ny eihez.

Településünk történetében
elsó alkalommal
megrendezendó

Helytörténeti
uetélkedőre

hívjuk Önöket 2000-ben !

A felkészülés alapja a

,,Répcelak története" c. könyv és

a ,,Répcelaki Hírmondó,, eddig
megielent számai.

5 fős csapatok
jelentkezését várjuk.

Jelentkezési határidő :

2000. január 15.

#b szerolellol
§l§ vórjuk

Önöket

,ÉÉ
€§ ,-§íil

docembor 22-én
(szerdón)

17.00 órokor
o nogvkÖzség

korócsongi műsoróro
o

Művelődési Hózbo.
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Répcelak földrajzi neveinek eredete 2.

: XVl. részben már közöltem egy válogatást a falu földrajzi neveiről, e folytatásban
, :zlöm a többi fdldrajzi nevet csoportosítva. 

.j

]:lterületi nevek:
:YÁn XÖZ: /volt Szamuely Tibor u./ A Sajtgyár melletti utca. Ebben az utcában volt a

-:,ár bejáraía, savós utcának is hallottam, mert ezen hordják a savót végig.
SZlGETl HAZ: a Gyár köz végén lévő ház, egykori tulajdonosárót neve)ték et.
,J HlDl UTCA: /A mai Vörösmarty utca./ A 86-os úton levó új hídról kapta a nevét.
(UTYASZORÍTTÓ: /volt Max téri A régi kultúrház és túzoltóózertár előiti terület,
'iEPKERT: A Sajtgyárhoz tarloző elk_-erített terület. A falusiak szórakozó helye, itt

.,"iották az ünnepélyeket. Bejárata az erÉsz bolt felől volt.
iADO-HAZ: Kertészlak egykori tulajdonosáról.
,'ASÚT UTCA: Jókai MÓr, Rákóczi Ferenc, és a mai Vasút utca, A vasútállomás íelé

, 
=zető 

utcák.

- 
3ykori tu ladonosaikról elnevezett íöldrajzi nevek:
roLBoK-RÁBA-MELLÉK: A 86-os út é's a Metszés közötti terület az új híd előtt.
-AKAB-SZEG: a Metszés 86-os út felőli oldalán a Kőris átbúvásánál a falu felé,
{oVÁCS-RÉT: A nagy{ó mögötti terület
lJKAI-TAG: A 86-os út jobb oldalán a Kóristól a falu határáig
SZALAI-KERT: a kis Rába mellett az Ajkai{ag mögött
3ALASSA-KERT: a kis Rába mellett a Szalai-kert után
i,'ÁNKÓ-KERT: a kis Rába mellett a Balassa-kert után
. ARGA-KERT: a kis Rába mellett a Mankó-kert után:ARMS-TAG: a 86-os út Répceszemere felőli oldalán, a vámoscsaládi határig J
,lÜTÓ-TAG: a Farkas-tag után Vámoscsalád határáig a 86-os úttól beljebb
lClKA-TAG: a vámoscsaládi határban a Gelegenyés mögötti terület

- - ajdonságaikról el nevezett fdldrajzi nevek:
-i_nPS: Lapos, mélyen fekvó terület. A 86-os út Metszés felőli oldalán, a Kőristől az új, : felé.
]YÖPREDÚLÓ: Füves terület. A Vörösmarty utca végén levő kis tó mögötti terü|et.
,vÉpu-nnóx, eráJJ,i#v"j',;ó;ü;;;il j;i'ffiB',i;öi,,!i"§oiliiiBlioi,:'üiJi"
t lr-Al ra r /. rAn,'EZÓVALÓ-FÓo: n falu izántófóldhek való területe. n R?;gi Hunyadi útca mögötti

t-.llet Nick felé.
: SÖRGETI-AROK: A falut átszeló vízgyűjlő árok, a mai Gárdonyi utcától indult.
- 3MBFŐD: A környező földeknél magásánn, kiemelkedő földteiület lehetett.-; rtvány és Harasztáj mögötti terület.
:.lSKOM: Neve legelőt jelentett. A Kőris és a Dombfód közötti terület.
--tLAS-SZEGLET: Egykor a gulya delelésének helye volt. A Szalai- és a Balassa-

, -.i mögötti bokros terület a kis Répce mellett.
',i]GYORÓS: Valószínúleg mogyoróbokros terület lehetett. Vámoscsalád határában

: S jtő{ag mögött terült el.

-lKl KÖVÉCS GÖDÖR: Kavics bányászó hely volt. A Nicki út melletti régi
:-:néttelep és horgásztó.

_ SALÁD| KÖVÉcS GÖDÖR: Kavicsbánya a 86-os út mellett Vámoscsalád felé.

:;.éb íóldrajzinevek:

J,.]S_TAG, PIPA-KERT, GYöRKöS, PóNA, PóNA-HíD, KőR|S, RÉPCE, MECCÉS,
. 
=n MELLÉK, BELED| FűZ, SZí-SZER, öRöKGYöP, TÉGLASZíN HÁrÁ,

;::|-ESEK, NAGYSARoK, KECSKEKÚT, pocAnM, HARASZTÁJ, HAT-HÓDAKl:.ASZKúT, MAG-SZEG-ALLA, HEJR]T, HELVIT, CSöRGÉSEK, NlcKl oÚr-ó,
: _ -iFEJ KúT, HÁRIV|AS HATÁR, BlRó FöLDEK, URASÁG Hío.1Á, PARASZToK
- :-A, SZILFAI-DŰLÓ, TELEK, CIGANY-SZER, LENAR RÉT

i{. Biczó Ferenc
helytörténész

:í-iliq
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Akiknek örülünk

Köszöntjük településünk új polgárait !

