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Tevesz vAN

Tavasz van.,. Végrel Már alig vártuk,
hogy a hideget felváItsa a friss, üde napsütés,
Vége a télnek, nincsenek hideg, fagyos éjsza-
kák. Ilyenkor minden olyan szépnek tűnik.
Napról-napra egyre több napsütés szűrődik be
az ablakon kicsalogatva bennünket téli ,,
barlangunkból". Ebred a természet, s vele
együtt ébredünk mi is. A fiúk első csoportja
már elindult, hogy a szeretett hölgyek számáia
szedjenek egy-egy csokorravalót a tengernyi
hóvirágból.

Tavasz van... Ki ne tudná, hogy azt új-
jászületés évszaka kezdődik. Március 8.:
nőnap Mi ferfiak oly áhítattal, csodálattal tu-
dunk rátekinteni Isten egyik legszebb teremt-
ményére, a nőre. Gondoljuk csak végig, miről
szólnak a legszebb dalok? Kíket ábrázolnak a
legszebb festmények? Kikről szólnak a |eg-
szebb költemények? Tudnánk-e olyan költőt
mondani, akinek nem volt múzsája? Ugye
most mindenki elgondolkodott egy picit? A
szerelem az egyik legszebb dolog a világon. A
szerelem a természettel ébred. Nem kell gon-
dolkodnunk, mikor jön; jön az magától! §va-
lójában hogy van ez? Nem tudjuk, jön. Ben-
nünk van, csak elő kell csalogatni. Ahogy AI-
bert Einstein írta: ,,A gravitáció n.n i.h.tO
felelőssé, ha valaki szerelembe esik.'' VaIljuk
be férfiasan, szükségünk van a nőre. Ki az,
aki az éIetet nélkülük is el tudná képzelni?

Kedves Répcelaki Hölgyek! Kihasznál-
va az alkalmat, répcelaki férfitársaim nevében
kívánok Önöknek: BoLDoc NóNaport

Tavasz van.., Március. Ízlelgetjük ezt a
szót, nri az amire gondolhatunk nrég? Egy
nemzeti ünnep. l848 tavasza. Ki ne hallott
volna a márciusi ilakról. Évről-évre feleleve-
nítjük az akkor történt eseményeket. Nenr
múlhat el március l5.-e Nemzeti dal, kokárda
nélkül. A magyar nemzet tudja, hogy l848 ta-
vasza,nem csak a magyarságé, hanem Európa
forradalmainak tavasza volt. Gondoljunk tisz-
telgőn mindazokra, akik bátrak voltak, és
lxertek tenni, Március l5-ének lelkét szelle-
miségét az idő egyre magasabbra emeli. Most
az a kérdés, hogy tudunk- méItó utódai lenni a
márciusi ifaknak? Tudjuk-e foly.tatni azt az

kiveszni szívünkből ezt a kincset! kötelessé-
günk magyarnak lenni, hiszen nem véletlenül
születtünk ebbe a csodálatos országba. Na-
gyon fontos, hogy most amikor Eu iaeok le-
szünk, nregőrizzűk rrcmzeti mivoItunkit, kul-
túránkat, nemzeti ünnepeinket! ÁlIiunk mep.
és tisztelegiünk Petőfiék előtt. Énekeljük bá;-
ran, hangosan nemzeti himnuszunkát. Úsy
gondolom, hogy ezen lehet, és kell javítan'Í.
Gyermekeink lássák rajtunk, hogy magyarok
vagyunk, és emelt fővel tudjuk kimondani,
melyik nemzet gyerrnekei közé tartozunk.

Tavasz van... Áprilisban húsvét. Még
bennem vannak gyermekkorom kedves emlé]
kei, ahogy udvarunkon kerestük testvéreim-
mel a ,,Nyuszi'' által elrejtett ajándékokat.
Hogy tudtunk örülni, ha megtaláltuk a kis
fészket, és benne az ajándékokat. a hímes to-
jást, a csokinyulat és a húsvéti perecet. Boldo-
gan szaladtunk édesanyámhoz, édesapámhoz
és mondtuk: ,,Apal Arrya! Nézd mit hozott a
nyuszi!" De szép emlékek| Na és a nagy-nagy
locsolkodások! Négyen-öten tisszeallúk, Zs
jártuk a lányos házakat. Volt, akit ktilnivel, de
volt, akit szódavízzel locsoltunk rneg, hogy el
ne hervadjon. Miután minden lánvi felfÁsi-
tetlünk. otthon foIytattuk, elevenííettük í-el a
régi hagyományokat. Tojásba dobásl Mi kel-
letth,ozzá? Egy darab pirostojás, egy kétforin-
tos, és már kezdődhetett is ajáték.

Felnőtt fejjel nekem már más fontosabb
húsvétkor. Húsvét Jézus Krisztus feltárnadá-
sának napja. Jézus sok-sok szenvedés és ke-
reszthalál után harmadnapon feltárnadt. Ez az
ig_azi nrondanivalója ennek az ünnepnek. Kí-
vánom, hogy mindenki megtapasztalhassa Is-
ten hatalmas szeretetét, ,,Mert úgy szerette Is-
ten a.világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem cirtii
éIete legyen." (János ev. 3, l6.)
. Kívánok magunknak nagy-nagy kirán-

duIásokat a természetben, sok-sok űerelmes
percet, a lányoknak sok locsolót, a gyerme-
keklek egy nagy tálcányi pirostojást, ei ueg.-
zetül lsten áldását egész városunkra!

szalai szabolcs
képviselő

örökséget, amit tőIük kaptunk? Ne engedjúk
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Jön a tavasz,
olvodnok o hitelkumotok

a Répcelok és Vidéke
Tokorékszövetkezetnél.

