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Mottó : - Szeretnékrnost
felfudező lenni ho6l
bebarangolhassam
as/ad reitett zugait -

1_1:.14 össze csak es/ kép vaglok
-É--am mögött egl lapos €lélet
,'á nem ls bánom hog, meghalok

_e dóbb még megkérlekTéged
_"-.tl-j össze glúrd össze az életem
luk egz fakó§árga kép már
;* esl eges bekereteznem
:*,e megtelt a képtár.
,=:r v4glok sem a Véletlen

ie: a Tervszer0 lénye
i, hat összetéphetsz vésre
-1.-rrj óssze kérlek glürd i}ssze

az életem...

B.C. alapötlet€ból
1997.o1.z1 .

K-nak

:et:e szedtem minden percünk
['lden plllanatunk úJraéltem
i-ptern minden mozdulatot
1'aern akko1, s most ls érz€m

_:netelfr nom sárnyalásunk
:,,eszett próbákozásunk
,: .eit volna, hoglha látunk 7
,lJí..át n€lkül ts ellenáltunk

:;e:apróatam rninden szavad
ji:a ósszeraktam a képed
-i:a rninden szem Rád tapad
,i.,,,j] s itt belül óröm - érzed ?

jgettem volna ha megláthatlak

!*eni, éreznt,ru}ttó €ny.d 
Tégd

]-.odálom, szeretefrr ófitó lényed
-!a.Da tasát el csendes önkényed.

l.:aálom, hlába, rájöttem : k€sve
-.i-llom mlnderrn€l jobban a lelked
,-=r gtó$lulok többé FáJó

szerelemböl
, [:den mosolyomat tör*retetted.

:::re szedtem mlnden percünk
_-:jt napok, hetek rohannak

mellettünk
-L-d€ft pillanatunk újraéltem--.-=tem, 

de most sa^rszor érzeírr.
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- Gondok Voltak a laboratórium működtetése körül, A labor működését a Megyei Szakíőorvos
személYi és tárgYi Íeltételekhez kötötte. Ez a helyzet azőla lis&ázódott, a siornbathelyi kórház
szervezetileg kihelYezett egysége lett, így sikerült TB íinanszírozását megoldani. Ez az összeg
azonban nem Íedezi a teljes működési költséget és nem nyújt lehetőségei a továbbíejlesztésre.
viszont jelenti a labor legális működését a "túlélést", szerzddést kötötünk dr. kiss Éu" úoor-
szakoruossal a szakmai ÍelÜgyelet ellátására. A működtetés tárgyi íeltétele /20 m2 -es helyiség

tfolytatás a 4. oldalon/

§rerencsómk yfl{wilIt+ e#szstgügyi alareIláíiis íerón ?
A kilencvenes évek eleje az egészségügy terén is változásokat hozott. Uj finanszírozást rendszer
kerÜlt bevezetésre, orvosaink vá|lalkozók, térítéses szolgáltatásokká váltak - egyes korábban
ingyenesen megszokott - betegellátási formák, s megplent, bár hatályba még ném lépen az új
egészségügyi törvény.

Két felnőtt háziorvosi körzet, gyermekorvos, védőnő, fogorvos illetve gyógyszertár biztosítja Rép-
celakon az egészségügyi alapellátás rendszerét. Az ellátás sokféleségében szerencséiek va-
gYunk. Orvosaink mind szakorvosok, - a három háziorvos nyolc szakvizsgával rendelkezik _ a
belgYÓgyászati il|etve urológiai esetek egy részét is kezelni tudják, s mellettük rendeletileg meg_
határozott szakképesítésekkel rendelkező ápolók és szakasszisaensek dolgoznak, közmegelé-
gedésre.

Az alaPellátási formák körébe tartoznak a megelőző /preventív/tevékenységek, azaz különíéle
szűrővizsgálatokkal korán íelismerni a betegséget, hogy idejében kezelhető legyen. pl. óvodá_
ban szemészeti szakorvosi szűrés, iskolások szűrővizsgálatai, vércukor ettenőriés stb. Ugyan-
csak ebbe a kÖrbe tartozik a betegek gyógykezelése, szakorvoshoz történő irányítása terápias
ellátás céljából.

Mit nyÚlt a helyi egészségúgyi eilátás pluszként, azaz melyek azok az egészségúgyi ellátási
Íormák amelyeket itt helyben megkapunk, s nem kell miatta elutaznunk Sárvárra vJgy'Szomoat-
helYre ? Mindkét íelnőtt háziorvosi körzetben a fizikoterápiás kezelések, s a ll. sz. iörzetben a
hasi ultrahang vizsgálatok illetve a laborvizsgálatok túlnyomó része oldható meg plusz szolgál_
tatásként. Ez utóbbiakat beutalóval Répcelak egész lakossága igénybe venáti. A íogoúsi
rendelőben más példáktól eltérően iskolaíogászaton nemcsak "íeltérképezik" a íogak áÉpotát,
hanem már első alkalommal kezelik is. Megoldott területünkön a gyógytomáztatás Éhetősege is,

Az egészségÜgy Íinanszírozásában a helyi önkormányzatnak biztosílania keíl a megelőző_gyó_
gYÍtó tevékenység színtereit. Elméletileg nem többet. Ennek keretében például 19g6 noveribe-
rétől Önkormányzati soron kívüli döntésnek köszönhetően az l. sz. háziorvosi körzet alapterülete
duPlájára nőtt. A rendelők működtetése a pulsz szolgáltatások biáosítása, azonban öniormány-
Zati támogatás nélkül szinte lehetetlen. A műszerpark íenntartása, bővítése TB illetve oEp
Íinanszírozással nem megoldhatÓ. Orvosaink véleménye szerint az önkormányzat igyekezett
eddig is anYagi segítséget adni, s bíznak benne, hogy ez a segítőkészség továóbra ls-megma-
rad. Például a kiscsoportos óvodások szemészeti szakorvosi siűrését, a labor működtetésének
íedezetét 1998 január 1-ig az önkormányzat finanszírozta.

