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Az ujság teret adott, és elképze-
léseink szerint teret fog adni, a
városunkban élő emberek iro-
dalmi alkotásainak publikálá-
sához.
A nes/edéves megielenesbő1
adódoan időszaki aktualitások
közlésére törekszünk, átalakít-
va a]landó rovatainkat, u5ran-
akkor megőrizve az elmult icló-
szakban kialakult s/újtő, ösz-
szefoglaló jellegú információs
rovatainkat is.

kérünk minden olvasót,
juttassák el javasiataikat, ötle-
teiket a szerkesztőséghez, hogy
ezek felhaszna,lásávaJ az Önök
számára még érdekesebbe zr_la-
kíthassuk városunk írott sajtó-
terméket.

A magam nerrében ez-
uton köszönöm meg szerkesztő-
ink, a]landó rovatve zetőtnk, va-
lamint mindazok munkaJát,
akik írásaikkal, ötleteikket, lel-
kesedésükkel, támogatásr-rkkal
Iehetővé tették, hory ezt a
szép,,születésnapot" megérhes-
Se ujSágunk.

Megragadva az a]ka]mat, a
szerkesztőbizottság nevében bé-
kés, boldog kaíácsonyt és bol-
dog új évet kívánok minden
kedves olvasónknak.

kecskés péter
fószerkesztó

RÉPCELAKI HÍBMONDÓ
rt-t

y.Yr 'ó'
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10 Évps A RÉpcELAKI HínnaoNDó
Az idő repül. Mar tíz éve annak,
hory először megelent a répce-
laki önkormanyzat lapja. Az u1-
ság célja: a répcelakiak jobb,
szélesebb körú ta;ékoztatása és
a sokak áJta] kevéssé ismert
történetének, multjának bemu-
tatása volt. Mindezt a célt, a te-
lepülés jelenének, multjának
eseményeiről, az itt múIködó in-
tezmények, e$lesületek, válal,
kozások munkájaroI, az itt élő
érdekes emberek életerő1 ké-
szült riportok, írások közlésér,el
próbálita megvalósítani a lelkes
szerkesztő csapat.

A megjelenéskor l-rat 01-
dalas ujság kezdetben e$ledül
látta el ezt a feladatot. A fe.lló-
dés, az információk ryors továb-
bításának igénye, a répcela-
ki,,hírközlésben" is r,,á_ltozáso-
kat hozott, a Répce Tv múköde-
sének indulásával. Ezt követően
mar két helyi ,,csatornán" is ér-
keznek a hírek a répcelakiak
otthonába.

Lapunk fejlódése az el-
mult tíz évben -szerény eszkőze-
inkhez képest-, akar látványos-
nak is mondhato. kinóttük az
induláskor tervezett keretein-
ket, a]talában l2-14 oldalas ter-
jedelemben jelenünk meg. Az
önkormányzatna1< köszönhető-
en az indulástol napjarnkig in-
5len jut el a kiadvány minden
lakoshoz. A tíz éves mult íolyta-
tása remélhetóleg az ujabb tiz
éves jövő lesz.



i Korócsonyi ének
lI MérI fekszel jőszolban, ég
I kirólyoZ

] 
Visszosírsz az éhes borikó-

i'"o
, Zenghetnél, langhetnél an-
j 9yolok kozt:
1mégis itt rídoqőlsz, óllotok

It<ozt.
I

I 
Bölcs bocik szó.lónok longy

l fuvolma
l

'3obb t<ín mint csillo9-űr
l szele volno?
]

j Jobb toldn a puho széno-
olom,

mint o mogas égi biroda
lom?

Istólló pórdjo, jobb oz ne-
ked,

mint gozdog nórdusok és
kenetek?
Lóbodhoz tömjén hullt és
orany hullt:
kezed csok bús onyód nnel-
léért nyult...

Becsesnek lóttod te e földi
test
koldusnuhójót, hogy fölvet-
ted ezt?
s nem vélted rossznok a
zord éIetet?
te, kiről zengjük.hogy
" megszületett ,,!

szeress hót mínket is, kol-
dusokotl
Lelkünkben gyujís pici
gyertyót sokot.
Csengess éjünkön ót, s csil-
lantsd elénk
tórékeny jótékunkot, o re-
ményt.
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és síkerekben gazdag boldog új évet kívón

képví s elő -testü l et nev éb en vdrosun k m índen lokó3 <íno k
kellemes korócsonyi ünnepeket,

12.21o
3. Gőzmalmi útfelújítás

20.735

Ennyivel gyarapodtunk
2005-re tervezett beruházásaink, fel-
újításaink befejeződtek. Ósszesen
ilyen célra 92.993 E Ft-ot költöttúnk.
Ezek a fejlesztések közvetve vagy
közvetlenül a répcelakiak érdekéit
szolgálják. Az alábbiakban íelsorolt
számok közül az első a beruházás tel-jes összegét, a második ebből kor-
mányzati vagy EU-s támogatást jelent

1. Rákóczi, Derkovits utca aszfaltozás
6.084

2. Béke, Bem utca aszfaltozás

mányzattól a két intézmény. A Több-
célú Kistérségi Társuláson ÓelLll az ii-
kola 4 millió 564 ezer Ft-ot, az óvoda
pedig 1 millió 622 ezer Ft-ot. Az asz-
szeget számítógép, bútor és egyéb
eszközvásárlásra lehet fel haszná lrii.

Szigorúak voltak a feltételek?
Az iskolai konyha bérbeadásával dön-
töttek még augusztusban a fenntartó
önkormányzatok képviselő-testületei,
A kiírt közbeszerzési pályázat.u 

"gyjelentkező volt, velük a szerződés'is
megkötésre került. Az aláírás után je-
lezte a cég, hogy mégis el kíván áílni
a teljesítéstől. Ezt a fenntartók elfo-
gadták, viszont kártérítés megfizeté-
sére kötelezték a vállalkozót.
Az iskolai konyhához kapcsolódó hír,
hogy a kevesebb étkező miatt a S fő
dolgozói létszám egy fővel csökken-
tésre kerül, két dolgozó pedig 6 órás
munkaidőben dolgozik tovább.
Nem emelkedik
A gépjárműadó mértéke 2006, évben
nem változik, ugyanannyi lesz mint
2005" évben.

Ú; táoeltelevízió díjak
A díjak inflációval köiel megegyezően
4 o/o-kal emelkednek

2005 -ös 2006-os
I . csomag 395 4lOII. csomag 830 865
III" csomag 1"690 7.760
IV. Csomag 2"750 2.860
4 csomag + HBO 5"350 5.460
Az Internet díjai 2006-ban változatla-
nok.

Emelkedik a víz és csatornadíj
A víz és csatornadíj megátlapítá'sánál
az önkormányzatoknak elég korláto-
zott beleszólásuk van. Répielak 201Vas megyei településsel együtt a

5.337

14,473
4. Bartók, Széchenyi, Dózsa, Gárdo-

nyi köz
9,960

5, Dózsa utcai járda
967

6, Ipari Park szennyvíz, gáz, tűzi-víz
29. 1B 1

7. Temetői víz
1 9. B92

7.679
B. Művelődési Ház és Könyvtár fűtés-

korszerűsítés
4,365

9. Temetőben Barthodeiszky sír felú-
jítása

527
10. Játszótér kialakítása Kossuth utca

vé9én
7,7B5

1 1. Sporttelep felújítása
5"500

összesen :

92,993 39.702

Milliók eszközfejlesztésre az isko-
lának és az óvodának
Minden idők legnagyobb összegű esz-
közfejlesztési pénzét kapta a kor-

n

, O. Námeth Kólmán

* polgórmester
E& LÉ tJ,



Répcelaki Hírmondó

VASIVIZ Rt. tagja, a cég üzemelteti a
víz és szennyvízrendszert.
A díjakat az Rt. igazgatótanácsának
javaslata alapján a közgyűlés fogadja
el, a közgyűlésen a települések ÚezÓ-
tői részvényeik alapján szavaznak.
Díjak Ft 2005, 2006. eme|kedés 7oAlapdíj 190 190 0Yíz 161 17O 5,4
Szennyvíz 207 227 g,7

A számok a 15 7o-os áfát nem tartal-
mazzák.