3% 3%

Személyi kölcsön
már havi

9. 300 Ft-
lakossági számla esetén

éui 17 oÁ-os komot -
törlesztőrósrlettől !

3% 3%

Aktiónk
2004. óprilis 9-ig tort.

kötetlen felhasználás,
1-2 napos ügyintézés.

Répcelok, Perőfi S. u. 50
Tel. : 951588-óóó, 588-

667

l 2 hónap-
ra

THM: 25,37-3 o//o

ELISMERÉS MUNKATÁRSAINKNAK

Március 15-i ünnepség kapcsán települé-
sünkról hárman kaptak kitüntetést.
Bokányi Ká-lmánné jegrző magas szintú, a
köztársasági elnök alá,irás ával jegtzett
,,Maryar Köztársasági Arany Erdemke,
reszt" elismerést kapott.

Varga Jenó alpolgá,rmester Dr. Lamperth
MÓnika belü5,minisz tertő|,,Köz szolgalatá-
ért" érdemjel bronz fokozatát kapta,
Winklerne Nemeth Zsuzsanna a me5lei
köz5rulés ,,Vas Me5ze Szolgálatáért Ókta-
tási Tagozata" elismerést adománvozott.

Köszönjük eddig végzett tevékenységüket.
További munkájukhoz egészséget és sok
sikert kívánunk!

Répcelak Város Képviseló-testülete
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O XKORMÁX YZATI trKHIR

ELFOGADÁSRÁ KERÜLT
A KÖLTSÉGVETÉS

Répcelak Város Képviseló-testülete a no-
vemberben benyújtott költségvetési kon-
cepciót többször megtár$lalva és módosít-
va, végleges formában a2OO4. február 13-i
Ülésen e5lhangú szavazással fogadta el.
A bevételi és kiadási fó összeg 748.0BO,
Az önkormányzat anyagi kondíciói nem
romlottak, inkább javultak. Ennek alapve-
tó oka, Llogt az á]lamtól kapott pénzü5,i
források lényegesen na§robbak, "rr.-iltjelentós tartalékokka] is rendelkeztünk,
illetve nincs hitelünk,

50 EMBERT KÍVÁ§ FOGLALKOZTATNI
Az ŰJ vlir,r.anxozÁs

Az iparterületen a Savaria,Wood Kft beru-
hazása befejezéshez közeledik, A fafeldol-
gozó űzerrr korszerú technológiával 5lártbelföidre, de fóleg kúlfóldre faipari teimé-
keket.
Az üzem az önkormányzat aktiv támogatá-
sával jött létre. Elsó ütemben 3+, ma;á ke-
sóbb további 16 ember felvételére kerül

JÓ HANGULATÚ MEGBESZÉLES

Dr. Németh Kámán polgármester meghí-
vására baráti,munkaértekezleten" vet-tek
részt telepúlésünk leglelentósebb gazdasá-
gi e5,ségeinek vezetói. Meghívási kaptak
többek között a L]NDE Gáz Magraroiszág
Rt, PANNONTtrJ Rt, LISS Kft. elsó számri
vezetói.
A polgármester megköszönve a város érde-
kében tett munkájukat, külön is kérte,
hogl a lehetóségeikhez képest minél több
répcelaki munkavállalót }oghlkoztassa_
nak. Mint a város elsó embere, kiemelte arépcelakiak szorgalmas, megbízható
munkavállalők, az idósebbek nagy ta-pasztalatokkal rendelkeznek, a fiálalok
pedig a legkülönbözőbb iskolákban sze_reztek, illetve szereznek korszerú,
hasznosítható ismereteket.
Másik kérés az volt, ho§, a júniusban
megrendezésre kerüló Répce Expo-n ve-
ryenek _részt, hisz legfontosabb gazdasági
e5lségeink nélkül nas7on hiányos lenne á
rendezvény.

A költségvetés néhány tétele
Bevételi oldal
1 . )Állarni hozzáj arulás
2.) Gépjarmúadó
3.) Iparúzési
4.) Intézmények múködési

kiadási oldal

(tr Ft.)

247.668
2B.500

i95,000
bevételei

34.255

49.619
25.363
2L4o6

192.45l
59.134

173.147

BIZTONSÁGOSABB
LESZ R_ÉPCELAK
Elkezdódött a 86-os
nak korszerúsítése-

ÉS VÁROSIASABB

út répcelaki szakaszá-

Napközi Otthonos Ovoda
Múvelődési Otthon és Könyvtár
Bölcsóde és Idósek Klubja
Álta_lános és Múvészetr Iskola
KÖrje5lzósé gi fetadatok
Beruhá-zások, felújítások

A kivitelezó a Hoffmann Rt, befejezési ha-
táridó 2O04. augusztus 31.
A munkálatok több mint 190 millió Ft-ba
kerülnek, ddnez 72 miliiót ad a város, a
többi kormányzati pénz.
Lassitó szigetek kerülnek kialakításra,
zárt csapadékrendszer lesz a Petófi utcá-
ban, kiemelt szegély a Vörösmarty utcától
a Szechenyi utcáig. Természetese., ú.1 ,""-
íaltburkolatot is kap az út.

