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ber l 5től 9 estén át családról családra, felele-
venítve József és Mária szálláskeresését. Az
iskoIás gyermekek fából készült Betlehemmel
járták a falut: betlehem eztek, Jézus születését
jelenítették meg.
December 24. Szenteste napja, Amíg a felnőt-
tek díszítették a karácsonyfát, addig a gyerme-
kek a templomban déIután pásáorjátékot néz-
hettek. Szokás volt a karácsonyköszöntés is"
Fiatal legények j ártak házr óI-házr a és karácso-
nyi énekekkel köszöntötték a háziakat. Este
jött meg a Jézuska, s a feldíszített karácsonyfa
alatt a közös játék, beszélgetés éjfélig tartott,
aztán egyútt ment éjféli rnisére a család,
December 25-én István köszöntő következett,
Érdekesség képen álljon itt egy abból az idő-
ből való versike:

,,István napja vagyon rna
Annak örvendezzünk ma

Annak igyunk éltéért
Friss,jó egészségéért

Jézus dicsértessék
Ez a jó bor tessék

Egy pohárral.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Isten éltesse az Istvánokat!''

December 26-án este a legények felkereked-
tek, elindultak regölni a lányos házakhoz. Ősi
rigmusokkaI, versekkel összepárosították a
falu legényeit, lányait; a gazdáí asszonyával.
A regölésért aprópénzt kaptak.
December 28. Aprószentek napja. Ezen a na-
pon Szokás volt a korbácsolás, A legények
járták a házakat fűzfavesszóből íont korbács-
csal és nriközben ütögették a háziakat. a kö-
vetkezőket mondták:

,,Friss egészség legyen |'"

,,Keléses ne legyéI az új esztendőbenl''

Sajnos ezen szokások zöme rrlár egyáltalán
nem él, de az ünnepi jókívánságok tnég rna is
éInek és örönröt szereznek az enlbereknek.

Ezúton kívánok a város minden lakójánlk
BÉKEs, BoLDoc rnnÁcsoNvi es

SIKEREKBEN, EGÉSZSÉCBEN
sóvELKEoó ú.l esztgNoőrt t t

Horváth csaba
képviselő

a
lRM, o NDo

DpCtr,MBERI EMLÉt<tr,K

Ilyenkor karácsony közeledtével nyugalomba
vonul a természet. Rövidülnek a nappalok, s a
hosszú téli esték minket, embereket is meg-
nyugvásra, pihenésre késáetnek. Jó behúzód-
ni a meleg otthonokba és a kandalló pattogó
lángia mellett beszélgetni, emlékezni. Így voIt
ez gyermekkoromban is, amikor a család ap-
raja- nagyla a ,,sparhelt" mellett hallgatta
nagyszüleink meséit, történeteit fiatalságuk-
ról, életükről, szokásaikról, hagyományaikról.
Most az ünnepre várakozás idején talán aktuá-
lis felidézni, milyen népszokasok éltek akkor
környékünkön. A néphagyományok általában
a kereszténységben gyökereznek, bár voltak
olyanok, amelyek népi hiedelmekkel, termé-
kenységvarázslásokkal voltak kapcsolatosak.
A karácsonvra várakozás időszaka, az Advent
eljövetelt, az Úrra va!ó várakozást jelenti.
Az ünnepkör kezdete november végére vagy
december elejére esik. Az Adventi időszak
Mikulás-várással kezdődött. December 6. elő-
estéjén a Mikulás kifordított bekecsben, szőr-
mekucsmában, nagy lánccal az oldalán, kram-
puszok kíséretében járt olyan házakban, ahol
gyermekek laktak. Vizsgálgatta őket, majd vi-
selkedésüknek megfelelően ajándékot adott
vagy virgáccsal büntetett. A íiszíára bokszolt
csizmákban másnap reggel mindig találtunk
almát, diót, cukorkát. December l3. Luca
napja. A legények szalmacsutakokkal a hónuk
alatt jártak házről-házra, s ahol beengedték
őket, ott a lakás bizonyos helységeit telehin-
tették szalmával. Közben különböző jókíván-
ságokat kántáltak:

,,Luca, Luca kitty-kotty,
tojjanak a tiktyok, luggyok.,..''

A szalmával nlegvarázsolták a tyúkokat, hogy
jó tojók legyenek. A ház népének szánt jókí-
vánságokat további rigmusokba szedve mond-
ták el.

,,Annyi pénzük legyen, mint a pelyva!''
,,Olyan sok zsírjuk legyen, mint kútban a

víz|''
Ezen a napon az asszonyok nenr varrtak, ne-
hogy bevarrják a tyúkok fenekét.

A Szent Családi járás vallási szokás volt. Asz-
szonyok a Szent Család képével jártak decem-
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polgórmester

József Attila:

Betlehemi királyok

Adjonisten, Jézusunk, Jézu-
sUnk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus krisztus.
Menyhárt király a nevem.
segíts, édes lstenem!

lstenfi a, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Ugy halloíuk, megszülettél
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád.
Üdvösségünk, égi ország !

