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TARTALOM

Onkonnáry7ati hírek

S 7épti lii n k, b őuii lii n k
... hírek a Móra isko-
/ából

Városank
íakaréks7öuetke7eíe

15 éues

Meneírend egyeryletét

I/ati VOL/N

Streetball2003

Ká1i/abüs nap

)4i QsQOnöknél?
Böluőde ét Idősek
Klubja

Euménlek, érdekeré-

iek nlepliláilnk regi
:!jsá3aiban II

Rápulaki SE, qak-
ci{álainak balnoki

"térkőzései

"1Répcelaki S<eilí
I:tuán Alapítuáryl be-

, iárnolója
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Bíztatást kaptak a fiatalok arra, hogy pá-
lyaválasáás előtt, vagy a tanulási idő-
szakban érdeklődjenek a lehetőségekről,
hiszen mint ahogy az előadők elmondták,
számos esetben a meghirdetett áIlásokra
nem Volt répcelaki jelentkező.
Problémát jelent, hogy az elmúlt időszak-
ban a létszámleépítéseket főleg korenged-
ményes nyugdíjazással oldották meg, így
a természetes mozgások, - hogy a nyllg-
díjba vonuló helyett felvesznek egy fia-
talt, - nem működtek.

Sokakban elvárható igényként jelenik
fieg, hogy a munkahelyiik a lakóhe-
lyükön legyen. Ezt az igényt teljes egé-
szében a nálunk nagyságrendekkel na-
gyobb települések sem képesek kielégí-
teni, de mindent meg kell tenni annak ér-
dekében, hogy fiatatjaink, akik Répcela-
kon képzelik el a jövőjüket, itt találjanak
munkát. Ez fiatal városunk érdeke is, hi-
szen létérdekiink a város népességrneg-
tartó erejének növelése.
Abban a fórum valarnennyi résztvevője
egyetértett, hogy jó eséllyel azok pályáz-
hatnak (akár helyi, akár távolabbi) rnLrn-
kahelyekre, akik tudatos pályaválasztás
után szorgalmas tanulással olyan képesí-
tést szereznek, ami a munkaadók elvárá-
sainak rnegfelel.

A fórum, egy nyitás első lépése volt a
répcelaki fiatalok és a helyi termelő üze-
mek között. A további lépéseket az érin-
tetteknek kell rnegtenni, hogy egyre töb-
ben mondhassák el magukról, ,.Azórt a
leg|obb itthon!"

szabó József
a Kózoktatási, Míivelódési, Ifiúsági és Sportbi-

zottság elnöke

MINDtrNHOL Jo Dtr
LtrGJoBB ITTHON?
Az igények és a Iehetőségek néha nagyon
messze esnek egymástól, még akkor is,
ha a távolság csökkentésére az érintettek
nagy erőfeszítéseket tesznek.

Ilyen,,távo lságcsökkentésre" vállalkoáak
azok, akik eljöttek 2003 augusaus 28-án
a ,,Fiatal munkavállalók lehetőségei Rép-
celakon" c. fórumra a művelődési házba.

A vártnál is több, közel 60 leendő mun-
kavállaló (zörnében középiskolás, főisko-
lás és egyetemista) fiatal közvetlenül ka-
pott tájékoztatást a város 4 legnagyobb
mLrnkaadójának - a Linde Gáz Magyaror-
szág Rt-nek, a Pannontej Rt-nek, a Liss
Kft-nek. illetve Repcelak Város Önkor-
mányzaíának - képviselőitől az elkövet-
kező évek munkaerő-szükségletéről. A
városunk polgármesterének kezdeménye-
zésére megrendezett fórumon a Pannontej
Rt-t Besenyei Ferenc vezérigazgaíő, a
Linde Gáz Magyarország Rt{ illetve a
Liss Kft-t Varga Péter személyzeti veze-
tő, önkonnányzatLrnkat dr. Németh Kál-
mán polgármester képviselte.

A tájékoztatókból kiderült, hogy a 3 nagy
termelőLizemünk fő leg felsőfokú végzett-
ségű, idegen nyelveket beszélő, számító-
gépes isrneretekkel rendelkező fiatalok
számára tud, korlátozott szárlban munka-
lehetőséget biztosítani a jövőben. Termé-
szétesen a diplomásokon kívül szakmun-
kásokra, középfokú végzeftségűekre is
szükség lesz főIeg azokban a szakmák-
ban, amelyek illenek a cégek profitjába.
Az azonos feltételek rnegléte esetén a
répceIaki lakhely rlindenképpen előny,
hiszen a helyi kötődés a helyi munkaadó-
nál is fontos szempont.
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FELHIVAS
Világ

Gyalogló
Nup

répcelaki rendezvényére

2003. október 5,

/vasárnap/
l0.00 óra

/Esőnap:
2003. október 12.

10.00 óra /

Helyszín: Répcelak
Indulás:
A Művelődési otthon elől
ti térről
Útvonal;
Művelődési Otthon - Met-
szés - Művelődési otthon

Nevezés:
2003. október 2-ig a
Művelődési otthonban
te|:951310-211, vagy
a helyszínen lehet.
Díjazás:
Magyar Szabadidőspor1
Szövetség 20 db emblémá-
zott pólója kerül kisorso-
lásra

Az országos verseny kiírá-
sának céIja a gyaloglás
megszerettetése, és a lehe-
tő legtöbb ember mozgósí-
tása a rendszeres testmoz-
gásra.

A gyaloglásban lakhely-
től., kortól, nemtől és

nemzetiségtől függetlenül
bárki részt vehet.

Túratáv: 5-10 km, a távot
gyaloglással ke1l teljesíte-
ni. Futni tilos!