FIZESSEN AZ ÁLLAM IS

I5,ekszünk a számtalan pályázati lehetó-
segeket kihaszná]ni.
Ezek az alábbiak:
§aoard program: a ,,gőzma7mi'' mezőgaz-
dasági út építéséhez 25 rnillió Ft-ra pJyá-
zunk.
IiIEE. (Nemzeti trngergetikai Program) A
Széchenyi terv helyébe lépett támogatás

AZ oIí.: A csÖKKENŐ cypnpxr,ÉrszÁu

A tiz éwel ezelótti, több mint 5OO tanuló
helyett a 2OO4/ 2OO5-ös tanévet kevesebb
mint 4O0 5lermekkel kezdí az általános
iskola. A jelenlegi létszám szeptemberben
mintegl 40-e1 csökken. Sajnos ez érintt a
pedagógus 1étszámot is. A szükséges intéz-
kedésekról a fenntartó önkormánvzatok
március végén, Vármoscsaládon tartandO
testületi ülésünkön döntenek.



Répcelaki Hírmondó

pályázati keretében kívánjuk a világítást
korszerúsíteni a Vörösmarty, Szechenyi,
Csánigi, Avar utcákban.
CIÍOP: A Vas Me$rei Területfejlesztési Ta-
nács alta] adható pénzból az óvoda új épü_
letét kívánjuk korszerúsíteni.

Ezenkívűl vizsgáljuk a palyázati forrásokat
az iparterüietí szennyviz és gáz megépíte-
sére, va]amint az Arany János-Imalráz ut-
cai.|árda kivitelezéséhez.

SEGÍTSÉG AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM
FELÚJÍTÁSÁHOZ

Répcelak Város Önkormányzata a képvise-
ló-testület döntése értelmében 5 millió Ft-
tal tármogatja az evangélikus templom fei-
újítását. Az ezzel kapcsolatos szerzódést a
5rulekezet részéról Verasztó János lelkész,
az önkormányzattó| pedig Dr. Németh Kál-
mán polgármester irta alá.

TÁMOGATÁS A XATOLIKUS TEMPLOM
ÉpítÉsÉHpz

Engelsz József répcelaki ótvösmúvész ké-
szíti a templom belsó munkának e§z ré-
szét, Az önkormányzat ehhez 2,5 millió Ft-
tal .járult hozza.

UDNT

Az Országgyűlés az állam és társada-
lom egészének a veszélyeztetett terüle-
teken éló lakosságáról való gondosko-
dás felelóssége elvéból kiindulva me9al-
kotta a 2003. Évi LVlll. Törvényt a Wls_
selényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alaprót.

A törvény végrehajtási rendeletei - a
33/2003.(Xl1.9.) PM valamint a 18t2a)3.
(Xl1,9.) KvVM-BM rendelet - 2003. de-
cembell7-én hatályba léptek, így az
alap megkezdhette működését.

Az Alap az ár-és árvízzel kapcsolatos
belvízkárok megtérítésében való önkén-
tes részvételre ösztönzó elkülönített ál-
lami pénzalap, amely a veszé|yeztetett
településeken éló, |akoingatlan tuíajdon-
nal rendelkező terrnészetes személyek
részére lehetóséget teremt arra, hogy
szerzódés alapján befizetést teíjesíthet-
nek, ezáltal jogosulttá válnak a kár-
esemény utáni kártalanításra. Az alap
káresemény bekövetkezte esetén,,ál-
lami garancia" mellett nyújt biztos kárta-
lanítást akkor is, amikor más üzleti ala-
pon működő konstrukciók elzárkóznak a

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRÁ

Dr. Németh Kámán polgármester minden
hétfón a Poigármesteri Hivatalban 13-16
óra között fogadóórát tart.

LOMTALANÍTÁS

Minden évben a hulladékgrujtó edények-
be el nem szá,llitható, veszélyesnek nem
minósüló háztartási hulladékot elszállít-
juk.
Ez évben erre április 5_én (hétfón) ke-
rül sor. Az elszalIitásra szánt arryagokat
reggel B órára kérjük kirakni. Gallyakat
kötegelni kelt. trpítési törmeléket nem
száilítunk el.

VEszÉLYEs H.uLLADilr- Az
AKKUMULÁTOR

Az elhasznáJódott akkumulátorokat a Po1-
gármesteri Hivata1 udvarában össze5rujt-
jűk.
A leadás ideie:
2004. április 2 (péntek) 14-16 óra
2004. április 3 (szombat) 11-12 óra

.^|/
- (@izXr

Jó T

segítség nyújtásától. Létrejött annak a
lehetósége, hogy

- a Magyar Köztársaság terüle-
tén

- ár- és árvízból eredó belvíz ál-
tal veszélyeztetett terü leten

- lakóingatlannal rendelkező ter-
méSzetes személy

- szerződésmegkötésével
- rendszeres befizetés teljesíté-

sével
jogosulttá váljon a káresemények utáni
kártalanításra.

Az Alap kezelője a Magyar Ál|amkincs-
tár, mely a megyeszékhelyeken lévő
Területi lgazgatóságainak Államp énztá-
ri lrodái útján látja el feladatait. Bóvebb
tájékoztatásért forduljon telefonon,
vagy személyesen az irodához, illetve
információhoz juthat a www.
allamkinc§tar.hu honlapon is.

Az iroda címe:
Magyar Államkincstár Vas Megyei Te-
rületi lgazgatóság Állampénztári lroda
9700 Szombathely, Széll Kálmán u,
20 , Tel.; (94) 311-410

^F§
1.050.0OO.- Ft -os
vissza nem téríten-

dő támogatást
nyert

a városa könyvtár
az Informatikai és

Hírközlési
Minisztérium

eMagyarország
Pontok I.

pályázatán.