Gáspár volnék, afféle
földi kirá|y személye,

Adjonisten, Megváltó, Megvál-
tó!
Jöttünk meleg országból.
Fótt kolbászunk mind elfo-
gyott,
fényes csizmánk is megro-
gyott.
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
En vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

lrul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán ál
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál,
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

A képv i s el ő -t est ül et nev éb en v ár o.s u n k m i n d e n
lokój óno k kell emes karőcsonyi ünnep eket,
és sikerekben gazdag boldog új évzt kívőn

Dr. Németh Kdlmón

KÖZKfuÁNATRA
Szilveszter éjjelén 1 órakor túzijáték a Mú-

velódési otüon elótt
Tavaly nem volt óév búcsúztató túzijáték.
Ezt sokan hiányolták. A képüseló-testület
döntése értelmében most lesz. szeretettel
várunk mindenkit a Múvetódési otthon
elótti térre.

HOL LEGYEN A SPORTCSARNOK?
Képviseló-testületúnk néryéves programjá-
ban szerepeltettük a sportcsarnok teryezé-
sét és adott esetben - alnennyiben az
anyagi helyzet kedvezóen atakul, illetve
kapunk állami támogatást - az épitkezés
etkezdódhet. Két lehetséges helyszinben
gondolkodunk. Az eggtk a spofrtelepen,
a máslk az általános íslcola udvara,
amelyhez további terúleteket is vásárol-
tunk.
Mindkét helyszín mellett és ellen is van-
nak érvek és ellenérvek. Várjuk a lakosság
javaslatát, véleményét.

xanÁcsotryne És ruÁs ALKALoMRA
A Polgármesteri Hivatalban Répcelak tör-
ténete II. kötet a pénztái napokon megvá-
sárolható 500 Ft/db aron.

JövöRE TEIJEsEI{ MEGúJIIL A
86-os úT nÉpcBr,axr szAKAszA

Az á]lam több mint 10O mitiió Ft-ot költ a
B6-os út répcelaki szakaszának korszerú-
sítésére" Többszöri tárglalás, es/eztetés
után sikerült elérni, ho$l a Gazdasági Mi_
nisztérium elsóbbséget biztosítson a pro-
jektnek.
Az egész szakasz új aszfaltréteget kap, a
Széchenyi utcától a Vörösmarty út végéig
kiemelt szegély lesz. A 6 db lassító sziget
segíti a remélhetóIeg lassúbb és biztonsá-
gosabb közlekedést. A Petóíi utcának, a
Bartók Béla - Gazdabott közti szakaszán

zárt csapadékrendszer lesz. A beruházás-
hoz Répcelak Önkormányzata 11 millió Ft-
taljáíul hozzá. Továbbra is szorgalmazzuk
az elkerüló út megépítését. A minisztérium
2OO4. évi költségvetésében már erre is van
pénz (tervezés, hatósági engedétyek stlr,)

nÉpcpr,ax Kö zIG AzG ATÁSI TERüLE-
rÉlroz T ARTozzoN-E A MúGÁT'

Nehéz döntés elótt a képviseló-testület
A nicki üdülótulajdonosok a répcelaki
képviseló-testülethez fordultak, miszerint
szeretnének vá,rosunkhoz csatlakozni. Ez
az éruényes jogszabályok alapján akkor le-
hetséges, ha Répcelak város képviseló-
testúlete támogatja a kérelmet, illetve, az
ottani múgáti allandó lakosok grulésen
vary népszavazáson kinyilvánítják csatla-
kozási szándékukat.
Testületúnk februarban dönt a kérdésról.

vAN ÉRDEKLóDÉy Az ÉpíriÉst
TELKEK IRliNT

Az Aradi utca végén kialakított 7 db építé-
si telekból már néry vevóre talát, a másik
3 megvásárolható. A telkek 150O m2-esek
és egl m2 1.000 Ft_ba kerül.
20O4-ben a Hunyadi utca folytatásaként
fiobb oldalon) kívánunk új házhelyeket ki-
a_lakítani,

RÉpcBr,axr FEszTIvlÁL JöVóRE Is
Az immár haryornányos Répcelaki Feszti-
vál 2OO4. június 3, 4, 5-én (péntek, szom-
bat, vasárnap) kerul megrendezésre.

n{,Bpr,tBr,nvízIós DíJAK
A tarifák 8 Yo-ka] emelkednek, és í5l a kö-
vetkezók lesznek,
1. csomag
2" csomag
3. csomag
4" csomag
4 cs.+HBo

322 + ÁFA = 37o Ft
678 + ÁFA = 7Bo Ft

1374 + ÁFA = 1580 Ft
2O0o + ÁpR = zeoo F.t
426a + ÁFA = 4900 Ft



Répcelaki Hírmondó

,,NEM, A PoLGÁ,RMESTER
JAVASLÁTÁRÁ

Dr. Németh Ká-lmán poigármester inditvá-
nyozza, hory a Répce TV-vel úry módosít-
sák az önkormányzat szerzódését, hory
ezentúl a képviseló-testületi úléseket vá-
gatlanul teljes terjedelemben, e§/enes
adásban közvetítse aTY. Az elképzelést a
Közoktatási, Múvelódési, I!úsági és Sport-
bizottság támogatta, az Ü§,rendi Bizottság
nem, Végül a képviseló-testüiet, ha mini-
máIis arányban is, de elvetette a javasla-
tot,

TÖBBET KELL FIZETNI
A szemétsza]lítás taritája áttagosan 18 7o-
kal emelkedik.

pÁ*viger A szEuÉ"r szÁLLíTÁsÁ,RA
A PARTNER-TRÁNS KFT felmondta a sze-
métszá]lítási szerzódést. A szolgáltató
e$rik indoka az volt, hogl ilyen árakon
nem éri meg a munka. Tájékoztatásul el-
mondjuk, hory a szemétsza,llitási díjak
megállapítása ú5l történik, ho5l a szolga]_
tató részletes költségkalkulációt nyújt be,
azt a Pénzűgrí Bizottság aiaposan elemzi,
és utána tesz javaslatot a képviseló-
testületnek a díjakrót.
A szemét szá]lítására páJyázatot írtunk ki,
döntés tavasszal várható. Addig természe-
tesen a PARTNER TRANS KFT látja el a
feladatot.