Témánkhoz kaPcsolódó rövid körkép - önkormányzati }egyzőkönyvek beszámolóiból számomra
Íontosnak tartott megíogalmazások alapján felteü kérdések nyomán - a rendelőkből :

dr, Gombay Csongor íőorvos / l. sz. háziorvosi közeí /
- A rendelő alaPÍelszereltsége ideérkezésemkor közismert voll, Az önkormányzat hozzáállása -az alaPvető műszerek, eszközök pótlása pl. sterilizátor, magasságmeio, oetgyógyászati
vizsgálóágY, valamint a rendelő bővítését illetően - korrekt és tisztásséges volt. A púszizolgál-
tatások kÖrében az elmúlt évben közel kilencszáz íizikoterápiás xezeléitink vott salnos onior_
mánYzati illetve TB íinanszírozás nélkül. Jó lenne egy külön helyiség a íizikoterápiának. Orvosi
műszerek Íejlesáéséről : önkormányzati támogatással egy hoidozÉató EKG készüléket nyár-
tÜnk PálYázaton s most hasonló módon spirométerre /égzéiíunkcionális készülékre/ pályazűnk.
Ez a műszer a két Íelnőtt és a gyermek rendelőt is kiszolgálná. Fontosnak tartanám a .iobbdiagnosZikai és teráPiás eljárásokat lehetővé tevő műszeipark működtetésének arányosított
íinanszírozását.

dr. Szalay lstván íőorvos / ll. sz. háziorvosi körzel /



MARGIl,NENI

Pici, tijréke1l},- íragyoll sokultk által isrrrert,
máLra kissó cltblcjtctt - kcdvcs tarító nóruvcl bc-
szélgettem. Knály Gl,rrláné, Gyór-Sopon megyé_
ben szíiletett T ényófahr községben, l 9 l 6-ban.

- Edesapám levita tanító volt. édesanyitn 32
éves korában, korátr mcghalt. Családunkban leg-
alább 30 tanító volt. Apust - nekenr igerr jó édesa_
prfun volt - Bakon}.tamasiba helyeáék, ott jártam
az. öt elemit, ma.ld Papán a négy polgarit és az öt-
éves Tanitóképzőt. De hiába volt 1936-ban ok-
levelern, elhelyeáedni nem tudtam, Kérvényt ad-
twk be, hogy állami tanító leglek, de csak 194l-
tlerr neveáek ki a vendvidékre, Bodóhegxrre ha-
todmagammal. En lettem az. ígazgatő. No de köz_
ben volt az193641 közötti időszak, rrem akartam
otüon tétlcnül ülni, így minden mr,rrrkát clvállal-
tam, Tanitottam Csöngerr epilepsáás gyereket,
két évig az Alfoldrin szakácsnő voltam, katonának
behivott tanitót lrelyettesitettern. Akkor olyan aka-
ra|eró volt bennem, hogy nem hiszem, hogy más
eá végig tudná csinálni Ha valamit elhatároz-
tam, végigvittem. A háboru utólsó hónapjaiban
Aptrs mellé keriiltern, elvállalva, hogy a front mr-
att beziíí iskolában három hónap alatt vizsgara
készítsem fel a gyerekeket, hogy ne vesszen el így
az évük. Sikerült, I,Iamarosan Bobara helyeáek
Ieandö férjem helyett, aki akkor mar íbgságban
volt" Akkor indult az államosíás, az úttörómozga-
iom. A fejesek aá mondták, maga lesz az úttöró.
vezető. Fogalrrrarn l1em volt rni lesz a feladahrrrlr,
Árva voltam, nem ijedtern meg a saját árnyékom-
tól. Sándarabot tanultunk, táboroáurk, osztályt
díszítetttink-

- Közben hazaJött Gl,ula bácsi hét év uüin,
1948 karácsonyán.

- Mcgismerkedtünk. Mindketten ii.rvák vol-
tunk, - közben Apus meghalt - barátság szövődött
közdttih,k. Mivel fudott oroszul, Pestíe vitték tan-
folyamra, s arurak végeáével, Pápán szptzpl|laaá-
ri oklevéllel, Répcelakra helyeáék orosz tanár-
nak. Ekkor kérte meg a kezem, feleségül vesz, jöj-
jek vele. Répcelaki, akkoriban romos hiáeában
kezdtük élehinket, széperr lassan rendbe téve aá.
KózBl'25 évet tanítottam itt. Fóleg 34. oszkíiyoso-
kat, de felsőtagozatban is, elsősorban ötödikben
magyart és biológiát, A fél falut tanítottam. Tű-
nyomó rész-tlerr ma is tudom ki, melyik padban,
hol tiLlt, milyen képessegei voitak.

Margit rrerri kózel rregyedszízada rry.trgdíjas.
Sajnos idöközbcn fcrjót, mórnök írát is clvcsztcttc.

- Férjon szegany a Parkinson-kórt a fogsagbol
hoáa magával. Becsiiletes volt a végtelenségig,
igen jó ernber, jó taníir volt. Mikor mar fekvó be-
teg lctt, Agi lá,nyom hazajött gondozrri minket. Jó
állása volt Sopronban, feladta érttitrk. Nagyon so-
kat köszönhetek neki.

Margit néninek nelréz sors jutott. Négy éve
már, hogy sá!,tapasszal él. Akarattal, hittel, em-
berszeretettel viseli az élet megpróbáltatásait.
Aual a,,gondolattal zÁrom ezí a beszelgetést,
amivel O bocsátotta éwól-ewe sárnyta tanítvá-
n,vait : "tsecsüld az idósebbeket, a felnőttek iránt
tiszteletet kell tanúsítanod, rnert lra ezt nern
teszcd, saját szülódet ságycníted mcg." - név_

l
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ra ohJan anLtagokat Lehet kiraknL ametgek kukó]lan nem szó.Ilítha-
ók. (Fangesedékek, edéngek stb.) A lomta]anításra szónt ar7uago-
kat reggel 8 órára kell kikészítenL AJaltyesedéket kéúü]< összekG
töznL A köuetkezó ítyen akctó 1998. aprtlís 18-án (szombaton
Lesz.