A támogatás tárgya:
már működő nyilvános

közösségi Internet-
hozzáférés bővítése
és eMagyarorszá9
pontként történő

további működtetése.

Fenti össze1ből 2
számítógép kerül
beszerzésre/ s aZ

internet használatá-
nak díja óránként

100,-Ft-ra csökken,
mely szolgáltatás, a
könyvtári nyitva tar-
tási időben, vehető
továbbra is igénybe.

Kérjük, kísérjék fi-
gyelemmel a közeljö-

vőben a képújság
közleményeit, hogy a
támogatás reaIizáló-
dását követően, mely
időponttól kezdve ké-
pes a könyvtár, im-
már eMagyarország

pontkénti működésre
is.

A könyvtár munkatársai
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Vos megye és o ponnon
térség lokossó9óhoz

Nopirenden von o ierületfellesz-
tési torvény módosítcíso. A régiók kt-
olokít<ísóvol kopcsolotbon Egyesületűnk
óllóst foglolt Jovosoltuk, ho9y o leen-
dő regionőlis központ kivólosztcísónól
vegyék figyelembe Vos megye és
Szombothely földro3zi helyzetét és el-
érhetőségét, illetve a térség igényeit
Fel kell ismernünk, hogy e kérdésben
Zala megyével közösek az érdekeink, A
zala megyei közgyűlés o nopokbon ho-
tcírozotot hozott, amelyben Szombot-
hely réqiő központtő jelölése melleít
óllt ki. A f elgyorsult tdőben történelmi
felelősségünk, hogy a megye, vórosoi
és községei jövőjét meghatőrozó kér-
désekben egy séges óll<íspontot olokít-
sunk ki, Ennek érdekében szólunk o lo-
kosscíghoz, a közélet - és a politiko
s zer eplőih ez, a kö zv él eményhez.
Kezdemény ezzük kö zö sen, egy olyan el-
hoí<írozcís kiolokítóscít, ho9y

. A területfellesztés ügyében ve-
gyék figyelembe o helyi és a re-
qíonólis odottsóookof , az ttt élők
véleményét
. Olyon dönfés szülessen, omely o
terület minden vórosónok, és kóz-
ségének szerepkört b i ztosít.
. A feladatok összehongolóso és
kozös vdllol<í sa érdekében széles-
körű összefogós és portnersé9 el-
vén olopuló közt eherviselésr e épu-

lő, hőlózati yellegű közigazgatóst,
s zov et ségi ér dekvi s zonyok krolokító-
sót tűzzük ki célul.
. Dönféseinket elsősorbon közako-
rotfol kinyilvónított, koro.Jffi
vőt építő, hosszú távú célok és ne
rövid t<ívú egyéni érdekek bef olyá-
so lj<ík

Egyesületünk szokértők véleménye
olop3ón, évekkel ezelőtt megfogolmozto
strotágioi célkitűzéseit, melyeket minden
fórumon képviselünk. Ugyonezt o mód-
szert követve, ugyanezen célok érdeké-
ben keil most egyéni és pórtérdektől füg-
getlen, egységes véleményt m.gfogil-
moznunk.

Felhív<ísunkkal a megye, o ponnon
régió és az ország közvéleményéhez for-
dulunk. Jovosoljuk, hogy az itt élők
eoyütt formóljók meq jövőképüket, o
ponnon térség XXT. századi orculotót

Kérlük hogy a rendezési terv módo,
sítására vonatkozó javaslataikat
2004 április 10-ig a Polgármesteri
Hivatal műszaki csoportjához szíves-
kedjenek eljuttatni.

Prof dr. rstvdn Lolos
Vos Megyéért Egyesület

orszőggyűlési, megyei, vcírosi és községi
vcílosztott kápviselőkhö z, pórtokhoz, egi-
hózakhoz, tcírsodolmi szervezelekhez
szólunk: történelmi f elelősségünk tudot<í-
bon nyilvónítsuk ki közös okorotunkot.
Tór9yol3unk a kérdéskőrről rro^rűŰ-
inkkol és a f e|elős cíllomi ténye zőkkel

Együft oz itt élőkkel,
közös jövónkérfl

5zombothely,2004. f ebruór 20.

VÁRosRtrN Dtr zÉst TER, NfóDosí.fAs

Tájekoztatjuk a lakosságot hogy
Répcelak Város önkormanyzaÚ-
nak Képviseló-testülete a város
rendezési tervének felülvizsgálatát
határozta el.

Könyvsikerlista
a városi könyvtárban

Tolkien , A Gyűrűk
Ura
Márai Sándor A
gyertyák csonkig ég-
nek
Felsooktatási felve-
teli tájékoztató 2OO4
Vulity Tvrtko : Utolsó
pokoli történetek
Benzoni , A Forgo-
szelek Háza
Roberts . A három
sorsistennő
Moldova Gy.. A té-
kozlo koldus 1-3
Uvegfestés (Színes
ötletek)

9 Gyöngyf űzés
(Gyongy-világ)

10 Havas Henrik Kur-
vaéIet
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í'elkésztilési ideje alatt bekapcsolódhattak a
versen\. tllettctébe, a kiilönfiIe kérdések hc-
lyes rlegoIdói apróbb-nag;robb drjazásban
részes i-ilte k.