Szemétszállítási díjak - Kemény
tárgyalás, me9egyezés az utolsó
pillanatban
A szemétszállítási díjak január t-től 7o/o-kal emelkednek. A szolgáltató
Müllex KFT eredetileg t2 o/o-os javas-
latot tett arra hivatkozva, hogy 2004.
augusztus 1-től nem volt áremelés a
költségek e9y része (üzemanyag
stb.) pedig a hivatalos inflációnál na]
gyobb mértékben nőtt. Pénzügyi Bi-
zottsági ülésen a cé9 képviselőivel
nem is történt megállapodás, A szá-
mok alapos elemzése után a szolgál-
tató és a képviselőtestület is elfogad-
ta a díjak 7o/o-os emelést. Az önkor-
mányzat a lakossági szemétszállítást
a tavalyival azonos összegben támo-
gatja.

új oüat< zooo

megállapí- önkorm. lakossági
tott díj támogatás díj
50-60 literes edény

97Ft 9Ft BBFt
70-80 literes edény

131 Ft 12 Ft 119 Ft

110-120 literes edény

181 Ft 17 Ft 164 Ft

A dU nem tartalmazza a 15 o/o-os
áfát.

Várjuk a régi tárgyakat
Az önkormányzat megvásárolta a volt
katolikus imaházat, ahol helytörténeti
muzeumot szeretne kialakítani. Olyan
régi tárgyak felajánlását várluk, aáe-
lyeknek ú9y gondolják helye lenne a
helytörténeti helyiségben.
A tárgyakat - előzetes bejelentés
alapján - a Polgármesteri Hivatalban
Varga Jenő alpolgármesternél lehet
leadni. különösen érdekelnek ben-
nünket:
. nagyon régi képek,. mezőgazdasági eszközök (arató

szerszamok stb.),. iparos eszközök (kovács, bognár
szerszámok stb,),. továbbá természetesen minden
más régi emlék, eszköz.

Fontos !épés állandó készenléti
tűzoltóság felé
Atalakításra kerül a tűzoltószertár. A
közbeszerzési eljárás alapján kihirde-
tett pályázatot a BUILD KFT. nyer-
te. A költség 11 millió 587 ezer Ft.
Befejezési határidő: 2006. augusztus
1. Az épület az átalakítás után megfe-
lel az állandó készenléti tűzoltóiág
feltételeinek.

Széterőművek hét település
határán
Hosszú tárgya|ássorozat ért véget a
december B-i sajtótájékoztatón, a-
melyre Répcelakon került sor. Dr. Né-
meth Kálmán polgármester bejelen-
tette, hogy három Vas (Vámos-
család, Csánig, Nick) és négy Győr-
M.oson-Sopron (Répceszemere, Ci-
rák, Dénesfa, Gyóró) megyei telepü-
lés külterületén egy osztrák befektető
csoport összesen 49 szélerőművet
épít 2010. január 1-ig. A közel más-
féléves tárgyalássorozat után aláírás-
ra került szerződés értelmében az ön-
kormányzatok pénzt kapnak az alá-
íráskor, az építés megkezdésekor va-
lamint a szélerőművek árbevételéből
is. Az építési engedély beszerzése a
befektető feladata. Répcelak külterü-
letén öt épül, ebből a 86-os főút mel-
lett a Kőris folyó előtt 1 db, utána 2
db, és a további kettő pedig a Met-
szés utáni területen,

Áprilisban eredményhirdetés a
sportcsarnok tervezési pályázaton
Kiírásra kerül a sportcsarnok tervezé-
si pályázata. A beadott pályaműveket
egy ,,elő-zsűri" majd egy hivatalos bí-
ráló bizottsá9 értékeli_ Döntés 2006.
év áprilisában.

Fiatalok a fiatatokkat foglalkozó
bizottsá9i ülésen
Még az augusztusi ,,Itjúsági Fórum''
javasolta Dr. Németh Kálmán polgár-
mester képviselőtársai nevében, hogy
a Közoktatási, Művelődési Ifjúsá9i és
Sportbizottság ülésére állandóan kap-
jon meghívót tíz fiatal. Képviselői mó-
dosító javaslat alapján nem tíz hanem
húsz répcelaki fiatal lesz állandó meg-
hívottja a bizottság üléseinek é,
ezentúl a Répce TV képújsága is közli
az időpontokat, és így az egész lakos-
sá9 számára nyilvános.

szilveszteri
disco és

konga - show

2005.
december

31-én
2L őrátől

a
Művelődési

Házban

RU-BoY_DEE

1000,- Ft

§+
*.+'

':,l,'F'
r

,lj
l:

l-
szilveszteri

] tűzijátér
lI zoo0.
| ;anuár 01-én
l or órától

lla
1 Művelődési Ház
i előtti téren.i1
; Szeretettel várjuk I

] önöket! 
i|"" .----r 1

Y|j;'



2006. január l-jén 730 - tól az orvosi
ügyelet az alábbiak szerint működik:
Helye: Sárvár, Ady u. 2.
(A rendőrséggel szemben.)

Az ügyelet telefonszám a; 95/320-175
Az ügyelet hétköznapokon 1630 - tól
reggel 730 -ig, hétvégeken pedig péntek
l3 órától héífő reggel 7.''-ig működik.
Hivatalos ünnepeken az ünnep előtti
1:q!6 órátóI ünnep utáni reggel7.o-ig.

11. évfolyam 5. szárn

Köszönjük, János bácsi!

2000 tavaszán kereste fel iskolán-
kat pernecker János, a sárvári
zeneiskola nyugalmazott igazgaíója
azzal a gondolattal, hogy szívesen
segítene abban, hogy Répcelaknak
saját fúvós zenekara legyen,

Az ötletet íelkarolta a répcelaki
képviselő-testúlet oktatási és
kulturális bizottsága is. Néhány
hónap előkészítés után döntés
született alapfokú művészetoktatás
inditásáról, János bácsi és a művé-
szeti iskolánkban azóla is tanító
ko|léganők, Rácz Eszter és Tanda
lbolya nélkül valószínűleg nem
vá|laltuk volna ezt a komoly
íeladatot.

János bácsjt kicsit tiszteíetbeli
igazgatónak tekintettük Megíogad-
tuk tanácsajt, Segített abban, hogy
jól alakuljon művészeti iskolánk
szellemisé9e, Megmutatta, hogyan
lehet a művészet erejével, szeretet-
tel és türelemmel összetartó, egy-
másra íigyeló tanári, és gyermek
kózösségeket kialakítani, lskolánk-
ban a nagy ünnepélyek már nem
történhetnek meg zenei együttese-
ink szereplése nélkül. Évente több-
ször hallani térzenét udvarunkon és
a városi ünnepségeken a művelő-
dési ház előtt, 300 tagú kórust
kisért a fúvós együttes az evan-
gélikus gyülekezet egyik rendezvé-
nyén. Meghívták őket Hegyfalura,
Répceszemerébe, Nickre, Vámos-
családra, Vasegerszegre,

Tanulóinknak -azoknak is, akik nem
járnak művészeti iskolába- nagy
előny, hogy élő zenét hallhatnak,
Mióta van múvészeti iskolánk,
músoralnk még változatosabbak,

Köszönet Neked, János bácsi, hogy
akkor, amikor íőállásodból nyugdíj-
ba vonultál, még volt erőd újrakez-
deni, valahol egy iskolaalapitásban
részt venni.

Hiányzol a diákoknak, sokszor em-
legelnek. Munkádat megbecsúljük,
folytatjuk Jó kezekben uan a rézíú-
vós oktatás. Szépen fejlődnek,
dicséretesen szerepelnek a gyere-
kek. Több tanílványod olyan szere-
tettel volt irántad, mintha Te lennél
a nagyapjuk. Hálával tartozunk
Neked. Gondolj ránk ezután is
szeretettel! Az egyútt tó|tött,
szorgosan végigdolgozott 5 év
összeköt bennünket. visszavárunk
ünnepségernkre, Kivanjuk, hogy jó

egészségben, sok örömben legyen
részedI

2006. Jr\NuÁn 1-rőt
ps nprVEGI ORVoS]

SÁnrrÁRoN _{ HÉr.KózI
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nagyobb összeggel kellett hozzájárulni. A hegy-
lalui körzethez tartozó települések hússzor tóÚ_
bet ílzetnek (nem tél,edés) lakosokérrt rrrirrt a
Sárr,árhoz taltozók. Néhány telep[iiés már ezt
sem tudta vá]lalni. A répcelaki testület ezt to-
vábbra is .,,áIlalta 1,olna.
Ncnl vezetett siker.re a Beled környékbeli tele-
pülésekkcl sen] a táIgyalás, hog1 Répcelak köz-
ponttal alakítsuk ki egy ú.i ügyeletet.
Ugyanakkor egy rendelkezés alap.ián a házior-
vosok a hétközi készenlétet (délután 4 órától
t.eggei 7 óráig) nem láthatiák el rendelőjükben,
hanem azt is központi helyen kell gyakoiolniuk.
Az eddigi gyakorlat tehát ezen a téren minden-
képpen változott volna. Mivel más választás
nem volt csatlakozunk a sárvári körzethez.
amelyhez így 33 település, és minregy 38.000
ember tartozik. Ennél még nagyobú ügyeleti
központok is vanrrak. Az ügyeletet két-árvos
láda eI, az egyik anrbulárrsként működik. tehát
rendkívüli eserek kivételével állandóan bent taIr
tózkodik.