TErR§/LETíT|TaK;f.siTÉs
A répcelokí önkormuryzat a linde mutkósszóllós utan talá]}laft
terüetet értékesííette a budapestí lngatlanpinr Kft-nek. A teruelc
szerútt ítt korszerú. éjjel-nappal nyítua tartó "MOL" benzinlcú:
épii. Amennyiben a tetepíiés ma-s pon§an épín Jel a benzin]<u.t.
akkor a KJt kötelezetLséget uctllalt, ttogg ezen a tvlgen beuósórlo-
központot épít. Ha 1999. Jebruar DégéU nem kezdődík et az épít-
kezés, üLetue 1999. december 31,ig nemJejezódkbe, az örkor-
ttlíutgzat uisszctuősü,o§a a tertietet, a üeDő pedLg 02 elarló_sí tu,-
nak megfeleló kóítéftté st jzet.

A Ttá?cE TV-T{öL
A Répce TV múködtetésére az önkormcutgzat kőztmszrlű tóísaső-
got hozott Létre. A uelíl]c kőtött szerződés alapjan a'fr/-ben fijékoz-
tatns hangzik eL a képuiselótestílletí űésen szaetett hatőrozatok-
róI. rendeletekrőL és rendeletmódosítősokróL. A Répce TV Jetkérés
a]apjan az önkomultgzatt rendezuénaeket is közuetítL Ezen kíuü
a nr?sorösszeáltitásba*r a képwlselótestűlet tle*l klyátl, és
kőzvetlenűl tr'er+t ie tvb belegzóltr.|. Kéúí]k, toga a műsorro)
kapcs olatos jauas lafa tkat, uéle ména ilket, kritíkqi ukat a Répc,e T\-
két. elnökéuel - Szórárji Enikőtsel és dr. SzórődtTíborral- köző§ék.
Dagu a Répce TV uéLeménauonalón mondjók eL. Telefonszdmu]< :

371- 5oo.

^ 
GAZTAr\^oGATÁsRóL

fuknnJordtútak hozzón]c, hoga a márctust gózszómfa kézbesttése
sorón kiilerűt, uan a]ct kapott tdmagaíást soldcal rosszabb anaogt
Ióríilméngek között Léuők ped! nerrL A tátno5,atás clbrale-
sálran a,z örrkort+r,átlt4zat tlet+t yett részt, aat a2 ErrcrgLa
Alapítualv Dégezte. A PolgarmestertHíuatalnak az uott aJeladaía_
hagg ahol a családolűló]. a2 ega jóre jutó jöuedelem nem érte eL a
21.0OO,-Ft-ot, eggedüállóh7aL pedis a 27.5OO,-Ft-ot, a naomtaí-
uangt aláirja és Lepecsételje. Ezeket a ngomíatuangokat tnladék-
talanul touóbbítottu]< az Energia" Atapituangtwz. A |ővebeletn-
nqilatkozst kiatlitesa a trwrrkáltató fclabata ée felelas-
sé5e, váJ|alkozók esetéÁ peals az AíÉí-í,nck bcrrqú|tott
|őv etcletnbevallás az alap|a-

szleBiB LEsz-í Td.;f.P CEL-^K 2
Tetepüéstiszta^sógt uersengt hírdettűttk. A Jelhtuós résztetesen a
szeptemberi Répcelakí Hínnortdóban és a Répce TV lépt5jsáaia-
bcut j elertt neg. Kérjíl}< telepítlé stiltk polgal,cti\ úttéznertgebtk dnl-
gozőií, gazdasógí társasógokat, teggenek meg mindent a szép,
tlsztéb wlrÁ6;os Répcelakért, A képuiselőtestület kbrcuezte a szé-
píté sí üer sena bíraló bizottsőg ot.
elnöke: Vargalenő alpolgármester
taaiaí: LukórsíErnőné képuíselő

dr. D'ómötör Jónos képuísetó
Béres Elemér képttiseLó

\

Dömőtőr Imréné Vastú tt. 5.
Nagy Gréta Ko.ssr-rfír u 9.
Kouács lásztóné I]ttóró u 4/a algtttLakasok
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Több éues eró|észítéseinknek uéqre ered-nérule uan. Szeruezet.t
formában eI tudjuk szátlítanl ct t.]ossz akl<umitctt.orokat !

Mírtt Lsmeretes, akór csak egg aklglmutatar tartalmn a íatajba.
talaj uízbe kerűIue, több négg zetkítométert ttLd be szerrrueziL
A ha^szná]t akkumulatorok leadtwtók a Polgarmesterí íIíuatal
kertjébert

Ovoda épiil Répcelakon
"Kinófttók a r<igi óvodát a répcelaki gycrckek,
ezi:rt a Kózségi Kózös Tarácg cgy űj, |>() sze
mélyes óvoda ópítósét határozta el. Az épít-
ke:zósa mcgkt:z<lésc elótt té_lhíWák a thlu la-
kóit és t helyi vállalatokat, hogy táreadalmi
ósszefogással segítsék u óvoda mietóbbi el
készítését. A kavicsot és a szii}séges tégla-
mennyiség felét a helyi Nagymezó Szövct-
keret szál]ítona a lrclyszírrre.., a falfclrakást
is vállalták. Az SzTV és - Állm,i Cuclnág
vitte ki a téglmenrryisóg nrásik felét, s vál-
lalűk a l.ízbekótést ós a fűtéssrerelést.

1978. február 8.
A remég elkésziilt automata tekepálya óriá_
si uépsreníségrek ówend,..

[_:-rI tl áre ,t§rt,&,Át,,,,, 
lt ____,_, ,,. ,I

1983. január 22.
Bővítik a répcelgki iskolát
.-. a volt urajori épületektren,.. a temek
elaltrltak, u oktatás feltételei kedvezfflerek-
Már rcm sokáig lesz így, Ugyanis a hell
Kölbé6vetési Íizem kivitelezésében nyolc új
tanteremel bóvítik a korábtnn épített
álU.lános iskolát...

lo éve tőrtei.ú

1988. február 20.
- Vers- és prózaírő pályázatot}rirdet
a épelaki kóreti kón}rytír,..

1988. m;í,rcius l.
Disznótor előtt
A rcmrég nflt kisvendégldt hanar negked-
velték -.. Idegenforgalrni bemutatóként
idór*ént a kisvendégló udvan{n vr{6iák le a
dismót. hogy a vámsi emberek is megismer-
hessék eá a falui eseménlt... lÉgutóbb ,..
éppen a nagy hóüharbm - rendeztek parádés
disznóóIést, amelyet vármi kirándulók is
negtekint}rttek és utána következ€tt 8 tor_
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199B. mórchLs 20 (péntek) 10.00-12.0O óraközött

márcLs 21 (szombat) 8.01-10.00 óraközöt.t.