ALAKUL A KÖLTSÉGVETÉS
Novemberi testületi úlésen elsó a]kalom-
mal tárgyaltuk a költségvetést. Mintery
7O0 millió Ft-tal gazdálkodunk a jövó ev-
ben és 1999-tó1 tartó szúkös esztendók
után most kedvezóbb anyagi kondíciók
lesznek" Intézményeinknél nem számo-
lunk létszámleépítéssel és marad pénz fej-
lesztésre is,

A viszonylag jobb pénzüryi kondíció össze-
tevói a következók:

- A kormány makró szinten mintegz 11
%-kal több pénzt szán az önkonmány-
zatoknak (2003-ban 1 131 milliárd
2O04-es terv 1251 milliárd) és ez érin-
ti Répcelakot is.

- Az óvodai létszám nem csökken, és a

bevételre is jótékony hatású volt hogl
a narygeresdi és a nemesládonyi isko-
lások, óvodások városunk intézménve-
ibe jámak.

- A Pénzü5lminisztérium váJtoztatott az
1999-ben bevezetett adóerósség szá-
mításon. Ha maradt volna a 20O1-es
számítás, úry 5o-60 millió Ft-tat több
pénzt vontak volna el településünktól
2oO4-ben mínt most,

Lényegesen emelkedik a gépjármúadó
bevétel (ez rossz hír a lakosságnak)

JÓ IrANGULATÚ MEGBES ZÉLilS
December elején Dr. Németh Ká_lmán pol-
gármester kezdeményezésére a közös intéz-
ményt fenntartó polgármesterek, 1egzők
részére megbeszéIes volt. A fó téma a 2OO4
éves költségvetés. Répcelak vá,ros és
Csánig, Nick, Uraiújfatu, Vámoscsa]ád
községek vezetői a költségvetési koncepció
legfontosabb sarokszárnaiban e$,etértésre
jutottak. Természetesen van még mit csi-
szolni a "búdzsén" végleges dóntés február-
ban várható.

nÉpcpr,axr KEzDEMÉNyEzÉsRE Mó-
DOSÍTOTT.ÁK AZ ORSZÁGOS

KöLTsÉGvETÉs öNKoRM/{NYZATI
FErEzETÉT

Az ercdeti kóltségvetési előiránvzatban az
okmányirodák finanszírozás^ .".t az ű§-
iratszárn aiapján történt volna, és az aanyi
jogon eddig kapott minimum 6 millió Ft
nem szerepelt. Í5r városunk minte5r 3,3
milüó Ft-tal kapott volna kevesebbet mint
az idén, Dr. Németh Kálmárr poigármester
levélben tiltakozott az itletékeseknét
(Belü5zminiszter, Pénzüglminisztérium,
ország5rulési képviselók stb.) Az ü5,ben az
Országgrulés Önkormányzati Bizáttságá-
nak szocialista alelnöke Jauernik István -
aki a polgármester személyes ismeróse -
szóla]t fel, és több telefonon történt e§rez-
tetés után módosító javaslatként bekerült
ho5, maradjon a 6 millió Ft. A módosítást
végül a kormány is támogatja, és az or-
szág§rulés is í5r fogadta el.

Karácsonyi töltött
pulyka

Egy evőkanál olajon meg-
pirítunk egy evőkanálnyi
resze lt vöröshagymát,
majd beleteszünk l5 dkg
apróra vágott gombát és
sóval, töröft borssal addig
pároljuk, míg saját Ievét el
nem főtte.
Ekkor a tűzről levéve be]e-
kaparjuk a pulyka máját, és

kül megsül, hogy ügyel-
nénk rá.)

összegyúrjuk két tejben áz-'
taton. kinyomkodott zsem- 

|

lyével, két tojással. sóval, 
Itörött borssal, három evő- 
|

kanál apróra vágon petre- 
|

zselyemmel, és egy kiska- 
1

ná lnyi maj orannáv al. Ezzel 
I

l9il:| *..r, a pulyka has.i

i 
üreget. majd összetűzzük.
A szárnyas melléről a bőrt]
felhajquk. húsát párhuza- 

1

mosan, 2 mm-es közökben 
]

beváguk és a vágatokba 
I

felváItva tűzünk hajszálvé- j

kony szalonna, illetve al-
maszeleteket 

i

A bőrt ráhajduk, kívülről 
,

megvajazzuk. és a pulvka
többi részét - ahol nem éri i
a szalonna - megsózzuk. 

l

Beáaatott cserépedénybe 
I

fektetlük és a fedőt rátéve, 
I

a pulyka nagyságától ftjg- r

gően 3-4 órán át ,r,jui 
1

(Különösen előnyös ez a 
I

pecsenye karácsonyra. mi- 
|vel már órákkal vacsora

előtt elkészíthetjUk, anél- 
|

VAROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓJA
Nary Lajosné (szül: Kiss Lídia) Répcelák,
Bem u" 28. sz. lakos 1904. januá,r O4-én
született, igt 2OO4.januar 4-én lO0 éves,

Kedves Lídia néni!