20.06. ianuár l-ién 7]0-ig a hegyfalui ügyeletet
kell még hír,ni.

Répcelak lakosságát már többször tájékoztattuk.
hogy a hegylalui ügyelct lenntartása lehetetlen_
né vált. Az ügyeletet egyre kevesebb település
rnűködtette, az ügyelő orvosok száma annvira
lecsökkent, hogy a törvényesnél ióval tár-lb
ügyeleli időt kellett elrendelni. Néhány orvos
konkrétan is jelezte, - teljesen jogszórűen -
hogy ilyen feltételek mellett nem vállalja a mun-
kát. Ugyanakkor az alacsony lakosságszám mi-
att - mivel az áIlami normatíva az ellátandók
számátóI ftigg - az önkormányzatoknak is egyre

A CsArÁorÁuoGr.rÁst RENDsZER
VALTO zÁsel
Az Orszőggyűlés dőntésének megfelelően
2O0ó. jonu<ír 1-jétől negvőliozik o csol<ídt<ímo-
gatósi rendszer Mogyorors zőgon. A vólto z<ísok
érintik o felepülésünkön rendszeres gyermek-
védelmi támogotásbon részesülő csolódokot.
200ó. januór l.-jéről a rendszeres gyermekvé-
delmi t<ímogotás összege beleolvad a megemelt
csolódi póilékba, mely csoltídi pótlék összeg
ezek utón: egygyermekes csalód esetén
11.000,-Ft, egy gyermeket nevelő egyedülőlló
esetén t?,O0O ,-Ft , kétgyermekes csalőd esetén
gyermekenként 12.000,-Ft, két gyermekeí ne-
velő egyedüIálló esetén gyermekenként
13.000,-Ft, hdrom vo9y többgyermekes csolód
esetén gyermekenkénl 14.0OO,-Ft, h<írom vo9y
több gyermeket nevelő egyedülőllő esetZn
gyermekenként 15.000,-Ft, tortósan bet eg, ill.
súlyoson fogyatékos gyermeket nevelő csaló-
doknól o tortósan beteg, illetve súlyoson fogyo-
tékos gyermek utón 21.000,-Ft, o tortóson be-
teg illetve súlyoson fogyatékos gyermeket ne-
velő egyedülőllóndl o tortóson beteg ill. súlyo-
son fogyotékos gyermek után 23.000,-Ft lesz.

A rendszeres gyermekvédelmi t<ímo-
goiósbon részesülő csolcídok ozonban vcílaszt-
hotjók, ho9y o 2005. december 3l-én hotdlybon
lévő családi pótlékot (régi) " a rendszeres
gyermekvédelmi í<ímogaf<íst kopjcík 2006 m<ír-

cius 31-i9. Erre ozonbon csok okkor van lehető-
sé9ük, ho 200ó. jonuór 10-i9 o MÁK Szombot-
helyi Tgazgat ós<ígcínól hatós<ígi bi zonyítvóny ki -
dllítósói kérik A 2O0ó. jonuór 10-i hofjridó
jogvesztő, omi ozt 1elenti, hogy o jonu<ír 11-én
mór nern kérhető hotós<ígi bizonyíiv<íny. Ezt o
hotós<ígi bizonyítv<ínyt kell bemutotni oz önkor-
m<ínyzotnól, s í9y folyósíthotja oz önkormdny-
zat - 2O06. m<írcius 31-i9 - o rendszeres gyer-
mekvédelmi t<ímogotdst ozo knok o csol<ído knok,
aklknél ez az elláíős 2005. december 31-i9
meg<íllopítósro került. 200ó. m<írcius 31. utdi
önkorrnónyzotunk rendszer es gyermekvédelmi
t<ímogotdst nem folyósíthot egy csol<ídnak sem.
200ó. <íprilis l-jétől ezek o csolódok is a 200ó.
jonu<ír l-jén hat<ílybo lépő új csol<ídi pótlékot
kopj<ík központilo9.

Áz önkormdnyzot rendsze?es gyer-
mekvédelmi tdmogof<ís mególlopítdsi jogosult-
sőga 2O06. jonu<ír l-jével megszűnik. Eitől oz
időponffól óllopítjo meg a gyelmek szoci<ílis
helyzele olopj<ín - oz ún. rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményt, omely o gyermekétkez-
tetés normotív kedvezményének igénybevét el-
éhez, a 20O6. évi egyszeri 5.OOO,-Ft-os t<ímo-
got<íshoz, valomint o külön jogszabcílybon meg-
hotórozott egyéb kedvezmények igénybe vétá-
léhez szükséges. - Polg<írmesteri Hivotal

Szoporyné Szabó Piroska
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Mnc trGysZtrR A LAKÁssZ IiRZÉst
TAM O GATÁ S RtrNDSZtr,RtrRÓL
Egy ev telt el azóta hogy tájekoztattuk a
lakosságot a lakásszerzési támogatás
jogosultsági feltételeiről, a szabály:ozás
lenyeges szempontlairót, Az idei évben,
október hónapban változott a tárgyban
hatályos jogi szabályozás. A cél toii;bb-
ra is változatlan, az Önkormányzat elsö-
sorban népesedéspolitikai megfontolás-
ból, továbbá az életkezdő fiataiok lakás-
gondjainak megoldása, lakásterheinek
csökkentése érdekében anyagilag tá-
mogatja a Répcelakon letelepedni ézán-
dékozó, illetve répcelaki állandó lakos
házasok, többgyermekes fiatal családok
és más arra rászorultaknak kizárólag
Répcelak város területén történő elsó
lakáshoz jutását, iIIetve méltányolható
lakásigénye kielég ítését.

A támogatást nyújthatja. új lakás vásár-
lásához, vagy tehermentes, használt la-
kás tulajdonjogának megszerzéséhez,
családi ház építéséhez, társasház építé-
séhez, emelet- és tetőtér beépítéshez,
valam jnt jogos lakásigény mértékét meg
nem haladó lakásbővítéshez,

Az adható támogatás legmagasabb ösz-
szege B00.000,- Ft, ugyanakkor válto-
zott a támogatási feltétel, A vissza nem
térítendő támogatás aránya legalább a
támogatás 50 oÁ-a, de legfeljebb
500.000,- Ft.

A támogatás mértékét a rászorultság, a
szociális körülmények figyelembe véie-
lével a képviselő{estület határozza meg
9 S1991a|is es Egészségügyi Bizottsá!
(továbbiakban. Bizottság) javaslatára. Á
jogosultsági feltételek megál|apítása ön-
kormányzati hatósági eljárás keretében
történik.

A kölcsönök nyújtását, folyósítását a tör-
lesztés megállapítását a hitelintézetek
végzik.
A támogatásból eredó követelések biz-
tosítására a hitelintézettel kötött megál-
lapodás alapján az önkormányzaí jav-ára
a hiteljntezet a támogatott félleljelzálog-
szerzódést köt.

Támogatást és kamatmentes kölcsönt
kaphatnak azok a 35 éven aluli gyer-
mektelen, vagy eltartott gyermekei-ne-
velő házaspárok, vagy élettársi kapcso-
latban elők, eltartott gyermeküket egye-
dül nevelők és egyedülállók.

Támogatásban azok az igénylők része-
síthetők:

Egyéb feltételek mellett akinek, illető
leg a vele együttköltözó családtagjai
nak- az elbírálást megelőző 12
naptári hónapban elért - egy főre ju
tó havi netto átlag]óvedelme a min
denkori öregségi nyugdíjminimum
(2005-ben: 24 7 00,-Ft) ötszörösét,
illetve az együttköltözők tulajdonában
lévő ingatlanok értéke a fenti összeg
50 szeresét nem haladja meg.

Meghatározza a Jogszabály, kinek nem
alhaó támogatás, így. aki támogatás
nelkül is kepes megoldani lakásgondjat,
aki lakását bérlet útján hasznosi'tja,
vagy eladását követően a pénzt nem
újabb, a lakhatását szoígáló lakásba
fekteti, aki részesült már támogatásban,
megvásárolt, vagy építés esetén hasz-
nálatbavételi engedéllyel már rendelke-
ző lakásra kéri stb.