Ké ú ük adj ók le a körng ezets ze nna e ző aklanrrutlátorokat !
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.\ Vörösmarty utca uégén talalható tóba lehet az épíésí törmetéket, Jötdet,
",,zutcsot úinnL A ezÁltit& ibópor.rtiát Sűle Ylítno§ közfef aleiíelg-
SY€lór,r€t< előzeteaen bc kcll |aletltetlri. Krottttlltutl.áti§ h!ítlAbékot,fa.
nrlesebél<et, pallirt, tlúatlqa5ot íde Áe"Á Lerlet ellvlgezní

Az Úl szlLÁRD tlvLlADÉxsvvlrÓ NYITVATARTA§,I
REND|É:

IIéLF 8.oo - 16.oo órdíg
Szerda B.OO - 16.0O óraig
CsűLörLök 8.0O - 18.0O órdíg
Szombat 8.0O - 13.00 óraig

KÉsZűL|€NtK A vtRs És r'tlózn;inró Tefirllsr-:e=x t\ meghirdetett uers-és prózaíró palgázatra a Derseket, ítletue noúellók61t
,998. jilnhs So-ig Lehet beadní a Polgórmesteri llíuaíalba- A paÚazaftJet-
-í,"ó,s ré szlete sen a deceIT7bert Répcelaki Hírmondóban j elent meq".

'998 január 1-től megváltoztak az eddig érvényben lévő építésügyi jogsza-
: ályok.
:rnek keretében változott az építési engedélyekhez kötött munkák köre.

lz újjogszabály értelmében építési engedély köteles az építmény építése,
:övítése átalakítása, elmozdítása attól függetlenül, hogy az építmény mi-
r9fl do}á§bÓl készül vagy rendelkezik-e alapozással.

3yakorlatilag valamennyi építési tevékenység építési engedély köteles. pl.
,lcai kerítés, 1 m2-nél nagyobb reklám, + m-nei magasa-bb zászótartó rúd
_i

- sszaállításra került az építésrendészeti bírság az engedély nélküli vagy
ingedélytől eltéró építkezések esetében. pl. egy 4x4 m-es engedély nélkül
-regépített nyári konyha után a fizetendő bírság 864.000,- Ft. Az öiszegetjgszabályi előírások állapítják meg.

:z építkezések ellenózésére a Megyei közigazgatási Hivatalnál külön cso-
: ortot hoztak létre, mely az építkezések rendszeres ellenőzését végzí.
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a Répcelak és Vidéke

Takarékszövetkezet nél,

ahol 1998. március 2. -
április 10. kozött

1OO ezer Ft-ig minden
szemétyi kölcsön
kamata : éiZ7 Vo,
kezelési költsége :

eglszeri 4 %,
maximá]is lejfuata: 1 év,

1O0 ezer Ft havi törlesztó-
részlete 1 éves leiáratna

9.8oo,-Ft.

További információ€rt
keresse ful

ke}zpontunkat !

(9ó53 Répcelak Petöfi S_ u. 5O.
Tel. : 95 /37 @ 1Zl, 95 B7 Gla35)

1

XÜLÖr.ILECES PRE PARÁLT
TRÓPUSI ROV.AROK

Langbein Is§án magánkiállítása

,i,r9,*

\.*.""*$&ffir*-"4ral,!t*irf,ii 
;l' |tl }'

Megtekinthetó:
1 99tt.O3. 30-04..(X. közótt

9.0G17-0O 6ráig
a Müvelödési Házban.

- 6 éves korig : 4O,-Ft
- diákoknak nyugdíiasoknatq ka-
tonáknak: 7O,- Ft

- felnótteknek 10O,- Ft

iolytaíás az í- oldalról/
biztosítása/ az ú1 rendelő felépülésével adott lesz. A szolgáltatások bőVítésénél az alábbi
szempontokat vettúk f igyelembe:
1 A szűrővizsgálatok laborhátterének biztosítása /pl. vércukor, koleszterszint, HDL kolesz-

terszint meghatározása stb,/,
2 gondozási csoportok laborigényének kiszolgálása /pl, véralvadásvizsgálat/,
3 tervezhető műtétek előtti laborvizsgálat végzése /pl. epekőműtétnél a vércsoportmegha-

tározás kivételével minden. /

Az Új rendelőintézettel kapcsolatosan mint területileg illetékes íőor,rostól a várható plusz szol-
gáltatások íeiól érdeklődtem.
- Az építésnél íigyelembe kellett venni, hogy az előírt szabványoknak megíelelő helyiségel
kaplanak az egyes egységek. Két "vendég" rendelő működtetésére lesz lehetőség, Ezekben
elvileg tíz, viszonylag alacsony műszerigényű szakrendelés működhetne. De óvatos derűlá-
tásra intek, mert mire átadják az épületet nem tudni, mi lesz a szakorvosok érdeke, azaz
milyen íeltételek mellett jönnének - jöhetnének ide. Az állandóan vállozó egészségügyi törvé-
nyek és rendeletek, melyek önmaguk szellemének is ellentmondanak döntik el, hogy a
szakorvosok milyen íeltételek mellett phetnek majrl Répcelakra. A szakvizsgák utáni szorzó-
számok megszűntek. A jelenlegi íinanszírozási rendszer nem fedezi az űj műszerek vásár-
lását. Az orvosi műszereknél nincs kötelező íinanszírozás, nem tudjuk figyelembe venni az
amortizációt. Példa az ultrahang készülék, mely immár hatéves, számítani lehet az észlelőíe1
elhasználódására. Néhány éven belül számítani kell egy új készülék vásárlására, aminek ára
több millió forinttba is kerülhet.
- Ebben a nyolc évben az önkormányzat segítette és segíti a plusz szolgáltatások működte_
tését. Szeretném, ha ugyanebben a szellemben állnának továbbra is hozzá.