Végeredrnény:

l. Sportkör l53 pont
2. Takarékszövetkezet l36 pont
3_ PolgárIllesteri Hivatal l3l pont
,1 Böldőcsőde és Idősek KIub.ja l24 pont

Munkábarr a zsűri

A hárorn első hely,ezett lődr.1ain kívtil - rnely
vacsorával eg;,bekötött színházIátogatás
Sopronba, kirándLrlás a zalai Göcse.j iVlúze-
unrba. rneghívás a N4ar._qaréta Parlzióba.,
szátllos d1 és ktilöndíj keriilt átaclásra a Pan-
nontej Rt, Liss Kft, Lirrde Gáz Magl,aror_
szág Rt, Takarékszövetkezet, ÁPÉSZ. Lux-
Text Kft, továbbá szátnos egy,éni váIialkozó.
kisrlirosrrnk képviselo-testiilcte, Clrls Kil-
rrtán íbtónriir,ész, vár-osutlk polgtirrnestere
1óvo ltábó l

GratulálLInk a győzteseknek, és kö-
szönjük rnind a nyolc csapatnak, hogv vál-
lalták a megnlérettetést.

+f pe ll baran cri) rllva

ő2 Veté Ikedős pi l lanatképek
a döntőről

Sziikebb körIlyezetiink, lakóhe-
lrvtink nlúlqának, jelenének alapos t-tlegis-
nrerését célozta meg újra, az a kellerrres
hangulatú helytörténeti vetéIkeclő, r,nely,nek
döntólere ntárcius l j-án. nernzeti ürtncpiink
részeként került sor, imrnár nlásodízben.

E napon, a Barthodeiszky sírnál
való megemlékezés és a sárvári fúvószene-
kar koncer-tje után került sor, a ciöntőbe ke-
r|ilt csapatok megrnérettetésére.

A február 27-i elődöntőn. nvoIc
csapat indult: az ÁPÉSZ, a Bölcsőc_le- és
tdősek Klubja, a Napköziotthonos Óvoda. a
Nyugdíjas Klub, a Polgárrnester.i Hivatal, a
PoIgárőrség, a Takarékszövetkezet, és a
Sportkör. Az elődöntőből ízeIítőiil néhánl,
leladat: szernclyekhez köróc]o tárg1 akar kci-
Iett kivetítőn felisrnerni, rnint Farkas Jenő
prírnás kottája, Jóna Józsi tükörtartó dobo-
zárrak fotója, vagy a Katolikus Kórus. és a
Vekker Egyiittes CD-.je. Kutatták a kérilé-
sek, tud.iák-e vajon a versenyzők, poIitiku-
saink köz|iI kik, rnikor és rnilyen nrinőség-
berr jiirtak a telepúIésen, vagy, hogyan old-
ják rneg a helyi rneghatározásokkal teli kc-
resztrejtvényt. Sikeresen vették az akadá-
lyokat,

A döntőbe került 4 csapat népcs
nézó-és szurkolótábor körében vetélkec]ett,
Régi térkepen barangolva helyezték el a
tnég letezó és rrrár nenl lellelhető régi épii-
leteket. viilánlkérdések, nlozaikolt logók,
kiadvány,ismeret, ny,elvészkedés, ptirosítók
és rnég szátrros érdekes feladvány során ad-
tak szánrot felkészti ltségükről.

A szervezők a közönséget serrl t-e-
ledték, a versenyzőknek kiadott leladatok

i tó l"l<I{.ég

Sportkör

Takarékszövetkezet

Polgárrnesteri Hivatal

q{ '*i.,l.i,á l,,,,. ,

_dr}-ffi:-
F***a*6

ffi
!;

Bölcsőde és ldősek Klubja

Fotók: Gar-as Kálrnán
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A Nyitott Tér Kulturális
Egyesület 2003-ban sikeres
évet zárt, tevékenységi kö-
rünket, rendezvényeink sok-
színűségét a továbbiakban is
a már megszokott színvona-
lon szeretnénk folytatni.
Havonta új képzőművész
munkáit muta§uk be a helyi
közönsé9nek, az író-olvasó
találkozókon igyekszünk a
ré9iónkhoz kötődő irodalmi
kiválóságokat megismertetni,
a zene területén pedig célunk
d7, hogy a klasszikusokat
minél szélesebb hallgatóság-
hoz juttassuk el, Az elmúlt évi
programjaink látogatottsá9a
bizonyítja sikerünket, hagyo-
mányteremtő kezdeményezé-
seink folytatására sokan vár-
nak. szeretnénk remélni,
hogy a szomszédos községek
lakói is előbb-utóbb látogató-
ink |esznek.
Egyesületünk nagy hangsúlyt
helyez a helyi művészeti te-
vékenysé9 bemutatására,
ápolására és pártolására.
Rendezvényeinken szinte
állandó szereplők a helyi
művészeti iskola tanárai és
növendékei, mert a művésze-
ti ágak szeryes összekap-
csolása segíti a befogadást,
nem utolsó sorban a diákok
szárnypróbálgatásainak is
méltó alkalmat teremtünk. A
művészeti oktatást úsy
szeretnénk segíteni, hogy a
tanulókat tanári kísérettel
szakkirándulás keretében
elküldjük egy-egy rangos
koncertre, kiállr'tásra és nép-
zenei eseményre, természe-
tesen a költségeket Egyesüle-
tünk vállalja.