A kamatmentes kölcsön visszafizetésé-
nek ideje legfellebb 10 év.
A támogatást azonnal és egyösszegben
vissza kell fizetni, ha a lakást 10 éven
belül újabb lakás vásárlása nélkül elide-
geníti, építésre kért támogatás esetén
három éven belül nem épít, valótlan
adatokat közöl, a támogatással létesített
lakásba lakcímre nem jelentkezik be,
vagy lakcímét 10 éven belül megszünte-
ti.

A rendelet részletesen szabályozza a
kérelem elbírálásához benyújtandó mel-
lekleteket, a támogatható lakásigény fel-
ső mértékét szobaszámonkéni ilietve
alapterületben, mely szerint a lakás net-
tó^ összalapterülete nem haladja meg a
120 m'-t
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal-
ban Soós Gyuláné vezető fótanácsos-
hoz kell benyújtani.

Polgármesteri Hivatal

*

*
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Talán annyira illrk a karácsonyi hangulathoz,
hogy őszinte megbecsülés.ár togu"at"X, ioi
9"9t,u.r., mindegyiket legyen az lobb vagy
baloldali, Partnereim vóitat< a Áino.nl<Jii
kepviselo testület tagjai is, akik párthovatar
tozastól íuggetlenül szintén fontosnak tartot-
ták a politikusok látogatását.

Először a megyeiekkel kezdem.
A Vas Megyei Onkoróányzat elnöke 1994-
1998 között a szocialista Dr. Pusztai Gyulavolt. Ő avatta .1 995. decemberébeá a
szennyvízttsztitót, 1997. decemberében pe-
dig a szilárd hulladékgyűjtőt.
1998, októberétől az elnök Markó Péter, akia Fidesz színeiben indult. Felsorolni sem
vállalkozom hány eseményen volt nalunk,
így csak néhányat említek. iSgg-O"n ,' áJtu
át az Egészségházat, részt vett a mirterrniu-
mi zászlóátadáson, és felszólalt uaro.auaio
ünnepségünkön is Külön megtiszteltetés,
hogy az idén a március .1 5-i me"gyei Unnepi
ség az elnök úr javaslatára tete-putesunkon
volt.
1994-1998 között térségünk országgyűlési
képviselője SZDSZ-es Horváth Vilriós, ar<laz 1996. augusztusi címer- és zászlóavalő
ünnepségünk egyik szónoka volt, de részi
vett az elsó, ,1 997-es konferencián is, 1998-
tol Básthy Tamás az országgyűlési képvi-
selő, aki a Fidesz padsoraibán Ul. Az ő rép-
celaki szereplésének a számbavételére az-
tán vegkepp nem vállalkoznék, hisz gyarói-
latilag minden nagyobb eseményre áeghí-
vót kap 

_és a képviseló úr igyekszik is eljin-ni A millenniumi zászlóátádáson, a vaio.-
avató ünnepségen is részt vett. Szinte min-
den konferencián köszöntötte a hallgatósá-
got, sőt a ,,Répcelak története'' vetélk;dót is
végigszurkolta. Tavaly ó volt a szónok az
oktober 23-i ünnepséqünkön,

Az országos politikusok látogatásá-
rol időrendi sorrendben,
A sort 1997. áprilisában Torgyán József a
Kisgazdapárt elnöke nyitotta meg, aki lakos-
sagt torumot tartott Répcelakon, de elótte az
aKKorl képviselőtársaimmal együtt fogadtuk
a Polgármesteri HivataIban.
1998. márciusában Kovács László külügy-
miniszter, majd nem sokkal később Kuná
Gábor belügyminiszter tartott választási
gyűlést a Művelődési Házban. Mindkettőjük-
kel az esemény előtt személyesen is tátat-
koztam.
lgazi öröm, és nagy megtiszteltetés volt,
hogy a millenniumi zászlót az ország egyik
közméltósága az országgyűléS akko;i ei;ö-
ke Ader János hozta el, 2000. augusztus
21-én. Az elnök urat a Polgármesteii Hiva-
talban fogadtuk, és együtt mentünk át az
ünnepség színhelyére az evangélikus temp-
lomba.
Az Orbán-kormány belügyminisztere Pintér
Sándor 2000. decemberében járt Répcela-
kon, amikor a gázközmű utáni járandóságról

OLI1,Iii US o K RtiPCtrLAKON
POLC; ÁRMtr STtr R NArr.Ó 1Á

történt hivatalos aIáírás több polgármester
jelenlétében Invitálásomra rn"gt"i,i"t"ttá'l
konyvtárat, valamint ellátogatott a RéÜlÜ
stúdiójába is,
Váro_savató ünnepségúnkre a kormány ré-
szerőI Dávid lbolya igazságügyi miniizter
asszonyt hívtuk meg, Erről á képviselő-
testület döntött, de a lakossággat totyiaiolt
széles körű konzultácrón i, u. ó"n"uu ,"iuii
fel legtobbször. Az eseményre ZOOi siep-
temberében került sor Ott volt ,. r-inneps!-
gen ,Dr. Kontrát Károly a Belügyminisztéri-
um politikai álíamtitkára is
2003-ban a hagyományos őszi konferencia
t9mája a mezőgazdaság volt. n Oeueretá
előadást Németh lmre Éoldműveiesugyi Js
Vidékfejlesztési miniszter tartotta.
2004, májusában az Európai Uniós parla-
menti választás előtt pokorni zoltán a Fi-
desz alelnöke járt Répcelakon. A szervezők-
nek, a Répcelaki Polgári Kor vezetőlnet XL;-
Ion is jeleztem, hogy á rorum eroiivas; 

"i;;szivesen látom az alelnök urat a Éoloár-
mesteri Hivatalban A fórum után pokorn] úr
a vendéglátók kíséretében - a késő esti idá-pont ellenére - átjött a hivatalba, arrot meo-
mutattam neki az épületet, és önkormáni-
zati témákról is szót váltottunk
2,004 júniusi Répce Expót Szekeres lmre a
Minisztereínöki Hivatal akkori politikai air"r*
titkára nyitotta meg.
2004. novemberében kerüli sor a 86-os főút
felújított répcelaki szakászának atáOarai"_
A szalagot Kiss Péter kancelláriaminisrter.
vágta át.
2005. márciusában Dr. Lamperth Mónika
lelúgyminiszter pártügyekben 1árt R;p;;i;-
Ton A belügyminiszter aSSZony - akit reg-
óta személyesen ismerek, nisz b vott a siJ-
cialista párt önkormányzati szakértő]e - ;;;
tosnak tartotta, hogy a PoIgarmestár H,;;
talban külön is találkozzon velem (Szabó
Józseí képviseló társaságábanl ru;ál-Jie-
sünkre látogatást tett a 1űzolíO rgye.urát
épületében, ahol az egyesület tag;JÚar ;ai-
tott szót, A sort Kiss Plier oXtóbeí]il, ;;r
eml ített vizitálása zárta

Az ismert politikusok látogatásának
megszervezése általában hosszú-ideig tart,
2-3 hónappal a tényleges idöpont elóti mar
elkezdődik. A miniszterekkel való elózetesfelkérés továbbításában nagy seqitséqet
l1?p,?r,Básthy Tamás, iíletvJ'SzabÉ L;Ö;
xepviselóktől. Természetesen mindegyiÉ a
saját pártjához tarl,azóknál tuO r<ozOeliái. Á
konkrét programegyeztetések az uOÓit foii-tikus, miniszter titkárságával történik
A vendégnek ajándékoi is adunk. Ez min-dig szerény, csak Répcelakhoz köthető fi-gye|messég, amely településünket bemuta-tó prospektusokbol, könyvből, 

"gy-rét 
;o-

boz Medve sajtból és szifónpatronúr ari 
--
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MtÉnr Is vAGyuNK?
A3lint az Ovodai Nevelés Országos Alapprogram-
ran is megfogaImazódott., a gyermek nevelése
e]sósorban a család joga és kötelessége, s ebben
az óvodák kiegészító szerepet játszanak. Eppen
ezéft rendkívül fontos az állandó, élő párbeszéd
szúlő és az intézmény között, a konstruktív együtt-
-.lködes, egymás segítése. Szülő és óvónő közös
:e,,a, hogy a gyermek személyrsége, kiért felelős-
séggel tartozunk, a lehetó legjobb irányba fejlód-
Jan, alakuljon.