Répcelak város lakossága nevétren nagr
szeretettel köszöntöm, kellemes kará-
csonyt, boldog Új evet, jó egészsé-
get kívánok. 

"ÍW^W*,
Dr. Németh Kalmán

öt xÉnorz,
A PoGliRMEsTER

vÁLA§zoL

Dr. Németh Kálmán polgármester a Répce
TV-n keresztül válaszol a település lakói-
nak, eryesületeinek, intézményeinek, a]a-
pítványainak, vary bármilyen közösség
kérdéseire.
A kérdéseketjanuár 1O-ig lehet írásban el-juttatni a Répce TV szerkesztóségébe
(Múvelódesi Otthon és Könyvtár, Répcelak,
Bartók Béla u. 38.}
A polgármester külön adás keretében va]a-
szo1.-
A músort január 15 és lebruar l között a
TV többször is megismételi"

Jó étvágyat!
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Az adventi koszorú
története nem olyan ré9i,
mint gondolnánk, Az ótlet
XIX. századi, egy Johann

Heinrich wichern nevezetű
német protestáns |elkésztől
származik, aki ú9y próbálta
karácsonyig múlatni az időt,

hogy minden egyes
istentiszteleten Újabb és
újabb gyertyát tűzött a

csillá rkoszorú ba,
karácsonyig összesen

huszonné9yet. A szokás
hamar elterjedt, de a
gyertyák száma mára
né9yre redukálódott.

Népi hiedelmek sokasá-
ga fűződik a karácsony-
hoz. Boszorkányt láttak
eleink a Luca székére
állva, morzsát szórtak a
gyü mölcsfák gyökerére.

A lányok szinte az év min-
den szakában ismertek
valamilyen szerelmi jós-
lást, varázslást, de kará-
csony tájára esett a leg-
több.

November végén a lányok
egy cseresznyefaágat, egy
szilvafaágat és egy körte-
faágat tettek vízbe. Mind-
egyik f aág e9y-egy le-
gényt jelentett. Hitték,
hogy az a fiú lesz a férjűk,
amelyiknek az ága kará-
csonyig kivirágzik. Azt tar-
tották, csak akkor virágzik
ki az ág, ha szűz a leány,

A disznók is megmondták
a jövendőt, Ha a lány
megrú9ta az ól deszkáját,
megszólalt valamelyik ser-
tés. Ahányat röffentett,
annyi év múlva volt várha-
tó a lány lakodalma. Öreg
disznó hangja özvegyem-
bert, malacé legényembert
jelentett.

RÉGI_úJ yt,ztrTő A MúvELőoÉst
OrTHoN És KöNyvTÁR ÉrÉx
Répcelak város képvi-
selő-testülete 2003. no-
vember 25-i ülésén is-
mét Szórádi Enikőt ne-
vezte ki a Művelődési
Otthon és Könyvtár ve-
zetőjének. Ebből az al-
kalomból kérdeztem a
régi új vezetőt az intéz-
mény jövőjével kapcso-
latos terveiről, elképze-
léseiről,

. Melyek voltak a ve-
zetői pályázatodban
megfogalmazott pá-
lyázatod legfonto-
sabb pontjai?

Répcelak város életé-
ben egyre nagyobb sze-
repet töltenek be a civil
szervezódések. Prog-
ramjaik támogatását, a
szervezéshez nyűjtott
segítséget nagyon fon-
tosnak tartom. Áttata-
nos korkövetelmény,
az ,,éleíen át tartó tanu-
lás", amelynek feltét-
eleit a helyi művelődési
intézménynek is meg
kell teremtenie. A város
környezeti, szellemi,
művészeti értékeinek
feltárását és megismer-
tetését szintén hangsú-
lyos feladatnak tartom.
A szabadidő kulturáIis
eélú eltöltésének segíté-
sét,asport,amozgás,
az életmód változás le-
hetőségeinek biztosítá-
sát emeltem ki a pályá-
zatomban.

. Újonnan történr
megválasztásod után

lesz-e vóltozás a
szakmailag önólló
két intézmény műkó-
désében?

A Művelődési Otthon
és Könyvtár 1991 óta
működik őnállőan gaz-
dátkodó összevont mű-
velődési intézmény-
ként. (Gazdálkodási
jogkörét 2004. január-

iátől részben önálló
gazdálkodás i szervként
gyakorolja,) A két szak-
mailag önálló szerve-
zet - könyvtár és műve-
lődési ház - érdekei és
célkitűzései az őssze-
vonás miatt nem sérül-
hetnek, ezt az íntéz-
mény vezetése folya-
mán mindig szem előtt
tartottam. Könyvtárunk
szakmai tevékenysége
kiváló, munkatársaink
megyei összehasonlí-
tásban is a legmoder-
nebb elvárásoknak
megfelelő információs
rendszert működtetnek"
A két intézmény kap-
csolatát jónak tartom,
ezért a működésen lé-
nyegesen változtatni
nem szeretnék. Termé-
szetesen vannak olyan
pontok, amelyek újítás-
ra szorulnak.