2004. évi tavaszi
re n dezvé n ye in ke t ajá n ljuk

és várluk Ónöket!
március 17-től Jenei László
és Némethy Balázs kiállítása

látható a galériában

április 9-én a Költészet
Napja alkalmából Joós ramás 

I

és Prikazovics Ferene 
l

előadóművészek műsora a 
]

n-eva

10. évfolyam 1. szám

Mt OxörxÉl?
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UJSAG

A Polgármesteri Hivatal
működésében az előző
híradásunk óta változás
nem történt. Továbbra is
18-an látjuk el a feladato-
kat, amelyek kétirányúak;
egyrészt a képviselő-
testület működésével kap-
csolatosak, másrészt a
jogszabályok által hatás-
körünkbe utalt államigaz-
gatási feladatok. Ez utób-
biak széles kört ö|elnek
fel (pld.: adóügyek, anya-
könyvi, építésügyi, gyám-
ügyi, szabálysértési, te-
Iepengedélyezési, keres-
kedelmi, szociális, stb, fel-
adatok).
Ezeket Répcelak és Csá-
nig vonatkozásában lát-
juk el.

Az okmányiroda, a kie-
melt építéshatósági ügyek
és a gyámhivatal illeté-
kessége Nick, Uraiújfalu
és vámoscsalád közsé-
gekre is kiterjed.

Répcelak város és Csánig
község képviselő-testüle-
teinek működésével kap-
csolatos előkészítő, vég-
rehajtó és adminisztrációs
feladatokat a Polgármes-

Gtt.tTULÁl,uNK!

teri Hivatal dolgozói látják
el. 2003-as évben Répce-
lakon 29, Csánigon 21
ülés volt. A két képviselő-
testület összesen 59 ren-
deletet alkotott és 538 ha-
tározatot hozott. A testüle-
tek 1-1 közmeghallgatást
tartottak.

Az elmúlt évben 6506 db
ügyiratot iktattunk, 4,1 %-
kal többet, mint 2002-ben
Az általunk hozott 1522
hatósági határozattal
szemben 3 fellebbezés
érkezett a közigazgatási
hivatalhoz

örömmel számolok be ar-
ról, hogy befejeződött a
hivatal épületének átalakí-
tása bővítése.

Az építési munkák, a be-
rendezés összköltsége
mintegy 77 mtllió Ft volt.

Az épületet úgy alakítot-
tuk ki, hogy a régi, első
részben maradtak azok az
irodák amelyeket a lakos-
ság ügyei intézésével
gyakrabban keres fel. Így
a bejárattól jobbra az al
jegyző, a műszaki csoport

és a szociális ügyintéző, a
bejárattól balra a pénztár,
az adóügy és pénzügyi
csoport irodája található.

A bővített részben a pol-
gármester, alpolgármes-
ter, jegyző, titkárság, tit-
kársági csoportvezetó, és
a gépíró irodáját alakítol
tuk ki. ltt kapott helyet a
tanácskozóterem és egy
tárgyalóterem is,

Az okmányiroda továbbra
is a külön bejáraton érhe-
tő el.

Az új irodák berendezé-
sén túl lecseréltük a már
elhasználódott 25-30 éves
bútorainkat.

Az új és megszépült épü-
lettel gazdagabb lett vá-
rosunk, a megújult kör-
nyezetben kultúrált körül-
mények között fogadhat-
juk a város lakosait, ügy-
feleinket, és lényegesen
javultak a hivatal dolgozó-
inak munkakörülményei

Bokányi Kálmánné
jegyző

Répcelak Város Onkormányzatának Kép-
vi seló-testii l ete az Or szággy űlés áItal alapított
,,Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt'' ki-
tüntctő díira .javasotta íblterjeszteni 13okányi
Kálnránnét. kisvárosurrk .iegyző.iét, ki a kitiinte-
tóst a Beltigyrninisztériurnbari Lampcrth Mónika
belügyminisztertől március l5-én vette át.

A jegyzö asszonyt szakmai múltia, a köz-
igazgatási leladatokban való kiemelkedő teljesít-
mónye, kisvárosunk fejlódését biztosító jelentós
beruházások (nrűvelódési ház építóse, közcsator_
na elIátás, szennyvíztisztító építés, egészsógház
Iétesítés, a városi rang eléréséhez szükséges fel-
aclatok szcrvezése, s most lcgutóbb a Polgárnles-
tcri I{ivatal ópiiIetének átalakítása-bőVítésc)
Ittcgvirlósításában vógzett nrunká.ja tette rnéltóvá
a kitüntetésre.
. [!ogy érzed nngad'l fuleglepetí-e ectdig vég-

zeít ntunkád ilyen magas szintű elismerése?
Meglepett, és természetesen örtiltem neki. Sze-
rencsésnek érzem magam, hogy 33 éves közigaz-
gatási pályatirtásonr alatt olyan clr.rbcrekkel hozott
össze a sorsom, akikkcl .ió volt egyiitt ciolgozni,
ós akikkcl közösen tudtam a lclsorolt eredménte-
kct elcrrri.
c Mi oko:ott nagyobb kihívást szánlotlra, illeve

melyikfeladat állt legkazetebb a szíverjhez?
Kezdó telepUlési vezetókónt mindenképpen a mű-
velódési haz megépítése volt a legnagyobb kihí-
vás szárrromra, de a többi is mind .,édes gyerme-
kcnr... "lertnészetesen kiemelkedik a sorbóI a vá-
rosi cínr elérésc és pillanatnyilag a Polgárnlesteri
I l ivatal épiiletének örtrIijk.