A gyermek nevelésében, a gyermeki léIek
rI39értésében, az óket érintó problémák hatékony
negoldásában nagy segítséget jelent az óvoda
á,:ai szervezett 4 kü|önböző témájú előadás, mely-
r,;e< során a szülőknek lehetóség és alkalom nyílik
ar.,a, hogy az óket erintó problémát az adott témá-
:an kompetens szakemberreI megbeszélje. A
Szrlői Közösség, a család s az óvoda kapcsola-
:áian kezdeményező és koordináló szerepben
";rkcionál, önálló programokat szervez, valamint
az óvoda által kezdeményezett programokban is
szei,epet vállal, segítséget nyújt. A nevelési évet
az óvodáva| egyúttműködve, különbözó rendezvé-
lyekkel színesítjük:

- ÓvoOaiat Ez az azesemény, amely minden
é,,ben annyi fe,ltörést okcz a Szülói Közösség tag-
1ainak. E jótékonysági báI, melyei minden évben
az ószi hónapokban rendezünk, teremti meg az
aryagi feltételeit a további programok megrende-
zésének. Bár örömmel tapasztaljuk, hogy egyre
löbben tisztelik meg jelenlétükkel a rendezvényt, a
Dálon résztvevő - óvodás gyermekű - szülők szá-
ra így is csekély.
(öszönettel tartozunk mindazoknak, akik bármely
nxjon segítették a rendezvényt. Ennek köszönhe-
óen ez évben is segítettünk a Mikulásnak, gyer-
nekeink kitörő örömmel fogadták a mikulás zacs-
lóban lapuló vidám plüssállatkát. A karácsonyok
lazdagabbá varázsolásában is próbálunk segítsé-
et nyújtani.

- Ünnepváró családi délutánjainkra sok sze-
ltettel várunk minden érdeklődőt életkortól füg-
etlenül. Szívet melengető látvány ahogy a pici
yerekek minden figyelmüket a mézeskalács dí-
z.tésére koncentrálják, s bizony a szülöknek is
Ja kell figyelni, hogy hasonlóan gyönyörű remek-
i]vet alkothassanak

úsvétváró délutánunk szintén nagy érdeklődést

váltott ki, Gyermekeink díszíthettek tojást zsírkré-
tával, fonallal, magvakkal, de megismerkedhettek
pl. a már csak néhány csa|ádban hagyományos
írókázással, tojás batikolással, vagy a szalvéta
technikával készült húsvéti tojásokkal is, A díszes
tojásoknak barkácsolhattak kiskosarakat, halto-
gathattak tartókat.

Ebben a tanévben családi farsangi délutánt szer-
vezünk a Művelődési Házban ovisoknak, kis és
nagytestvéreknek, szülőknek, nagyszülóknek, Ze-
ne, büfé, zsákbamacska, bohókás jáiékok, mó-
kás versenyek várják majd a farsangolókat, A
helyben készített vidám álarcok garantálják a 1ó

hangulatot. .

Óvodásaink kedvenc programjai közé tarlozik a
méltán népszerű Majális, melynek délutánján im,
már harmadik éve várjuk a családokai szalonna-
sütéses piknikre. A kedves szülóknek csak a
nyársról és a plédről kell gondoskodni, a piknike-
zöket tálcán várja a szeletelt szalonna, virsli,
hagyma s a kenyér. A délutánt kézműves foglal-
kozások színesítik. Az idén agyagozás, bodzasíp
készítés, nádfonás, kürtöskalács sütés közül vá.
laszthatott a népes sereg. A program lz 4 - kor
kezdődik s csak a lassan beköszönó szürkület s a
szúnyogok késztetik vendégeinket búcsúzásra,
Legnagyobb népszerűségnek talán a gyermekna-
pi rendezvényünk örvend. A jeles napot ugróvár,
bábszínház színesíti. Maradandó élményt jelen-
tett ovisainknak, hogy a tűzoltóknak, mentősök-
nek, rendórségnek köszönhetóen kipróbálhatták
az autókat, valódi tűzoltásban vehettek részt, A
mentőautó mellett nagyon népszerű volt a ,.

íiftezós hordágy,,. A rendórök ujjlenyomatokat vet-
tek a gyerekekről, s az ovisok által birtokba vett
rendórautó jó néhány tiszteletkört tett a városban
Szülők és gyerekek , a család apraja - nagyja
egyaránt jól szórakozott s kellemes élményekkel
lett gazdagabb.

Lehetőségeinkhez mérten a jövóben is ha-
sonlóan gazdag programokkal szeretnénk
hozzájárulni az óvodai élet színesítéséhez, s
ezáltaí biztosítani egy-egy olyan napot roha-
nó mindennapjainkban, ahol csak az a íon-
tos, hogy szülő-9yermek együtt legyen,
egyútt szórakozzon, kacagjon.

Németh krjsztina

óVodai szüIői közösseg elnöke
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Pályaavató szeptember
30

SPORTNAP AZ ISKOLÁBAN

Répcelakon a Móra Ferenc Áttatá-
nos és Művészeti Iskolában elké-
szült az új füves focipálya.
Ez alkalomból szeptember 30-án
szép napos időben sportnapot
rendeztünk. Több iskolából és a
marcelházi testvériskolából is hív-
tunk diákokat. Egész nap sportol-
tunk. Reggel aerobikkal melegí-
tettünk be, utána következtek a

barátsá9os focimeccseket játszottak,
közben zajlottak a soryersenyek, asztali:
tenisz, futás, távolugrás, akadályverse-
nyek.

futoversenyek. Majd felavattuk az Új
pályát. Megcsodálhattuk a szombathelyi
gordeszkásokat, görkorisokat, kötélug-
rókat és a gyönyörű ruhában retlé§ő
táncosokat. Délután a fiúk és a lányok

A 7-B. osztályos fiúk futóversenyének
dobogósai

késő délután mindenki kellemesen elfá-
radva, boldogan ment haza.

Gróf krisztina

koptok. Külön örültek o gyerekek on-
nok, ho egy-egy ismeróst jutolmoz-
hottok. A kellemes élmény mellett

minden kisiskolós oz olopítvónytól
egy-egy pó|ó1 kopott.

A legkisebb futóbajnokok

AIMA CITROM AKCIÓ

A Generoli-Biztonsóg Alopítvóny és o
rendórség Répcelokon idén először
szervezett oz iskolo 3. osztólyos diók-

rl jolvol 2005. október /-ón o Bó-
os főút vórosiszokoszón közle-
kedésbiztonsó9i okciói. A to-

;nulók nogyon örültek o felké-
fr résnek. Reggel oz első óróbon
szokemberek készíteíték fel
őket o felodotro. ,{ beszélge-
tés mellett szituóciós jótékok-
kol gyokoroltók o bizionsógos
közlekedésí" A diókok verssel,
mondókókkol, opró ojóndé-

kokkol vórtók o jórmúvezeióket, fi-
gyelték, hogyon igozoltotjo o rendór
o sofőrökel. A szobólyoson közleke-
dókei olmóvol és moguk készítette
ojóndékokkol jutolmoztók, o szo-
bólytolonkodók egy-egy citromot

A szabályos közlekedó díja

Akcióban
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I{o NlttrRtl.NCI;\ A SPoRfRÓL

November 12-én került sor az immár nyol,
cadik a|kalommal megrendezett hagyomá-
nyos őszi konferenciára. Kisvárosunkban
még mindig szeretik a sportot, ez derült ki
abból a szépszámú érdeklődő közönség-
bő| akik a délelőtt folyamán országos, má-
gyei, és helyi előadók esetenként érzelmi
töltésű előadásait is hallhatták

A konferencia levezető eInöke Lukácsi
Ernőné megnyitója után Dr, Németh Kálmán
polgármester méltatta a sport közösségfor-
máló, személyiségnevelő erejét. ElmoÁdta,
hogy az önkormányzat képviselő-testülete
számára íontos a telepü|ésen jelenlévő ver-
seny és szabadidősport, ezért nagy szere-
pet vállal annak támogatásában_

Básthy Tamás térségünk országgyűlési kép-
viselóje kiemelte a társadalom sportszerete-
tét, dicsérte az önkormányzat hozzaállását:
jó temát választottak,

Dr, Ábrahám AttiIa olimpiai bajnok, a Nem-
zeti Sporthivatal elnöke sportfe_jlesztési el-
képzelésekről és az állam j törekvésekről
adott tájékoztatást. Elmondta, hogy ma már
a sporttért is lobbizni kell, össze kell fogni
és a létesítnrényfejlesztési programba -be

kell vonni a magántőkét A pénzelosztásnál
kompromisszumos megoldásra kell töreked-
ni a funkciójuk szerint felosztott verseny, is-
kolai, és rekreációs-tömegsportnál, mert
csak ez mutat előbbre,

Dr, Varga Zoltán, Vas megye sportigazgató-
ja ismertette a megye sportjának multneti
és jelenlegi helyzetét.