dr. Kovács Edit gyermekorvos
- A gyermekegészségügy a szociális és egészségügyi rendszer speciális alrendszere. A hang-
súlyt a prevencióra, a megelőzésre helyezzük, ennek érdekében évente tóbbször, majdnem
az egész gyermeklakosság szűrővizsgálaton esik át" Ennek keretében önkormányzati támo-
gatással például agyhártyagyulladás elleni védőoltáshoz ingyen juthatnak a gyerekek, amiért
téítést nem kell íizetni. A megyében erre még nincs példa. Lehetőségünk van sérüléses
mozgásszervi betegek kezelésére is. A laboratóriumi és fizikoterápiás tevékenységet az
Önkormányzat íinanszírozza, így mi is ezt vesszük igénybe, Az alapellátás szintjén a betegel-
látás íeltételei biztosítottak, mivel többirányú szakképesítéssel rendelkezem. Csak speciális
esetben kell a betegeket intézetbe küldeni. Az új orvosi cenirum megépítésétől megoldott lesz
a krónikus légzőszeM betegeknél a szakszerű ellátás. Tervezzük - mivel a gyerekeknél sok
tartási rendellenességet, pl. gerincgörbület tapasztalunk - speciális gyógytornacsoportok
indítását,

dr. Siklódi Magdolna íogorvos
- A íogászati alapellátásban az ide vonatkozó rendelet értelmében nyúltható kedvezmények
ismertek. Amiben a helyi alapellátáshoz tartozók plusz kedvezményt kapnak, az aíogtömések
árának kedvező volta. Az Orvosi Kamara álta megajánlott árminimumhoz képest 55 o/o-o§, ill.
azt meghaladó kedvezményt kapnak a körzetünkbe tartozók ! És ez még nem minden !

Ezeket a pénzeket, amiket íogorvosi munkadtj címén íizet be a beteg az önkormányzatoknak,
nem a íogászaton dolgozók kapják meg, mint az a kárlyapénz esetében van, hanem a
Íogászati alapellátás költségeibe visszaíorgatva szolgálják a színvonalasabb ellátást. A
teljesítmény alapján megállapított pontszámok magasak, így a TB által az önkormányzatnak
nyújtott íinanszírozás ennek arányában nőtt. Sokan plezték más körzetekből, hogy szívesen
adnák ide le a kártyájukat, de a íogászatban a közetek szerinti ellátás rendje maradt meg.
Ez a kedvezmény, hogy a íogtöméseket egy árminimumhoz képest is ilyen keclvezően ala_
csony szinten tartjuk, a megelőzést szolgálla, hogy a még megmenthető fogakat kezeltelve,
a rágóképesség hosszabb ideig megmaradj.cn, és minél később kelljen csak fogpótlásokat
csináltatni.

Fentiekből talán kiden]lt, szerencsés helyzetben vagyunk egészségügyi alapellátás teületén.
A íelépülő új orvosi centrumban helyet kap a ll. sz. orvosi rendelő, a gyermekorvos, a íogor_
vos, a laboratórium, a védőnő, s két helyiség szakorvosi rendelés céljábol. Plusz szolgáltatá-
sok már most léteznek, és újabbakat is terveznek orvosaink. De ahhoz, hogy a meglévő és a
már megszokott, va|amint a tervezett plusz szolgáltatások továbbra is működpnek, ahhoz az
önkormányzat segítőkészségére a ji5vőben nagyobb mérlékben lesz szükség. Az örrkor_
mányzat íelelőssége polgáraiva| szemben ebben a tekintetben megnőtt.

Nagy Károlyné
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Bemutatkozik az ALARM PATENT SECURlTY
:z ALARM PATENT a régió Gyór-Moson-Sopron és Vas megye egyik legje-
entősebb biztonsági és biztonságtechnikai szolgálata. 1991-es alapítása óta
.eljesen magyar érdekeltségű vállalkozás, azóta országos elismertségre tett
szert.
iá részben kiváló szakembereinek, a bűnüldözésben és bűnmegelőzésben a
.,or legújabb technikai vivmányaiban járatos és rendkívül jól kiképzett, felsze-
,elt szakcsoportjainak, másrészt a cél által az USA-ból és Kanadából beszer-
zett leg modernebb védelm i technikáinak köszönheti.
t szolgálat tevékenysége, szervezettsége példa értékű az ország más területe-
l próbálkozó hasonló jellegű cégek számára.
t, győri távfelügyeleti központ máig Közép_Kelet-Európa legmodernebb és
eghatékonyabb komputeres diszpécserközpontjai közé tartozik. Ennek egyik
c stestvérét építi ki az Alarm Patent áprilisban Répcelak-Beled térségben.
i patent központi íelügyeleti rendszere az üzembe helyezés óta már több száz
:setben segített abban, hogy betörést, rablást, erőszakos cselekményeket hiú-
sitsanak meg, valamint elfogjanak olyan bűnözőket, akik a védett objektum
:eniletére vagy a védett személy közelébe hatolnak.
lz ALARM PATENT hatéves munkáját, a megbízhatóságot és a pontos, pre-
:iz feladatmegoldást dícsérte az is, hogy a szentatya látogatásakor az egyet-
en magán biáonságtechnikai szolgálat a Patent volt, amely a pápa O zónás
- edelmét segítette.
szakembereink tehát hamarosan kiépítik a répcelaki komputerközpontot,
-lelyben 24 őrás diszpécserszolgálat fog üzemelni, Ez fogja irányítani a tér-
;{7 felügyeleti rendszerét, fogadja a rendszerbe bekapcsolt inézmémények,
,zletek és magánházak telefonvonalon keresáül beérkező automatikus riasz_
:asait, valamint perceken belül a helyszínre küldi répcelaki vagy beledijárór-
ii3csis feg}íveres elfogóit. Az elfogó csapat szorosan együttműködik a rendőr-
seggel és a polgárórséggel.
l felügyeleti rendszerbe célszerű mielőbb bekapcsolódni, így tudja az ellátni
, {7leges feladatát, a térség teljes vagyonvódelmének biztosítását.l biztonsági berendezéseket saját tapasztalt technikusi csoportunk tervezi és
-.zereli be.

Mint kizárólagos forgalmazónak az áraink renclkívül kedvezőek.
A felügyeleti rendszer kiépülése mindannyiunk közös érdeke.