Olvasóink és a nlagant ncvében gratuIálok,
további, erednrényekben gazdag munkát kívánok!



Répcelaki Hírmondó

90 évvel ezelőtt tűzvész
pusztított Répcelakon ...

l9l4. március l0-én, alko-
nyatkor gyulladt ki a nicki ut-
cában lakó Osbáth János paj-
tája, A tüzet szóbeszéd szerint.
egy bú.|dosó katona okozta. A
viharos erejű szél az égő szal-
macsóvákat felkapva vitte tova
faluszerte. Az akkori zsúpos
házak egymás után kaptak
lángra. Mire a Petófi utca ele-
jére ért atűz, a szélirány meg-
íbrdult, és a csánigi utca felc
terjedt tovább. A mai Vörös-
marty utca így menekült meg a
pusztulástól. A nicki utcában
egy varrónó, a varrógépét félt-
ve kérte, hogy hozzák ki a ke-
nyérkereső.jét. Egy másik ház-
nál levő öregasszony csak úgy
tudott megmenekülni, hogy a
kemencébe bú.jt. Amikor ke-
resni kezdték onnan kiáltozott.
hogy bontsák ki az a.jtót A
íűzvész két halálos áldozatot
követelt. Mészáros Imre fele-
sége és lánya bennégtek a há-
zukban. Az iratokat és a pénzt
akarták kimenteni, mikor rá.juk
szakadt ahfutető. A tűz ide,|e
alatt az egész falu talpon volt,
de szél miatt a ríz ncm sokat
ért. A tűzoltásba a helyieken
túl más tűzoltók is besegítet-
tek, de az, csak következó nap
hajnalára aludt el. s adclig a
í'alu nagy része leégett. A kár-
vallottakon magánszemélyek,
s a közsóg adományai: pénz,
terntóny Segítettek. Ebből a
tiizi,észból keletkezett a követ-
kezó szállóige:

..Eg. rnint cgyszl,r l.ak "

J5 éve, robbanás történt a
Szénsavgyárban...

1969. .január 2-án 14 óra 25
perckor hatalmas robbanás
hang|a hallatszott a Szénsav-
gyár felől. A keletkezett lelhó-
ben különbözó tárgyak repül-
tek a levegóben. Ilogy mi tör-
tént ekkor, és rni okozta ezt a
tragikus esernényt? A kérdósre
a korabeli források segítségé-
vel próbálok választ aclni. E
másodikai nap is ugyanúgy
indult, mint a többi, a műszak-
váltásig. A délutános sorkeze-
lók átvették a műszakot, leel-
lenórizték a műszereket, majd
elindultak, hogy végrehajtsák
főnökeik utasítását. Erre azon-
ban nlár nem kerülhetett sor.
mert közbc.jött a robbanás.
íJogy pontosan mi történt, azt
a katasztróla kivizsgálására
feIállított bizottság és szakér-
tők.jelentéséból tud.juk A rob-
banás okaként a szakéItók az
l96l-ben Magyarországon
gyártott. a gyárban ,,C" és
,,D" -vel jelöIt tartályok nem
megfelelő anyagminőségét je-
lölték meg, de konstrukciós
hibával is találkoztak.
(búvónyílás í'cdeIénél, és nenr
volt.jó a tartáIy anyagának hő-
kezelóse sem a gyáftáskor,)
Emiatt a tartáIy anyagában ri-
degtörés keletkezett. A ,,C''
ielű tanály robbant lel clóször,
ma.|d a ,,D" .ielű azonnal. A
keletkezctt nyornás az ..A" .je-
Iii NDK-ban gyártott tartá|yt
elnrozdította a helyéról. Erni-
att e_qy darab kiszakadt a le-
néklenrezből az egyik lábánáI

TRAG IKUS ÉtrpoRD ULÓ Ktti\MúrruNKBóL 34.
EMLEKtr ZÜNK

A keletkezett nyíláson kitódu-
ló széndioxid a tartályt a kö-
zelben levő üzerni laboratóri-
um épületébe vágta. A ,.B''
jelű tartály is leszakadt a tal-
páról, de egészben maradt,
csak a széndioxid ömlött ki
belőle. A keletkezett gáz és a
hómérséklet hirtelen csökke-
nése (fulladás, t-agyás), okozta
az áldozatok halálát. A robba-
nás erejét mutaüa, hogy nagy
méretű repeszadarabok is re-
pültek szanaszét: a vasúti sí-
nekre, a tüzép telepre, egy 500
méterre levő családi ház pad-
l ására.
A katasztrófában nyolc sze-
mély, azonnal, cgy pedig 5-én
a kórházban hunyt cl. Hatan 8
napon túl gyógyuió. tizenné-
gyen napon belül gyógyuló
sérülést szenvedtek. A kelct-
kezett kár a vállalatnál tizen-
négymillió, a községben hu-
szon(jtezer ötszáz forint
Az ellrunytakat a válla|at saját
halottjának tekintetle, és teme-
tésükről is gondoskodott. A
későbbiek folyamán az gyár
emléktáblát állított az átdoza-
toknak, amelyen minden év
január másodikán koszorút
hclyeznek el.
Végezetül enrIékeztetótil áll-
.jon itt a nevtlk:
Caras Károlyrlé (Flalász An_
na), Csiszár Ernó, Pénzes
László, Szabó Ferenc, Biczó
Tibor, Zala Attila, Szabó Ta-
nlás, Szabó Tamásné (Kova-
c:ik I:telkl). M;rkrri Álrles.
Bibllogriifia: Az l9ó9-es és l970-es
t obbirtlással kapcsolatos cikkei