" Az új vezetői ciklus
elején miben látod
az általad irányílott
intézmény erősségeií
é,s glengeségeit?

Az intézmény erősségé-
nek taftom, hogy képes

a helyi társadalom kap-
csolatrendszerének, kö-
zösségi életének a köz-
pontja lenni. Szolgálta-
tásaival a lakosság éle-
tét gazdagítja, a vidéki-
ségből származő esetle-
ges hátrányokat, hiá-
nyokat mérsékli. A he-
lyiek olykor még meg
sem fogalmazott igé-
nyeire. szükségleteire
és érdeklődésére gyor-
san reagál.
Gyengeség a térségi
szerep adta lehetőségek
olykor alacsony szintű
kihasznáIása, a turiszti-
kai kínálat fejletlensé-
ge.

. Az előbbiek "íisye-
lembe vételével me-
lyek a közeli és távo-
labbi kitűzéseid az
intézmény igazgatá-
sa során?

Szeretném, hogy az in-
tézmény a pályázatban
megfogalmazott célki-
tűzéseknek rnegfelelrre.
Bízom benne, hogy
jobb információszo lgál-
tatással még többeket
tudunk könyvtárunkba,
szakköreinkbe, tanfo-
lyamainkra, klubjaink-
ba és rendezvényünkre
csalogatni.

Az olvasóink nevében
köszönöm a táiiékozta-
tást és további sikeres
szakrnai mLrnkát kívá-
nok.

szekeres Tibor
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RÉp c ELAK

2OO4-ben ismét
megrendezésre ke-
rü1 a 2000-ben nary
sikerrel lebonyolí-
tott Répcelak törté-
nete vetélkedó.

Váquk az intézmé-
nyek, e5resületek,
gazdasági e5rségek,
és erre az afkaJornra
szerveződött csopor-
tok jelentkezését.

Ery-ery csapat 4 fó
versenyzóból állhat,
tartalékként további

TÖRTENETE
VEtr,rKEDŐ 2004

2 személy jelölhető
meg.

Jelentkezni a Múve-
lódési otthon és
KönyvtáLrban 1ehet.
Jelentkezési határ-
idő: 2OO4. január
15,

Elódöntó: 2003. feb-
ruár közepe

Döntó: 2OO3. márci-
us 15-i ünnepség
keretében

A né5l éwel ezelőt

tiekhez hasonlóan
értékes jutalmak
kerülnek kiadásra.
Felkészülni Répce-
lak Története I. II.
kötetból, a Répcela-
ki Hírmondó megje-
lent számaiból Ie-
het, va]amint a
Répce TV adásaiból.
Ezenkívül természe-
tesen fontos Répce-
lak közelmúltjfuak
ismerete is.

Várjuk a
Jelentkezőket!

Ertesí§ük
kedves olvasóinkat,

hogy az év végi ünnepek
alatt a városi könyvtár

december 24-28 közőfr,
(szerdától szombatig)

Zárva

december 29-30
(hétfő, kedd)

szokásos nyiWa tartás
szerint
Nyitva

december 31-január 1
(szerda, csütörtök)

Zárva

Kellemes ünnepeket kí-

TtrREMFoCI
(5. F,oRD u Ló urÁx)
Ért

TABELL-A

1, Múlt+Jövó
5 45:20 7 pont

2. Jégverem Sopron
4 32:L1 7 pont

3" Kontra-Vaskos
5 36:24 7 pont

4. FC Hooligan's
5 21:15 7 pont

5" Csakazértis FC
4 28:12 6 pont

6, VJS Transz KFT
4 24:L2 6 pont

7. Bokafogók
5 20:39 4 pont

8. Omega Csánig
5 18:26 2 pont

9. Partner-Trans
4 15:26 2 pont

10. Vasalatlanok
5 28:56 2 pont

11, Jolly Joker Bó-SK
4 L8:44 O pont

GÓLLÖVÓLISTA

12 gólos:
Horváth Béla
(Múlt+.l5y5;

orbán Áko;
(Kontra-Vaskos)

10 gólos:
Bereczki István

(Bokafogók)

Fungor Péter
(Omega Csánig)

szabó Roland
(FC Hooligan's)

9 gólos:
Bécsi Pál

(Jégverem Sopron)

8 gólos:
Bajácz Szilárd

IVJS Transz KFT)

Halász Róbert
(VJS Transz KFT)

vadász péter
(Csakazértis FC)

7 gólos:
Bo5lai Zoltán

(Jégverem Sopron)

Papp Károly
(Vasalatlanok)

Varga János
(Múlt + uovo)

Könyvsikerlista
a városi könyvtárban

1.Rácz Zsuzsa: Áttitsa-
tok meg Terézanyut!

2.Sáringer Károly: Nőt
akarok: Válasz Teréz-
anyunak

3.Rakovszky Zsuzsa:
A kígyó árnyéka

4.Tolkien: A Gyűrűk
Ura

5.Benzoni: A varsói
sánta

6.Pitz-Thissen: Üveg-
festés: Karácsonyi
minták

7.Bickel: Boszorkány
konyha

B.Rushton: Ne cirku-
szolj, Anyul

9.Rushton: Becssza-
vamra, kinyúlok!