A rendszer garanciát vállal üzlete , háza és vagyontárgyai biáonságára.

A teruezést és árajánlatot a Patent ingyen vógzi és adja.
:. té§égi Takarékszövetkezetek szezódést kötnek a patent-al, így biáonsági

berendezései n ket és a rendszeóe való beka pcsolódást részletfizetéssel
tudjuk biztosítani mindenki számára.l té§ég önkormányzatai, pénzintézetei és több nagy vállalata és vállalkozása

"amogatja és szorgalmazza a felügyeleti rendszer mielöbbi kiépülését.

A felügyeleti rendszer havi díja várhatóan
intézményeknek, üzleteknek 2500,-Funó+ÁrR

magánszemélyeknek, családi házaknak 1 50O,-Ft/hó
Nagyszámú bekapcsolódás esetén ezt még csökkenteni fogjuk !

,{z érdektődéseket és a rendszeóe kapcsolódási igényeket március 31-ig
kérjük jelezni.

iEy átlagos üzlet vagy családi ház felszerelése a legmodernebb 'mindent
".r,Jó' biáonságtechnikával és bekapcsolása a legkorszerűbb és leghatéko-
-yabb vagyonvédelmi rendszerbe mindössze 40-70 ezer forint. Ehhez biztosí-

.: nk részletfizetési lehetőséget.

várjuk a lakosság, a vállalkozók és cégek érdeklódését és jelentkezését
március 3,|-ig a 06-30/930-577-es telefonszámon,

BlZToS AMl BlZToS - ALARM PATENT

5t{U*lTY.,

ÁLÁ&}l PAT*lrr

FALUSl SPARTAK|ÁD

SAKK
Megyei döntőn, Lu-
kácsházán csapatunk
azinduló B résztvevő kozül a hato-
dik helyet szerezte meg. Legtöbb
pontot l 6,5 /Szabó lstván, a Móra
Ferenc Általáno, lskola tanára ért el.

KOSÁRLABDA
Március 7-B.-án rendezték
meg kosárlabda sportágban
a körzetl seleltezőket. Női
csapatunk az elú, férfi csapatunk a
második helyen .1utott tovább a me-
gyei döntőbe.

Leg;obb dobó :

lányoknál Németh Tímea
fiúknál Horváth Norbert.

Csapatai nknak gratulál unk !
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A TÚzoLTo
xözcyüresnöl

1998. január 30-án tartotta a
Répcelaki Onkéntes Túzoltóe-
gyesület az éves közgyúlését"

Elsöként a parancsnok úr tá-
jékoztatta a tagságot a lét-
szám alakulásáról, amelyböl
kiderült hogy egy fö megszűn-
tette a tagságot, de ezzel egy-
idejúíeg három fö iHorváth
Kálmán, Gáspár Péter, Varga
Csabal jelentkezett és - a ta-
gok egyhangú szavazata alap
ján - felvételt is nyert a túzol-
tók soraiba. A továbbiakban
az elnök úr adott beszámolót
az elmúlt év eseményeiröl. A
megbízatások lejárta miatt az
egyesület elnökének és gaz-
dasági íelelösének a megvá-
lasáására is sor került. Az el-
nök Németh József, a gazda-
sági felelös Széles lstván lett
ellenszavazat nélkül.
A közgyülés vendégeként

felszólalt dr. Németh kálmán
polgármester úr is, aki amel-
lett, hogy gratulált az újonnan
megválasáott vezetöknek, ar-
ról biztosította a tüzoltókat,
hogy az idei évben 400 ezer
forinttal fogja támogatni az
önkormányzat munkájukat.
A sárvári túzoltóság Túz-

megelözési Osztályának ve-
zetöje Györkös József a túz
elleni védekezésben a mege-
lözés fontosságát emelte ki.
Elismeréssel szólt a nagyköz-
ség túzoltóinak gyorsaságáról
és munkájuk pontosságáról.
Felmerűlt annak az elvi lehe-
tösége, hogy Répcelak közet-
központ lehetne, ami ugyan
nagy elörelépés lenne e terü-
leten, de amint a jelenlévök
megállapították, ennek anyagi
feltételei még nincsenek kidol-
gozva.

A közgyúlés a tagság és a
meghívottak közötti kötetlen
beszélgetéssel záru lt.

szekeres Tibor

Mi űjság Önöknél ?
,.,.*'l",r;mliffi

Engedjék mes, hogy röviden bemutassam Önöknek a Répcelak Községi Hor3ás:
E5yesÜletet. Az egyesület19-7S-ben alakult, kiválva a Celldömölki Hor5áiz r3yás__
letből. ,{z akkori néhóny főből ólló kis csapat 1996-ra 312 főre áu..uái. ,o.
e3yesület működési területe a Rába a Rasyo3ó hídtól a l.]icki Műsátig, a Répce Rép-
ceszemerétől a Beledi közúti hídi3, a Kis-Rába a megyehatári3, a Kőris paiak és e :
Árapasztó Csatorna /Metszés/, itiátve a rési csáni5i [avicsbóiya tó.

A horSász egyesÜlet önálló jogi személy. Felettes szerveink a Sárvóri Bírósó3, ;
MoHosZ, illetve annak me3yei képviselője, a Vas megyei lntéző Bizottsó3.
Az egyesület alapszabálya szerint működik Le5ma3asabb fóruma a közlyűés. ,e
kÖzgyŰlés választja me8 a tiszsésviselőket, akiknek beszámolősi kötebiéttsésuI
van a közgyűés felé, A közgyűés minden évben, a horsász szezon vésén vir.
amikor értékelésre kerül az elmúlt év és me3határozósra az új feladatoL e tel
kö z3yűés kö zti időszakban ó f ő s v ezetőség i őnyít-
VÓlasztásuk hórom éve történt me8. A fent fe lsorolt vízterületek őrzését, védel-
mét, a hor5ászrend betartósát a vezetősési tagokon kívül hat fő társadalmi halő.
biztosítja, vezetőjük a fesyelmi bizottsás elnöke. Nasy segítsé3et kapunk a hely
rendőröktől és a pol3árőrségtől.