Szarka Sándor a Városi Sportegyesület
ügyvezetőjének elóadása betekintést adoti
az 1948-ban megalakult Kinizsi Sportegye-
sület szervezett sportéletébe megalakuláiá-
tóI kezdve naplaink. Elmondta, hogy a min-
denkori gazdasági vezetőkben nagy volt a
sportszeretet, mindig taIáltak kiutat a nehéz
helyzetekből, ezér| a foIytonosság nem
szűnt meg, Répcelakon ma is virágzik a
sportélet.

Szarka ZolIán a mexikói olimpiát is megjárt
répcelaki születésű kapus életrajza nem
ismeretIen a jeIenlévők előtt. Pályafutása,
kitartása, akaratereje példakép lehet az utó-
kor számára.

Dr. Mikos lmre, aki 1974-1984 között a
Répcelaki Bányász elnöke, és a nagyválla-
lat gazdasági vezetője volt, arról iiámolt
be, mit jelentett a gyakorlatban a gazdasági
vezetés sport mellé állása. Visszatekintve
ez az időszak volt a fénykor: létrejött a
sporttelep, megalakultak a szakosztályok,
felépült a tornacsarnok A középiskola hiá-
nya, mint utánpot|ás bázis ugyan gondot
okozott, de ennek ellenére kitűnő eredmé-
nyeket értek el a versenysportban és a tö-
megsportban egyaránt.

A meghívott előadók sorából elfoglaltsága
miatt hiányzott Németh Gábor, de levélben
elküldte érzelemmel átszótt üzenetét

Három sportember jutalmazása következett:
Csorba Gyula, Dominek Béla, Szabó Péter.
színfolt volt az előadók sorában Roni, az
egyetlen külföldi brazil játékos magyar nyel-
vű bemutatkozása.

A szünet után Winkler Krisztina a nói spor
tolókról, többek között a kézilabdás lányok
sportban elfoglalt helyéről és a jelenIegi
helyzetről adott tájékoztatást,

Kereki Zoltán volt válogatott labdarúgó, ma
az MLSZ utánpótlás igazgatója a neveló-
ezdők személyiségének szerepet emelte ki
a sportban,

Haraszti lstván Répcelaki SE elnökségi tag
a Sportegyesület jelenlegi működéseről, tá--
mogatókról, tervekról, fejlesztésekről töb-
bek között a tekepálya felújításárol és a fe-
dett lelátó építéséről adott tájékoztatást.

Az iskolában folyó sportoktatás sokoldalú-
ságát, a fejlődest, a személyi és tárgyi felté-
telek adottságát Szabó Róbert testneve-
lőn keresztül ismerhették meg a jelenlévők
Sportdélutánok, családi sportnapok, úszás,
korcsolya és sítáborok szervezésével bőví-
tik a hagyományos sportoktatást. Büszkék
az iskolából elszármazott sportolókra, akik
nagyobb egyesületekben is megállják a he-
lyüket.
A konferencián jelentették be az illetékesek,
hogy az iskola műfüves pályaépítési lehető-
séget nyert el,

Testvérközségünk Lég sportéIetét Engel
Dezső mutatta be. ltt kell megemlíteni,
hogy Répcelak és Lég község kapcsolata
korábbi sportbaráti kapcsolatokból alakult,

A tömeg- és szabadidősport fontosságáról
Csorba Jánosné beszélt, mely a uerúny-
sport mellett a mai napig is jelen van, és
meghatározó szerepet tölt be a település
életében,

Szabó József képviselő a helyi sportfejlesz-
tési elképzelésekről számolt be. Sportcsar-
nok, uszoda, tanuszoda építésére lenne
nagy igény. A játszóterek létrehozása és
felújítása fontos, mert ez a sport szeretete
felé orientálja a gyerekeket.

A konferencia alkalmat adott a répcelaki
kötődésű Kovács KitIy -200512006. év kő*
szegi borkirálynője- bemutatkozására, majd
Horváth Károly cáki pincészetének boráit
kóstolhatták meg a jelenlévők.

A konferencia zárő részeként ,,Répcelak
sportja képekben" című kiálIítást tekintették
meg a résztvevók.
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A Z)OO-ben olopított répcelakt mű-
vészeti iskolo idán 5. olkolommol tor-
tott a Zene Vilógnopjo olkolmóból ok-
tóber elején az evangélikus templom-
bon koncertet. köszönef verosztó
Jónos lelkész úrnok és a gyülekezet-
nek a szereplők, a szervezők és a
hollgotósóg nevében, hogy o zene ún-
nepét néltó helyen tarthot;uk.

Tovoly novemberben f elszent elt ék ai kotolikus templomoi. Áz iskolo zenetanőrai
év eleli értekezletúkön úgy hotóroztok,
hogy a Zene Vilőgnaplőt ezutón js oz evan-

j oélikus templombon szeretnék ünnepelnl,
de megfogalmozódott ozonnol egy vőgy:
rstennek ebben az új, szép, modern és
nemes egyszerűségű hőzőban is igen nagy
boldogsóg lenne muzsik őlnl , oz embereknek
örömkoncertet odni, szép zenével a lelke-
ket gyógyítani, az embereket egymáshoz
közelebb hozni. Tondo Ibolyo, a zeneiskola
tonóro, aki egyben a Szent rstvón Egyház-
kOzség kántoro, vetette íel, hogy legyen
ez egy 1órékonysőgi koncert azért, hogy
mielőbb legyen orgonójo o tempíomnak. Az
összefogős, a lelkesedés végigkísérte a
felkészúlést, és ótőradt akőzönségre is.

A koncerl a répcelaki ás az uroiújfolui
gy er ekek kö zo s s zer eplésév el kezdő döt t .

Á Mognif icotot mintho kis ongyolok dolol-
t ók, f uruly őztók vo lno.

Gömböcz Róbertné, a répcelakí művé-
szeti iskolóba jóró gyerekekszülei nevé-
ben köszöntötte az egybegyűlteket és a
szereplőket.

Akik mőr hollottók az evongálikus
templombon is művészeti iskolónk tonóroit,
tudtók, hogy egy kisebb csodóbon lesz ré-
szünk: Donye c Lószló és Tomena Tstvón, az
iskolo hegedű ill. rézfúvós tonszokoinok
vezetői, o Szombothelyi Szimfonikus Ze-

nekar művészei, Mitrovka Zsanna, a
kőszegi Budoker Gusztőv Zeneiskola
zon9orotonóra, Csőszné Bolferi Eni-
kő (ének), Kérges Albert (klorinét),
Tondo Ibolyo (zongora - szintetiző-
tor), Veres Gabriella (ének) a répce-
loki zeneiskolo tonóroi ismét elvarő-
zsolták zenével és énekkel o hol|9o-
fósÓgot: Chopin: Esz-Dúr Nocturne,
Mossenet: Thois Meditotion,
Jerernioh Clarke: D-dúr szvit,

P er golesi: Stobot Mat er ébőI részlel ek...
Á progrombon szerepeltek o répceloki

zeneiskolo jelenlegi (Bokónyi Zsófia, Cseh
Anasztőzia, Horvóth Nóro, Kiss Andrea,
Kocsis Mortin, Németh Mihóly, Pőlla Pé-
ter, Pőlla Tomás, 5ilóczki Bolózs, Szegedi
Benjomin, Vorgo Eszter, Verosztó Mórk)
ás koróbbi (Pop Vlolo, Pusztoi Annomório,
Tóth Kotolrn, Tóth Kloudio) tehelséges,
lelkes növend ékei, valamint szombothelvi
z'eneiskoloi tanulók (Donyec Mihály, Kér-
ges Dóniel). A fa- és rézfúvós, o furulyo,
a zongora, a gttór, a hegedű tonszak íonu-
lói oz olkolomhoz illő szó!ószőmokot, ko-
moromuzsikót odtok elő: Boch: wochet
ouf és o porosztkontótóból részlet,
Carulli: Lorgheifo ollo 5icllione, Höndel:
B-dúr szonóta... ,,Ez oz odventr vőrakozás,
ez a meghitt hongulot idén közelebb hoz-
to o lelkeket, oz embereket. szebb lesz
ezőltal o korócsonyunk.