Biczó lrerenc helytörlénész

korabeli fotók
a robbanásról

AxyeKöNyvI rrínn,r

szüLETÉs
Akiknek örúlünk:

i,4érges Boglárka
(Stampf lldikó és i\4érges Gábor lánya)

Király Panka
(Tóth Anna és Krrály Krrsztián lánya)

Gyóri Alexa
( Pénzes Zsanett és Győrj csaba lánya)

EsKüVŐ
Aklknek gratUlálUnk ll HALALoás

Akiktől búcsúzunk

winkler krisztina
és

Bognár Tamás

cseh Georgina
és

Fi]löD Attila

Fúlöp lmre
Horuáth lstvánné

Károlyi Antal
kjss kálmán

kondorné Ruisz katalin
Nas/ Lajosné
Németh János
szarka Glzelja
Varga lstVánné
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Fószerkesztó : kecskés péter
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Városi KönF,tár
Répcelak, Bartók 8. u. 55,
tel.:95/588-001
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RÉpcELAKI Str spoRTHínpt

giRBK, nsBlrrNyBx
* A hagyományos sportbál

ismét sikeres volt, a közel
200 résávevő remekül
szórakozott hajnalig.

* Labdarúgóink az időjárás
okozta nehézségekkel
küszködve készültek a ta-
vaszi bajnokságra, amely-
nek első fordulója el is ma-
radt, Pozitíwm, hogy az
első csapat kerete nem vál-
tozott, és ha szűkösebb lét-
számmal is, de összeszo-
kottabb együttessel próbá-
lunk a mezőny első felében
végezni.

* Elektromos eredményjelző
táblával gyarapodik §port-
telepünk, amely a közön-
ség jobb tájékoztatását
szolgálja.

*Tekecsapatunk bajnoki
küzdelmei lassan véget ér-
nek, Sajnos, a véghajrá is-
mét izgalmakat ígér, és ve-
szélyben van a régi álom:
dobogón végezni az NB II-
ben.

* A városi tekebajnokság l2
csapattal zajlon le. Színvo-
nalas küzdeImek, remek
egyéni teljesítmények fem-
jeleaék ezt a népszerű tö-
megsport rendezvényt. A
bajnoki címet a Partner
Trans Kft szerezte meg a
HOB Omega Kft és a
Nagygeresd előtt.

* Női kézilabda csapatunk
már a tavaszi bajnoki sze-
zon közepén jár, több ha-
zai és kevesebb vidéki si-
kerrel

* Egyesületünk a Wesselényi 04.04. 10 óra
Sp.ortkrizalapítvány,tól pá- Répcelak-Öttevény
lyázaton 300 ezer forintot 04.10.14 óra
kapott sportnap és utánpót_ Kimle - Répcelak
lás rendezvényekre. 04.18. l0 óia

* Az időjárás fi.iggvényében Répcelak - Koroncó
április közepén kezdi mű- 04.25.10 óra
ködését a 3 pályás tenisz- Répcelak - Pannonialma
centrum a Sporttelepen.
Több. amatőrverseny, te- NB III-as lubtlarúgó
niszoktatás vantervezve az csapaí:
év folyamán.

03.2l . l5 óra
CSAPATAINK BAJNOKI Csorna - Répcelak

SORSOLÁSA 03.27. 18 óra

TekeNBIL 

"rwh03.20. 14 óra
Scarbantia - Répcelak
04.03. 14 óra
Répcelak - Komszol SE
04.17.9 őra
Sárvár - Répcelak
04.24. 14 őra
Répcelak - Ajka

Lrbdarúgó utúnoótlás ha-
zai mérkőz.ései

03.27. Répcelak-Gyimrót
04.08. Répcelak-Pápa
04.24. Répcelak-Celldönölk
05. l 9, Répcelak-Sárvár

Női kézilcbda:

03.2l. l0 óra
Répcelak - Kóny
03.27 . 18 őra
Szany * Répcelak

Horgásztiszte lettel
Tóth János
H. E, elnök

Répcelak - Uraiújfalu
04.04,16.30 őra
Kőszeg - RépceIak
04.1 l. 16.30 óra
Répcelak - Jánossomorja
04.14. 17 óra
SVSE - Répcelak
04.18.17 óra
Vassszécsény - Répcelak
04,25.17 óra
Répcelak - Sümeg
05.02" 17,30 óra
Pápa - Répcelak
05.09, 17.30
Teskánd - Répcelak
05.16. 18 óra
Répcelak - Ajka
05.22.18 óra
TapoIca - Répcelak
05.30. l8 óra
Répcelak - Gyimrót
06,06. l8 óra
KesztheIy - Répcelak
06.13. 18 óra
Répcelak - Kapuvár

szarka sándor
SE ügyvezető elnöke

RéPcelak Város BánYászHorgászEgyesülete mindazoknak a horgasarirsaknak, szimpatián_
::,::1l íIliir"l1; :rl]_rí::''| j:":9.,'.. adójuk 1oÁ-ávaltil"-Űák egyesületünket, sze-retnénk köszönetet mondani. A felajánlott támógatásból befolyt ű r."|r',,iri^.i]'Öi;,ii.T
horgászszakkör, a horgásztábor és hórgászversenyekre haszná 1 ur rel.

KérjÜk, hogY felajánlásával továbbra is tárnogassa Gyermek horgászszakkörünketl