1997-6en Új halászati-hor5ószati törvény lépett életóe. A törvény többek közöt:
dÖntÖtt a vízterületek sorsáról is. A kavicsbánya tavak elidegenítésének véglege:
határidejét 90o3-ban határozta meg, de ez az időpont a me5felelő ve3re"na,iias
utasítós me$elenésekor bórmikor változhat. Félő, ho5y a csáni3i kavicsbáirya á ls
idesen kéz6e kenil, mert sajnos az egyesületnek nincs annyi pénzá, ho3y
kivásárolja. A több éves tapasztalat bizonyítja, hogy a szaoaaiáo ilen raJie
eltöltése egyre több embert vonz. Ez igaz akkoi is, ha tudjuk, nogy ei a
szenvedély, éppúgy, mint az élet más területeis, egyre drásább tesz.íáiő az a
tény, ho5y egyre többen morzsolódnak le, mert nem tuják fizetní ai egyre
nÖvekvő kÖltséseket /1997-ben278 fő egyesületi tasunk volt./ Vigasztaló visiont
az, hogy egyre több lesz az ifjúsási és gyermek horsászok száma. A vezetőséc,
sítvÜgYének tekinti a velük való törődést, képzést, a horgószat megszeretteté*.Í,
környezetünk védelmét. Főle3 a télí időszakban videóvetítést, vétélkedőt ren-
dezünk a számukra és az arra érdemeseket küldjük a mesyei, ilLtve az orszá5os
vetélkedőkre.
Ha8yomóny évek óta az egyesületnél a saját, illetve a me_syeí horsászverseny
megrendeftse, illetve a megyei versenyen valő részvétel. Ú3y látjuk, hosy i5ény
lesz a jövőben is a mójus 1-i rendezvényeknek hor5ászverseinryel Úaló kíbővúse,
mert 1997-6en több mint 7O gyermek, ifjúú5i és felnőtt versenyző jelentkezett a
megmérettetésre.

Év közben többször is szervezünk társadalmi munkát a csáni5i bánya-tavon, hogy
ott ahol szabadídőnket eltöltjük, szép, rendezett, kultúrált künyezet legyeÁ.
Ezek a munk6latok elkezdődnek a téli lékvá5óssal, a nád levágásával, távasszal a
kÖrnY ezet r ende zéséve l, ka szá lósáva l, f acsemete ü l tetéséve l to tytatoo i k f o lyama -
tosan e8ész évben. Környezetünk ilyen fajta rendezése, tisztántartás'a, az
évenkénti rendszeres haltelepítés nemcsak a mi horgászainkat, hanem a t<titrltai-
eket is vonzza. Széles kínálatot nyújtunk minden horgásznak vizeinken, mert a
pontytól, amurtól, busától, a ragadozó halakon, csukón, süllőn, harcsán keresztül
minden halfaj megtalálható vizeinkben.

HORGÁSZ EGYESÜLET

YégezetÜl szeretnék köszönetet mondani a ma5am és hor3ásztórsaim aevé1en
mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak eddi5i eredményeinl<hez.
Elsősorban a helyi önkormónyzatnak, amely ú3y anya3ila3, mind erkölcsill8 támo-
5atja az e3yesületet, valamint a vállalkozóknak

Johan László
hor5ász e5yesület elnöke
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A középkorban Répcelak mellett létezett két kisebb település is,

=asdréte és középfalufölde, amelyet a kutatók Lak kirqzásának tekin-
.^^^l-
= 

lüÁ.

FASDRETE /FASDRETHE/ nevének jelentése . fás rét, vagy mező.
, alószínűleg a Répce melletti peremerdőt, kaszálőjával és rétjével e-
;;,ütt kell Fásdrétén értenünk. A terület jó kaszáló és legelőhely lehe-
:ett. Több neves birtokosa volt, a Cziráki, Kisfaludy, Linkóháti, Mihályi
;s Szántói Botka család. A falut 1410-ben említik először, amikor a
)ztráki és Mihályi család között háborúság tört ki. Ekkor a betelepülő
\! hályiakaz itt levő czirákiak terhére új határjeleket állíítottak fel, Ez
e:en Cziráki Mick panaszt emelt. A vita 1450-ben ért véget a két család
-egegyezésével. A veszekedés ezután sem szűnt meg, a Csák nem-
:etségból Kisfaludy Deák Antal 1467-ben az összes Csák rokonság,evében tiltakozott, hogy ugrin János özvegye a hagyatékon - melyhei:ásdréte is tartozott - megosztozzon Váóüki Nagy Györggyet es
'eleségével. A fenti hagyatékra nemcsak a csákok hanem a czirákiak
s érvényesítették jogaikat.1469-ben Cziráki Gáspárné fia Benedek, és
szántói Botka János követelte többek között a falut Mihályi ugron Já--cs özvegyétől, veronika asszonytól. A felek hamarosan meg ii egyez-
:ex a hagyatékon. A faluról az 1400-as évek végén már nem haílani,
" alószínűleg elnéptelenedett.
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rcÖzÉprnLUFÖLDE 1KUZEPFALUFELDE/ neve a falunak a kö-
:éprészét jelenti. A település csánig és Lak között fekvő puszta, vagy,atárrész volt. csánig a középkorban a mai falutól északkeletre 2-3 kú-
-e terült el. A koppány lázadás leverése után a falu egy részét vencelin
o,vag kapta a többi része a királyé maradt, A vencelin utód Ják nembeli
',lczki család 1409-ig békésen birtokolta a falut. Ekkor a Csák nembeli
\lilhályiak csere útján birtokosok lettek, és őket a király még ez évben
levezette a birtokrészekbe. Már az év végén panasszal kellett fordul-, uk a királyhoz, mert Niczki János a jobbágyaival kitenc kocsi szénát
*laszáltatott le földjükről, és a saját portájára hordatta be. A Mihályiak
cbbágyaitól még a kaszáikat is elvette. Az ügy zsigmond királyt még-úszév múlva is foglalkoztatja. A Mihályiak panaszára kiküldte a'kápta--
an képviselőjét és királyi emberét az ügy kivizsgálására, akik a panasz-
;an írtak valóságát megerősítették. Ezután a király a Niczkieket eltiltot-
:a a hatalmaskodástól. A harc a két család között a század közepére ülte Mihályi Ugrin 1455-ben négy leányunokáját fiúsíttatta, és őket még
:avasszal ellentmondás nélkül bevezették középfaluföldébe,
'467-ben a Csák nemzetség Kisfaludy családjának a birtokában van.
:kkor vezették be oda öróklés jogcímén kisfaludy Benedeknét, ugyan-
:sak ellentmondás nélkül. 1569-ben iktatják be Bornemisza Pál hei/tar-
:ó adománylevele alapján Ladoni Demetert és kisfaludy Balázst kö-
lépfaluban levő birtokrészébe. A falu még az 1500-as évek vége fele
s létezett. 1597-ben kelt lstvánffy Miklós nádori helytartó oki-evele,
nelyben kisfaludy Balázs tiltakozik, hogy középfalufölde praediumban
cusztatelekben/ birtokrészeket Ládonyí Miklós után testvére Anna
Jókölje, mivel az öröklés rendje szerint a javak a fiú ágat illetik.l faluról a késóbbi időkben már nincs adatunk. n telepulés valószínű-
eg elnép-telenedhetett, és a közeli Lak /Répcelak/ faluba olvadt tie.i két falunak emlékét a dűlónevek sem őrzik, csak a középkorí
:klevelekben találkozhatunk nevükkel. 
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Aktknck örütünk