Bízom benne, hogy új hogyomóny szü-
letett templornunkbon - örvendezett Gör-
be Lőszló plébónos, majd hozzót ette: -
Szívesen odunk helyet ily gyonyörű mű-
sornok templomunkbon,
Az egyre bővülő létszámú Gyöngy Kama-
rokórus Lossus, Szokoloy Sándor, Kodóly
Zoltőn, Rezessy Lószló, Josquin des Pres
egy-egy művét szólaltatta meg mély őt-
éléssel. A pedogógusokból verbuvólódott
énekkar a Stobot Moter T. tételét éne-
kelte lotinul. Az ismét életre hívott és
immőr vegyeskorró olokult Szent Tstvón
Kotolikus Énekkor gyönyörű előadásóva!
fejeződőtt be o műsor.

Az est bevétele közel hóromszőzezer
forint, omi nogy segítség ahhoz, hogy mi-
előbb orgonójo legyen csodólotos templo-
munknok - mondto Horvóth Csaba, az
egyhőzkazség elnöke, mojd í9y folytot-
to; - go16onon mondok köszönetet min-
denkinek. aki szervező munkóvol, fellé-
péssel, odomónnyol segített, hogy az első
komoly zenei koncert f ele jthet et len emlé-
ket, az összefogős egy szép példójőt je-
lentse minden résztvevőnek. tsten óldjon
mindenkit, keresztény testvéreinket, a
zenét kedvelő lokosokot, ho9y e1,1öttek.

Szoporyné 5zobó Pirosko

Fúvós kamaraegyüttes
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Répcelaki Hírmondó

MpcúJuLT AZ EvANGÉrtKLis
TtrMPLoM
Százharmincöt éves a répcelaki templom, az
évfordulóra megújult az épúlet. A templom és
harangszentelő istentiszteletet - ahol együtt ün-
nepelt a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egy-
házközség apraja-nagyja - szeptember 25-6n
vasárnap tartották,
lttzés János, a Nyugat-Dunántúli Egyházkerü-
let püspöke 1 Kor 13 a|apján hirdette lsten igé-
jét_ A textust a szeretet himnuszaként ismerjúk,
hiszen benne és általa tárul felé lsten szívének
titka, lsten üdvösséget szerző, embert mentő
szeretete. A szeretet htmnusza egyben Krisz-
tus himnusza is, krisztusé, aki mindent elviselt,
eltűrt értünk, még a kereszt gyötrelmét is. Mivel
ezt a szeretetet, amiről Pál apostol ír, a Szent-
lélek plántálja szívünkbe, a .1 Kor 13-at a Lélek
himnuszaként is ismerjük. A hálaadó istentisz-
teleten a múltba tekintünk, végiggondoljuk azt
a sok munkát, amivel a templom felújítása járt,
de az igét hallva reménységünk is r<err,
hogy legyen. reménységünk a jövőben, abban,
hogy Jézus valóra váltja és megteremti hatal-
mát, Ma még tükör által homályosan látunk,
töredekes az ismeretünk, de egykor a legkiseb-
bek is tudnak majd róla, látják majd ot. ezert
drága a templom, ezért szól a harang: hívogat
bennünket ünnepIésre, istentiszteleire. há'Ía-
adásra, Ha a szeretet himnusza zsong a szí-
vünkben, igaz az ünneplésünk és áldottak a
hétköznapjaink, hiszen a múló idő sosem el-
lenségünk, hanem barátunk - egyre köze-
lebb kerülúnk krisztushoz. Az isteúiszteleten
szentelték fel az új harangot, mely az élőket

hívogatja, a holtakat elsiratja, a villámokat
megtöri. Az ünnep fényét a helyi Gyöngy kórus
szolgálata emelte.
Az ünnepi közgyűlésen a gyúlekezet lelkésze,
verasztó János felidézte a munkálatokat, me-
lyeket az idén év elején kezdtek a Pannon Bau
kft munkatársai. Felülről lefelé sorolva elmond-
ta, hogy megújult a kereszt, a kupola tetőzete
és a bádogszerkezei, a teljes óraszerkezet, a
harangtoronyban kicserélték az ablakokat.
Megújult a templom teljes külső vakolata és
színe, a templomkerítés és kapu, valamint a
templom előtti dísztér, ahol a hívek és a város
lakói nappal és este, díszkivilágításban is ol-
vashatják a világháborús hősök nevét. A beru-
házást az Országos Egyház nyolc millió forint-
tal, a répcelaki önkormányzat öt millió forinttal
illetve a díszkivilágítás költségeinek felével tá-
mogatta, a többi a gyülekezet adományainak,
odaszánásának köszön hető,
Smidéliusz Zoltán, a Répcelakon korábban
szolgáló lelkészcsalád nevében köszöntötte az
ünneplő gyülekezetet, Németh Kálmán polgár-
mester a gyülekezet összefogását emelte ki.
Az alkalomhoz méltó gazdag fogadást követő-
en, délután Kamp Salamon vezényletével
a Lutheránia énekkar adott szívet melengető,
lélekemelő koncertet a templomban , anoláz u|
harangok is megszólaltak a hívek öromére. Á
záró áhitatot Keveházi László nyugalmazott es-
peres tartotta.

verasztó János

NvIToTT TÉn pÁrvÁ zAT AJÁNLó
A vasi kisváros 3000 lakójának művelődési
életétének egy szeletét 2001 óta e civil
egyesület szervezi és mobilizálja. Ugyanak-
kor vonzereje kiterjed a kistérség ertétmise-
gére és tanulóiflúságára is. A Óás termé-
szetű rendezvények mellett különösen ma-
gasra értékelhető a vizuális- képző-, ipar-és
fotóművészet területén végzett munXáluX. n
közönségnevelésnek azt a váItozatát Úalósí-
tották meg, amely a minőséget jelölte mér-
céül.

lmponáló a vendégek, a kiállító művé-
szek névsora. A kortárs magyar művészet
országos, regionális és megyei jelesei mu-
tatkoztak be eddig is a galériában. A jó, tu-
datos szervezőmunka, a közönség növekvő
érdeklódése eredményeként elérték, hogy
ma már megtiszteltetés egy felkérés, bemu-
tatkozás.

Erényeik közé tartozik a programok kö-
vetkezetes és rendszeres teljesítése, a jó
együttműködés a megyei társintézményei<-
kel (Szombathelyi Képtár, Megyei Művelő-
desi.Központ, Berzsenyi Dániel őiskola). Ez
teszi lehetővé kiállítási anyagok kölcsönzé-
sét, neves közreműködők biztosítását. Az

egyesület megbízhatóságát támasztja alá a
2005.évi színvonalas program -a 1'2 kiállí-
tásból kiemelném Németh Mihály, Lesenyei
Márta, Veres Gábor szobrászmúvész, Sútő
Éva, Veres Éva iparművész, Szántó PirosX"
Kossuth-díjas festőművész tárlatát!- mara-
déktalan megvalósítása.

Túlzás nélkül áIlítható, hogy a 2006. évi-
támogatásra érdemes tervezet -becsületére
válna egy nagyobb város, nagyobb intézmé-
nyének is. Uj eleme a programnak, hogy
nyit a szomszédos megyék, városok műrré-
szei felé. Giczy János, Hitler László, Szabó
Béla neve országosan ismert. Schrammel
lmre és Tábori Gabriella az elszármazott
"vasiakat" képviseli, Tarjáni Simkovics Jenő
és Miháltz pál emlékkiállítása a xx. század
két jeles művészével ismerteti meg a város
lakóit. A megyei művészek, elismert alkotók
mindahányan.

Eme szakmai érvek alapján, meggyőző-
désseljavaslom a Répce Galéria pályűaé-
naI támogatását. lrányítóinak átgondolt
szándéka, ügybuzgalma és a művészeti kul-
túra alázatos szolgálata méltó a bizalomra.
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NyIToTT TÉn nínEK
A Nyitott Tér Kulturális Egyesillet 2005-
llen tartalrlras progratrlol<l<al szíl-resitette
Répcelak r,áros és vor-rzásltörzete ltrrltLrrá-
lis palettáját. A Ilépce Galeriában töll]lel<
l<őzött veres Gábor szo|lrász és veres
Eva öt\Iös, Karácsorryi László testő,
Lesenyei Xlárta szobrász, Nla.sszi FereIlc
grafil<r_r5rníi r,ész, Borryhác_li Károl y f otó nlű -
vész tárlatát láthatták. Nagy érc]eklóclés
l<ísérte a helyi eserrrér-ryel<hez l{ötóc]ő tár-
latokat, így az 1965-os árr,íz és a sport
tér-rrakörében szer\/ezett konferenciához
l<apcso.Iódókat. Hollósy Dávicl szerrrélyé-
ben répcelal<i fiatal szárnypróbálgatását
láthatta a l<özönség.