Horváth Adrienn (Vass Krisztina és
Horváth Tibor lánya)
László Dániel (Moór Lilla és László
Zoltán fia)

Varga Rebeka (Zsirai Mónika és
Varga Győző lánya)
Horváth Kristóf (Balázs Bernadette
és Horváth Tamás fia)
Gáspár Milán (Kiss Tímea és
Gáspár Tibor fia)

Kronekker Roberta (Maráczi Anita
és Kronekker lstván lánya)

Akiktől búcsúzunk

Nyugodjanak békében

csizmadia András

id. Csóka Gézáné

Dávid Jánosné

Molnár Imréné

Tóth Imréné
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Ha gyorsan, kényelmesen
szeretne kölcsönhöz jutni,

akkor a

PRIvÁr KöLcsöltr-t
önnek talalták ki !
Rugaltnas leheíőség

bánnilyen céba,

BEBESIANTALNÉ
06-30-232-4938

Bemutatkozik :

Szekér György
a P énzügyi Bizottság tagia

- Szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak I

1967 óta élek Répcelakon, miután megházasodtam. 1974-től dolgozom
gyárban ügyviteli vezetőként, majd a privatizáció után anyaggazdálkodási
kaptam. Jelenleg a nyugdíjazás előtti felmentési időmet töltöm.
Egy gyermekünk van, aki a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karának másod-

éves hallgatója.
Harmadik- cikÍusban vagyok külső tagja az önkormányzat Pénzügyi Bizottságának.'

- Hogyan értékeli a bizottságban folyó munkát ?

A pénzügyi Bizottság az a munkacsoport, mely szakmai munkájával segíti a testülel
fejlesztési és gazdálkodási döntéseinek meghozatalát. A,z" elmúlt években számos olya-
béruházás valósult meg Répcelakon, aminek előkészítésében komoly feladat hárult a

bizottságra. A szennyvízrendszer,.a szeméttelep kialakítása, majd az Egészségház felép'-

tése megkovetelte, hogy az önkormányzat - a rendelkezésre álló anyagi eszközeiből - a

legkisebb ráfordítással, a legjobb, a legmegbízhatóbb kivitelezővel tudja megvalósíttatni a;

elhatározott beruházást.
úgy ézem, hogy mi mindent megtettünk, hogy olyan javaslat kerülhetett a képviselő-testüls'
elé, ami megkönnyítette a felelősségteljes döntést.
Minden évben fontos feladatunk az éves költségvetés előkészítése.

- Mityen szempontok vezérlik Önt döntéseiben a bizottság tevékenysége során ?

A javaslattétel meghozatalában mindig azt tartom szem előtt - mint a családi költségvetéi,

ben -, hogy a lakosság által igényelt fejlesztés, a rendelkezésre álló anyagi eszközökból r
legoptimálisabban, közmegelégedésre valósuljon meg,

- Mit szeretne vagy mit szeretett volna, hogy megvalósuljon bizoítsági tagsága idej&'
Répcelakon ?

Szeretném, ha még e ciklusban olyan feladatot kapna a Pénzügyi Bizottság, hogy vizsgáp
meg egy építendő uszoda költségvetését.
Azt-széietném, hogy a jelenlegi megszorítások ellenére, ne törjön meg az a fejlődési te-
dencia, ami jellemző volt Répcelak nagyközség életére.

Köszönöm a beszélgetést. További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok !

szekeres Tibor

a Répcelaki Sajt-
vezető beosztás:

=ooo x**
KEZDJE A 200o_1K Évrr rnruuLÁSsAL !

A KlSOSZ Vas Megyei Szervezete kihelyezett szakmunkás
végzettséget nyrijto iANroLYAMoT indít sÁRVÁRoN
2000, január elejei kezdéssel - 2000. júniusi vizsgáztatássa|.

(Heti két alkalom esti órákban)

KERESKEDÓ golrvrzETó - 67.000 FUfő
VENDÉGLÁTÓ üzlervEzETő _ 69.ooo FUfő

Az árak tartalmazzák a könyvek árát és a vizsgadíjat is.
(Részletfi zetési kedvezmény)

Jelentkezési feltétel: érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány.
Jelentkezés személyesen, vagy telefonon.

i;.';,.'',"

HUMAN KONTAKT BT
sÁRvÁR, Batthyány u.6. t. em.7" sz.

te!/fax: 95/321-804, mobil: 06/60/376-075
/r',]:r

l :-,
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Táiékoztató

Novombortől oz intornoL
hosznólot díjo 300,-Ft
órónként o köngvtór

boirotkozott olvosóinok.

Jonuórtól új e-moil címünk :

mokrlok@motovnet.hu

épcelAl<i

Répcelak Nagyközség Önkormányzatának lapja
Megjelenik : negyedévenként

Főszerkesztő : kecskés péter

Szerkesztőség cime : Nagyközségi Konyvtár
Répcelak, Bartók B.u,55. tel.: 9 5 l37 0-'7 60

Összeáll. és szerk.: Nagy Károlyné
Felelős kiadó : Dr. Németh Kálmán polgármester
Készult a Művelődési Otthon CANON NP 6030 tip.

fénymfu olóján l 050 példányban
sokszorosítasért felelős : szórádi Enikő
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