Köszöntiük telepüésünk
rijpolgárait !

Nérneü Gergö
(Szarka Lrlla és Németh 7,,cltán&a)

EgyhááEvelin
(Kovács Zstlzsaruta és Egyházl
Tibor lánya)

Ttfiímbó

Akíktöt búcsúzunts

Nyugodjarrakbékében !

Bata Zsolt
Bozzai Lajos

Gimböcz Lajosné
Horváü sándor
I(íro\i István

Németh lmréné
Plájer Jánosné
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dr. Németh Kálmán polgármester

- polgármester Úr ! szeretném, ha bemutatkozna tapunk olvasóinak !
SzÜletésem Óta Répcelakon élel< Az óltalónos iskolai és gimnáziumi tanulmónyaimat
RéPcelakon , f elsőf okú iskoláimat Kaposvórott ás Mosonma3yaróváro n végeztem,
a8rármérnök va3yok Hesyfalun kezdtem dolgozni, majd a Répcelaki Nasymező
Tsz-ben tizenkét évig, az utólsó hét évben pedig a kaposfarm RT főmérnöke
vo l tam" F elesé gem gy ó gy növ ény b o l to t üzemeltet Répce la kon.

- Hogyan értékelia képviselőtestület eddigimunkáját ?
A le5nagyobó eredménynek azt tartom, ho8y az élet különb öző területeiről ér-
kező és más-más pártok képviselőiként bekerült emlereka fő kérdések'en kez_
dettől fogva egyetértenek* A részletkérdéseken való kemény viták és eltérő óllás-
pontok nem vezettek személyeskedéshez. Ez ís az e8yik oka annak, hosy a köz-
séSben nYu5odt lé3kör uralkodik Kicsinek tűnő, de megítélésem szerint nagyon
fontos intézkedések /címer vólasztás, falunap, Répcelaki Flírmondó megtreleiése,
temetőbe két plusz kút építése stb./ hozzáj6rulta a képviselőtestület jó Áegítélé_
séhez. Sok beruházős közül külön büszke va3yok az iskolára költöú ó,5 milliós
felújításra, illetve az ldősek klubja beindítására. Örülök, hogy a Bölcsőde
folyamatos üzemeltetése mellettidöntés minket igazolt. külön ör8m, ho5y a köz-
sé3 fiatalsógóval együtt me3alkottuk az ifjúsá3i koncepciót.

- A4ilyen szempontok vezértik Önt dőntéseiben ?
Alapvetően az,ha aközség többsé8ének jó, azt mindenképpen támogatni kell. A
legutólsó testületi ülésen volt e3y határozat, amellyel személy szerint nem értet-
tem volna egyet /cívíl szewezetnek az óllam óltal adott adókedvezmény, ami
miatt néhány vállalkozós nehéz helyzetbe kerülhet Répcelakon / de tudtam azt,
hogy ez a község lakossá5ának 98 7o -a számára előnyös, í3y támogattam. Termé-
szetesen néha kell hozni olyan döntést, ami néhány társadalmi csoportnak
hátrányos.

- tvit szeretne, vagy mit szeretett volna, hogy megvatósuljon tevékenysége
során ?

A fiatal házasok otthona remélem november 3O-ig elkészülhet.
Személy szerint bízom az ifjúsó5ban, hogy a megépttendő lfiúsági Klub-
ban majd pezsgő, kultúrális élet folyík- Erre garanciát lótok a répcelaki
f ia ta l o k töb b sé gének komo ly, f elelő ssé gteljes gond o l kodásóban.
1998-ban elkezdődik az orvosi rendelő é§tése.
Munkahelyteremtésben 60-70 új munkahely kell Répcelakon, erre mi
minden segítséget megadunlc Ebből már húsz elérhető közelségbe került
/MOLbenzinkút/.
A belvízrendezés az elkövetkező év-évtized nagyon fontos feladata
Iesz.

Az idén me5valósul az óvoda tetőfelújítása, amely sajnálatosan
tavaly elmaradt.
A teherautók, kamíonok korszerű parkoltatását is me5 kell ol-
dani.
Szeretném, ha még aktívabb kultúrális élet folyna, igaz így is
van sok eredmény /Engelsz kiállítós, falukonferencia, vers-és.
pr ó zair ó v er seny hir d etése. /
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a Müvelódési Házban.

programból:
Kiállítás a drogokról
Előadás : A szenve-
délybetegegségek
hatása az emberi szer-
vezetre
Fórum az i$úságvé-
delmi törvényról
E|őadás : A fiatalok
kábítószerfogyasztá-
sa és a b0nözés kap,
csolata

Este: drogmentes
clisco.

Sztárvendég:
Irtgr Hónaljmirrgy
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A fiatalok mellett a szülö-
ket is váriuk, és mindazo,
kat, akik segíteni kívániák

célunk elérését !
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Köszönöm abeszélgetést. Munkójához további sok sikert kívá-
nok
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