A l<iállításol(at rangos rnűl.észettörtéllé-
szek, a rlrűvészeti és ttrdolllárlyos ólet
képviselói nyitották llleg, llleget}llítjúI( c]r.
F'itz Tarrlás és Salanrot-t Náridor uraI<at.

Az irodaloIlr. a zel]e es az isttterelterjesz-
tés területén is nreghatározóal< és sil<ere-
sel< r,oltal< rendezr,ényeirrk, A kónyvtárral
közösetr rendezett iroclalnri estek l<özül
kiemelkedő érdeklóclés fogadta Scháf fer
Erzsébe t író, újságíró körryr.berrrrrta tój á t.

Közrernűköcltúnk a Répcelaki Fesztir.ál
szerr,ezésébetr, az evangélil<us tenlplorrl-
llar-r a Dohnárryi trió koncertezett a NIűr,é-
szeti Iskola tanulóir,al együtt, ez ér,bett

elóször a Lalti Kalir-rl<ó I-áztgazdái voltlrr.rk
F'olytatódott a,,1'árlcház trrlrzsil<rrs portró-
t,al'' trépzetrei sorozatrrrll<, Dr. Halrllos Bé-
la rrépzenel<r,rtató eg1, újabb Erclélvben l<é-
szített portr-éfilInjét yetítette le, nrel;,g1
szollás szerint tancház l<ór,etett. Bízorlr
abban, hogy relrclezrrérryeinkl<el sol< él-
nrényt, tartaltnas és szép estél<et szerez-
tünI<.

Bizonyára sol<al< elótt isrrrert, hogy az
Linlrnógó Krrltrrrális Egyesület csatlako-
zott, illetve beegyesúlt a Nyitott .I.ér

Egyesüietbe, ezzel tes,éI<enységi l<örünl< is
széleseclett a néptánc és a rlópzene irá-
tlVába.

Ezúton is rnegköszönjük a NIóra Ferenc
Általános és Nlűrlészeti lsl<ola tanrrlóirral<
és tarrárairlak a kiállításailri< nregr.ryitóján
nyújtott közrernűköclését, a NIűvelőc]ési
Otthon és Könyvtár vezetőirrel< és trrunl<a-
társainal< a készséges egl,üttrnúl<öclést.
KoszönjUk támogatóirrk, partnereink anya-
gi és egyéb téren nyújtott segítségét.

Egyesületürrl< ner,ében békés l<arácsor.ryl,
boldog és sikerekben gazclag új esztel.rc]ót

kívár-rok!

Garas kálrrrán
az egyesület elrröl<e

TÉLEN IS SZÉP SZOBANÖVÉXYtr,K

Télen különösen ügyeljünk orro, hogy
szobonövényeink o szómukro megfelá-lő helyiségbe kerüljenek. A leg-
fényigényesebb növények o virógió
cserepesek, példóul o fokföldi ibolyo, o
szoboi ciklómen, o szoboi ozóleói, o
csuporko (gloxínio), o popucsviróg, illet-
ve o torko lombú levéldísznövények, így
o csüngő fikusz (Ficus benjomino) fehér-
rel mosolt levelű fojtói, vogy o iorko le-
velú könnyezó pólmo.

A legtöbb szobonövény o téli
fényszegény időszokbon o kevésbé fű-
töti, l5 oc-nól húvösebb helyiségben
érzi jól mogót. Növekedésük iíyenkór le-
lossul, kevesebbet pórologtotnok, így
kevesebb vizet is igényelnek. NéhóÁy
szobonövény ozonbon a szóroz, meleg
szoboi körülményekeí is jól viseli, ilyen o

fócónlevél (Sonsevierio), o rókviróg
(Agloonemo), o pleiyko (Trodesconiio|
o sórkónyfo (Drocoeno) és o filodenj-
ron, illeive o kokiuszok és o pozsgós le-velú növények (Sedum. EupÁorbio,
Howorthio, Peperonio, Aloe). A broméli-
ofélék is jól megélnek iélen o fénysze-
gény, fűtött lokósokbon, ho levéliöicsé-
rükben folyomotoson von víz. A póro-
igényes növényeket, pófrónyokoi, or-
chideoféléket (Tillondsío) iélen helyez-
zük ót oz oblokkol rendelkező fürdőizo-
bóbo, vogy o konyhóbo.

A szoboi dísznövények o szóroz
levegótől szenvednek o legtöbbet. Té-
len hosznóljunk pórologtotót, vogy he-
lyezzünk o fűiőtestre vízzel telt edényt. R
szobóbon szórítoít ruhók is pórósitjók o
levegő,t! A cserép oló helyezzünk o szo-
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Mivel a helyi rnédiákban |olyan]atosan
hírt adtunk egyesületünk rnLrnkájáróI az
év folyamárl, ezútíal az elrnúlt negyed-
év eredtnényeiről szeretnék beszáinol-
ni.
Szakosztályaink sikeres őszi szezoní
zárhattak, és egyúttal örömmel nyug-
tázhatjuk, hogy egyesü letlink rnúiködé-
se is zavartalan volt.
Külön szeretném megemIíteni, hogy a
Spofttelep felúj ítása folytatódott, rrágy-
részt a városi önkormányzat, mint tuÜj-
dottos, kisebb részben pedig egyesiile-
tiink jóvoltából. Így fokozatosan kor-
szerűsödik, szépül az idők folyarnán
részben elhaszrrálódott létesítmény.

Szakosztályaink erecl ményei

@ Labdarúgás

Felnőft csapaturrk az elmúrlt évben elért
ezlistérmével magasra tette a nlércét,
Azonban egyesületi_irrk lehetóségeit fi-
gyelembe véve, és art a Étlylr, llogy
ntinden idők legfiatalabb keretével ren-
delkeztünk - nen-} tűzött ki elérhetetlerl
célt. Az őszi lrelyezés alapján reális re-
mény tavasszal előbbre lépni. Amin
fleltétleni.iljavítarri kell, az a hazai nrér-

ön6,"u"
SzakosztályLrnk továbbra is szárrtyal azNB [-ben. A kissé átalakult ..uiurunk
,briyí,:o: őszi szerepléssel a nagyán elő-
k::ő 2 helyen várja a folytatált, és to-
vábbra is Vas megye legiobb tekecsapa-
ta pozíc ióját b i rtokolja.
Iíjúsági csapatttttk is rneglelelőell ver-
senyzik, sőt, Bedi Gábor áz egyéni ser-
dtiIő bajnokság döntőjéb" u"r.Édr. ,ru-
gát, ami Debrecenben lesz lebonyolítva.
Eredrnén}rek:
Felnőtt:
2.Répcelakll 7 l 3 15pont
Ifi:
6.Répcelakll 4 0 7 8pont

RÉpctr,LÁKI Str, spoRTHínpt

6030 típ. íénymásolóján 1o5o példányban 
i

sOkS10.0sításért íeíel s7orarJl tnl{ó

*
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leg javítása.
llredrnény: 5. Répcelak
l56722l:1625porrt
Házi gólkirály Vágvölgyi és Legáth 4-4
gó Ilal.

Utánpótlás csapataillk folytatták az el-
tnúlt évben nyújtott várakozáson f.elüli
szereplésiiket, és a jó csapatmunkák
tnellett újabb tehetséges fiatalok keriil-
tek látókörbe
Eredmérr_yek:

Serdülő:
2. Répcelak l8 ponttal
tílúsági: 4. Répcelak
5 9 3 3 67-27 3}pont

Férfi csapaturrk változó teljesítrnénnyel
jól helytállt ezúnal is a Óyőr ,n"gi"i
ba.jnokságbatt. örvendet"r, i-,ogy ut'-
szárngondok több fiatal beÖítésével
tnegsz[intek, illetve a régijátékosok is-
tllételten csatasorba álltak,
F,redrlén_y:

2. Répcelak
9 7 0 2 27t:234 14pont

Női csapatLttrk az elrnúlt évi aranyéreIrt
trtán kellő rnagabiztossággal célozá rneg
idén is a bajnoki cínlet. Az őszjól sike]
rült, és az első hellyel zárták airérnileg
átszervezett Győr niegyei 2. osztálvbai
a bajnokságot.

Egyesiiletiink tagiai ezúton kívánnak bé-
kés, boldog újesztendőt Répcelak min-
den lakójának, és a répcela[i sportot fi-

gye lernme l kísérő sportbarátoknak.

kézilabda

szarka sándor
SE iigyvezető elnök

+-)é+

[rigyeIernre rnéltó, hogy ifi csapatLrnk
rúgta a legtöbb gólt a Bakony csoport-
bart és Németh Gábor egyúttal a cso-
pott gólIövő listáján a 2. helyeIl áll.