10.Kertész lmre: Sors-
talanság



*

A városi könfiár
újabb

könyvkészít ő pály ázatot
hirdet

alsó tagozatosok, óvodások
részére

Képekkel illusaráIt, bármi-
lyen témájú történetet, mesét,
ötletes megoldásokat várunk
maximum 10-12 lap terjede-
lemben.

A pály ázat benyújtásának for-
mai elemei:
r Fekvö N4-es rajzlapon a

törtónet szövege a lap aljrira
kerüljön, ft'lé az illusztrált
tartalom. Óvodásoktól raj-
zos történeteket kérünk.

. A borítólapon legyen fel-
tüntetve a mese címe, a
szerzö neve. kiadónevet a
szerző óvodás csoportj4
i l letve osztálya válasszon.

o Az elkészült könyv lapjai
szalaggal összefiizve kerül-
jenek beadásra.

A beadott pályaművekból ki-
álIítast készítünk, hol a legsi-

kerültebbeket
a látogatók titkos szavazatai

dontik el.

Az így zsűrizett könyvek be-
kerülnek a gyermekkönyvtár
könyvei közé, ugyanúgy be-
leltározv4 kölcsönöáetöen
mind a nagy írók nyomdában
készült művei.

Beadási határidő;
2004. január l5

Ötletes, ügyes megoldásokat
várunk!

IX. évfolyarn 4. szám

A Mtr,NTÉS ücrrn RÉpcELAKoN

2002 ougusztus t-jén megnyílt o
Répceloki Mentőóllomós, omi oz
Orszőgos Mentőszolgálat 204.
szómú állomóso, és része egy or-
szőgos intézménynek, omí hcíló-
zatőval befedí az orszőg terüle-
tét, biztosítvón az egységes
szellemű, egységes irőnyítás
olott működő, és egységes
f elszereltségű, kiképzésű mentő-
egységek kellő számőt az egész
orszőg területén.

Ezt o jellegzetesen mogyor szel-
lemí terméket tO míllió rnogyor
óllompo19ór elidegeníthetetlen
tulojdonót 1948-bon hoztők lét-
re.

A Vos megyea mentőszervezet
kilencedik mentőóllom<íso Répce-
lok, omí tevőlegesen részt vesz
Vas megye sürgősségi ellőtóső-
bon egy esetkocsivol, és egy
s zőllít ő - ment ő g épko c siv al .

Ezzel oz óllomóssol 15 munkohely
keleíkezett o vórosbon, omit túl-
nyomó részben helyi lokosok töl-
tenekbe.

Az elérhetőséget tov<íbbro ís o
tO4-es segélyhívó szdm biztosít-
jo, omi mobil hívás esetén Szom-
bothelyre fut be, de az informó-
cíót ozonnol tovóbbítjo o szolgó-
latvezetés ródión oz óllomósro.

Az inf ormációgazdag belelent és
a beteg, sérült tovóbbí sorsót
befolyósolő tényező (hol, és mí
történt, hóny sérült van, stb.)
omi sokot segít a sérült beteg
gyors fellelésében"

A helyszínre történf kjérkezés

optimólis esetben 15 percen belül
tör:tént.

Az előző év stotisztikójóról csak
onnyít, hogy a 498 sürgős felodot
55,6 %-ábon 1-15 perc költa jdőben

a helyszínen megielent a mentőegy-
ség.

A helyszínen 0 sérült et, beteget el-
ldtjók, (légút biztosítós, lélegezte-
tés, vérzéscsillopítós, rögzítés,
stb.) bizíosítvón o szóllítás olott o
beteg stobíl ól lopotóí.

Ezek o lehetőségek feleslegessé
teszik a beteg, sérült, személygép-
kocsivol történő szóllítósót, mivel
az a beteg állopotót ronthotjo ese-
tenké,nt, és részére kellemetlen,
fójdalmos is.

A mentőegységek rendelkeznek
mindozon eszközökkel és gyógysze-
rekkel, omít o szokmoi f elfogős ma
jónok tort, és biztosítjo azt, hogy a
különböző betegcsoportok szak-
sze?ű el lótósbon r észesüljenek.

Hírközlő berendezé.seink, a gépko-
csík és dllom<ísok valomint mós me-
gyék gépkocsioí között hézagmen-
tes kommuníkóciót biztosítonok.
Szükség esetén így akőr légi men-
tés is biztosíthotó. Legközelebbi
helikopter bdzis Bolotonfüreden
Von.

Mindezen lehetőségek bírtokóbon o
jövőben is teljesíteni tudjuk o rónk
háruló felodotoinkat, híszen o be-
teg érdeke, a legfőbb törvény.
..Loegroti supremo lex esto"

Szobó Ferenc
mentőtiszt
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KOZHASZNÚSÁCI JELENTES
a2002. pvnÓr-

számviteli beszámoló

Az Ümmögő Közhasznú Kulturális Egye-

sület a számviteli törvény előírásainak egy-

szeres könyvvitel alkalmazásáva| tesz ele-

get, A 219 l 1998.(XlI. 30.) Kormányrende-

iet meghatáro zza a közhasznű szerv ezetek

számára előírt éves beszámoló készítésé-

nek és könyvvezetési kötelezettségének sa-

játosságait, amelyet alkalmazni kell az

éves beszámoló osszeállítása során,

A beszámoló elkészítési határideje:

Tárgyévet követő év május 3l ,

Az egyesület analitikus számviteli nyilván-

tartása úgy kerü|t kialakításra, hogy a tör-

vény előírásai biaosítva legyenek, A kiala-

kított számlatükör biztosítja a kellő részle-

tezettséget a beszámoló elkészítéséhez,

A házipénztár pénzmozgásának követésé-

hez kiadási (B.3l8-103) és bevételi

(B.3l8-102) bizonylat áll rendelkezésre,

az időszaki egyenlegről pedig az időszaki

pénztárjelentés (B.13-21) tájékoztat, Az
igyesület 1db elsámolási betétszámlát

használ a házipénúáron kívü li pénzmozgá-

sainak lebonyolítására, illetve felesleges

pénzeszközeinek elhelyezésére. A gazda-

sági események összesítése pénáárkönyv-

ben (T.504/s) történik.

A egyesület tevékenysége során elért bevé-

teleit készpénzfizetési (B. l3-373), illetve

átutalásra használható (B,l3-374) számla-

tömb alkalma zásáv al telj es íti,

II. A költségvetési támogatás felhaszná-
lása

Az egyesület a Répcelak városának Önkor-

mányzatától 1.050.000.-Ft-ot kapott támo-

gatásként. Az összegből l8l eFt tanulmá-

nvi célra, 869 eFt pedig 2, LAKI
KALlNKÓ fesztivál megrendezésének cél-

jára került kifizetésre. A Gazdasági Mi-
nisztériumtól a 2. LAKI KALINKO meg-

rendezésére pá|yázat útján 952 eFt-ot nyer-

tünk, amelyet teljesen e célra fordítottunk,

III. A vagyon felhasználásával kapcsola-
tos kimutatás

Az egyesület pénzeszközeit működési kóltsé-

geire, valamint a Laki Kalinkó fesaivál_meg-

iendezésére fordította (ruhák cipők 765 eFt,

(húrok 40e Ft, utiköltség 252 eFt, zenekari

költség 300 eFt, kézműves bemutató, szín-

padszerelés l40 eFt, nyomda költség 100 eFt,

sátorkölcsönzésí díj 425 eFt stb,),

IV. A cél szerinti juttatások kimutatása

Az egyesület Répcelak város Önkormányza-

tától l50 eFt-ot továbbképzés céljára, 900

eFt-ot pedig a 3.Laki Kalinkó fesztivál meg-

rendezésére kapott,

V. A kapott támogatások kimutatása

1. RÉpCELAr Ás vtpÉrcE TAKARÉK
SZÖVETKEZET l5.000.-Ft

2. RÉpcELAK És vIDÉKE, ÁpÉsz
l0,000.-Ft

3. BüKI GyÓGyFüRDÓ RT. l0.000.-Ft

4. CIKLOP KFT l0.000.-Ft

5. HUMÁN KONTAKT BT. 200,000.-Ft

6. AGRO-ALFA KFT 25.000.-Ft

7. RÁBAMENTI TSZ l0.000._Ft

EGYEB SZERVEZETEKTÓL KAPOTT
TÁMoGATÁS öSSzESEN: 280.000._Ft

Vt. A vezetői tisztségviselőknek nyújtott
j uttatásokról készített kimutatás

Az egyesületnek ilyen címen kiadása nem

volt.

VII. A közhasznú tevékenységről szóló szö-

veges beszámoló

Az egyesület alakulásakor alapszabályban

rögzítette célját és tevékenységi körét, Ennek

szellemében közhasznú tevékenység formájá-

ban végez kulturális tevékenységet a népze-

ne, néptánc, népi hagyományok területén, En-

nek szellemében 2002. év folyamán az egye-

sület nagy sikerrel szerepelt falunapok, mil-

lenniumi megemlékezések, kézműves vásá-

rok, véradó és vállalati ünnepség, Savária

Karnevál, népművészeti fesztivál népi hagyo-

mányok felelevenítését cé|ző programokban,

őrizye a magyar népi kultúra értékeit,

Gömböcz Róbert
titkár *

5zilves zteri
d isco

o

Művel ődési
Hőzban

DJ:
Ru-Boy-Dee

Belépődí1:
1000,- Ft

lűztlÁrÉrt

köszöntsük
együtt a 2004.

évet!

Január l-jén
01 órakor

a Művelődési
Ház előtti téren



RÉPCELAXVÁROS
öilxoRtwírrzÁíi(.tlAx tÁP,lA
MEGJELEtllK I{EGYEDÉvElírE

Fószerkesztó : kecskés péter

Felelós kiadó : Bokányi Kálmánné jegrzó

szerkesztóség címe :
Váíosi Könyvtár

Répcelak, Bartók B. u. 55.
tel.: 95/588-001
szeíft esztette.: Na$/ Károlyné
Készült a Múvelódési otthon cANoN NP
6030 típ. íénymásolóján 1050 példányban

Szilveszter után...
macskajaj ra

Korhelyleves
l közepes nagyságú flistölt
cSüIök, 50 dkg hordós sava-
nyú káposzta- l kis lej vörös-
hagyma, 1-2 gerezd fokhagy-
ma, l evókanál olaj, l evóka-
nál Iiszt. I dl tejftll. só. piros-
paprika, szemes bors,
Az egy éjjelen át hideg vízben
megaztatott fijstölt csülköt
egy liter friss vízben puhára
özzük, majd kiveszem és kis
kockákra vágom. Az olajon
rnegfonnyasztom az apróra
vágott vöröshagymát, meghin-
tem a liszttel és kevergetve
barnára sütöm. Egy kevés
paprikával megszórom és a
csülök főzővizéveI, illetve
annyi savanyúkáposzta-léveI
engedem fel, hogy kb. másfél
liter levcst kap.iak. Beleteszem
a csü l ökhílst és a.jól kicsavart
savanyú káposztát, a fokhagy-
mát, borsozom, illetve szük-
sóg esetén sózom, majd a ká-
poszta puhulásáig tőzöm. Tá-
Ialáskor te,iföllel ízesítem. Ka-
rikára vágtltt íiistölt kolbász is
jöhet bele.

RÉpCtr,LAKI Str SpoRTHínp,t

Bár a sportban a naptári év
és a bajnoki küzdelmek éve
nem egybeeső dolog, mégis
érdemes némi összegzést ad-
ni Sportegyesületünk 2003
éviműködéséről.
Lehet, hogy már közhelynek
tűnik, de mégsem tudok
mást leírni, kijelenteni mint -
szerencsére - azt,hogy egye-
sületünk működése a váro-
sunk sportot szerető lakosa-
inak elvárása és az általuk
biztosított erkölcsi, anyagi
támogatás célszerű, gondos
felhasználása szerint bonyo-
lódott. Eredményeink ame-
lyekről rendszeresen hírt ad-
tunk és amelyeket az alábbi-
akban sorolok azt bizonyít-
ják, hogy városunk élénk
sportélete megőrzi a hagyo-
mányokat és elismerést sze-
rez szűkebb és a modem mé-
diák által szélesebb körben
is.

nem váItozik a téli szünet-
ben.
6. Répcelak

Röviden szakosztályaink ; l'§"TÍ_r9 I0 ponteredményeiről:
.rCX

Lrtbilurúgds: 6-+) A Bozsik pro_gram keretében

\*/ a 7-9-| l éves labdarúgó pa-
NB lll-as csapatunk lánták nevelése, oktatása jó
teljesítette a félév zárultával kezekben volt és népszerű-
a minimális célkitűzést ségnek örvendett. Sajnos a
atnely az első hat közé kerü- programot az MLSZ az ősz
lést jelölte meg a bajnoki év- folyamán leáIlította, a jövő
ben . A rendkívü| kiegyensú- évi folYatás a tavaszra dől

Rövitl hírek:

- A városi Tekebajnokság l2 csapat részvételével zajlik hétfő és pénteki játéknapokon.
- A nagy népszerűségnek örvendő hagyományos Sportbál időpontja.. 2004. februdr 2 I

A bál zárlkörŰ, a belépők elővételben elóreláthatóan január 25-től lesznek árusítva.
- Az internetet kedvelők egyesületünk életéről folyamatosan tájékozódhatnak és véleményt

közölhetnek: nyugat.hu weboldal r'ÓRUtra-an az,,Amirőt beszélünk" topicon Répcelaki
SE-re kattintva.

lyozott élmezőnyben meg- el.
van a reményünk akár dobo-
gós hely elérésére, ha a csa- Kézilabdu:
patunk j átékereje lényegesen

Női csapatunk a

8 3 4 28-14 27 pont
Pályaválasaóként:
4. l4-4 17 pont
Vendégként:
9 l4-10 l0 pont
Házi gőlkirály:

Roni l l góllal

serdülő csgpaí:

kitűnóen sikerült az őszi
szezonja fiataljainknak, an-
nak ellenére, hogy nagy át-
alakuláson esett át csapatunk

2. Répcelak
741 51-15 25pont

Ifiúsági csgpatunk:

ezúton halványabban szere-
pelt. Mentségüke szolgál,
hogy megfiatalodott a játé-
kosállomány, valamint több
játékos rendszeresen az első
csapat keretében lett foglal-
kozíatva^

Győr megyei IL osztályú
bajnokságban szerepel ahol

még javában tart a küzdelem.
Az eddigi szereplés reményt
ad arra, hogy leányaink do-
bogós helyen végeznek a fél-
év zárásakor.
Férfi csapatunk ezúttal is a
Győr megyei bajnokság I.

osztályának résztvevője. Az
őszi szezonban 5 győzelem2
döntetlen és l vereség a mér-
leg l2 ponnal. Ezzel dobogó-
sak, de tavasszal továbbra is
cél a legfényesebb éretn
megszerzése.

Teke

NB ll-es csapa-
tunk sikeres fél-
éveI zárt. Főleg hazai pályán
szerepeltek nagyszerűen, két-
szer is pályacsúcsot javítot-
tak. A nagyon erős játékosáI-
lomány jó vezetéssel párosul
és bízunk benne, hogy ezúttal
elérik régi álmukat: dobogón
végezrri.

2. Répcelak
1 0 4 54-34 l 4 pont

VégüI ezúton kíván egyesüle-
tünk tagsága kellemes kará-
csonyt éS boldog, eredmé-

nyes újesztendőt minden rép-
celaki sportkedvelőnek,

sportbarátunknak.

szarka sándor
SE ügyvezető elnöke
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