Ajánlott viselet:
kényelmes, puhatalpú cipő,
sportcipő, |aza ruházat.
A glaloglás pontos úNo-
nalát indulás előtt a szer-

vezők ismertetik.

Mindenkit szeretetteI

OxKoRMANyzATI Hínp,rc

MEGÉPÜLT A FIÍLSOROMPÓ
A Répcelaki Önkormányzat és sze-
mélyesen Dr, Németh Kálmán pol-
gármester is - már hosszú idő óta -

szorgalmazta a Csánigi utca végén a
vasúti átjáróban a félsorompó meg-
építését. A Gazdasági Minisztérium
illetékesei a nyáron hivatalosan is
közöltók, hory 2003. december 31-ig
eleget tesznek a kérésnek. A beru-
házás szeptember 2-án elkészült, re-
mélhetóleg ezzel bíztonságosabb lesz
a keresztezódós. Továbbra is szor-
galrnazzuk a Bartók Béla utcai vas-
uti átjáró félsorompóval való felsze-
relését is.

SEGÍTSIÍG A TANULÓKNAK
Képviseló-testületünk döntése értel-
mében a középiskolás diákok
5.000,- Ft, a fóiskolai, e5letemi
hallgatók 6.000,- F't támogatást
kaptak.
Az előző években az összeget július-
ban kapták r:rreg az érintettek, most
azért szeptemberi az idópont, mert a
kiíizetéshez tanulói, hallgatói jogvi-
szony igazolása szükséges. E célra
1,6 millió Ft-ot szánunk.
Még májusban az általános iskolá-
soknak - az intézrnényen keresztül -
összesen BO0 e Ft összegú tankönyv
támogatást adtunk, ígl a tankönyw
árából osztályonként változóan, 27 -
53 %-ot átváilaltunk.

BEFEJEZÓDÖTT FEJLESZTÉSBX
Az idén tervezett felújítások, beru-
házások közűI az alábbiak már meg-
valósultak:
- Vasút utca aszfaltozása 5 millió

762 ezer Ft
- Aradi utcai új telkek közmúvesí-

tése B millió 3O5 ezer Ft
- Iskola felújítás I" ütem 9 millió

l73 ezer Ft
- Iparterület külsó világítása 6

millió 815 ezer Ft

VÁLTOZATOS TÖMEGSPORT
RENDEZVÉNYEK
Orülünk annak, ho§, a nyáron - az
elmúlt időszakhoz hasonlóan - szá-
mos tömegsport re ndezvényt szer-
veztek fiataljaink. Ilyenek a júniusi

non-stop kispályás 1abdarúgás, a
júliusi lábtenisz torna. Augusztus-
ban streetball-, és kézilabda baj-
nokság is volt.

ú.l ÉpírÉsl TELKEK
Az Aradi utca folytatásaként ujabb
telkeket alakítottunk ki. Váquk a le-
endó épitkezőket. Bóvebb felvilágo-
sitást a polgármester és a múszaki
osztály ad.

SIKER e pÍ*vÁzAToN

Répcelak Város Önkormányzata
,,Könyvtárpártoló Önkormányzat
2003" címet nyert el. Az elismerés-
sel 866.000 Ft pénzjutalom is jár.
Az űnnepélyes díjátadásra szeptem-
ber 30-án a Petófi Irodalmi Múzeum
disztermében kerúl sor. Az ese-
ményre a meghívót a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma nevé-
ben Dr. Hiller István miniszter kúld-
te. Répcelak már 1996-ban is el-
nyerte ezt a címet A kitúntetó okle-
velet az akkori Oktatási és Múvelő-
dési minisztet Dr. Ma$rar Bálint a
Ma$rar Rádió márványtermében ad-
ta át Dr. Németh Kálmán polgár-
mesternek.

EDDIG MINDEN nBpcpl,R.xr
JELENTKEZŐT FELVETTEK
városunkban múködik bölcsóde.
Répcelakhoz hasonló na5rságú tele-
pülések legtöbbjében nincsen, sót
még jóval naglobb lélekszámú vá-
rosokban sem mindenhol, A kilenc-
venes évek elején akörnyező teiepü-
lések kiléptek a társulásból, igr azt
Répcelak e$ledül tartja fenn. Ami-
kor sorra szúntek meg a bölcsódék,
képviselő-testületünk akkor is ra-
gaszkodott a fenntartásához, és to-
vábbrq is múködtetni akarja az ín-
tézrrrényt. Most a kihasználtság is
megfelelő. Lászlóné Moór Lilla intéz-
mény.vezető tájékoztatása szerint
eddig minden bölcsódei ellátást
igényló répcelaki szüló $lermekét
felvették az intézménybe. A bölcsó-
dei ellátást a munkában 1évó szü-
lók, illetve az igényelheti, aki a
GYES mellett legalább 4 órát dolgo-
zl,k.



Répcclaki Hírmondó
i IT1

- I(, BŐVÜLÜNK
HIREK A MÓna ISKorÁgÓr

Az iskola épületet, gyermek- és felnőtt
közösségeket, felelősségteljes pedagó-
giai munkát, sokaknak az életben való
boldogulás alapját jelenti. Vajon ezek-
nek a feladatoknak, elvárásoknak egyre
jobban meg tud-e felelni a mi intéáé-
nyünk? Segítették-e a legutóbbi változá-
sok az iníézmény céljainak megvalósí-
tását?

Az épületben a nyáron látványos felújí-
tások folytak: a legrégebbi szárnyban
minden mellékhelyiség összes szerelvé-
nyét, burkolatát, vezetékrendszerét ki-
cserélték.
Utólagos hőszigetelést kapott a torna-
termi öltözók északi homlokzata. Az al-
só tagozatos épületet éppen 20 éve ad-
ták át. Tavaly a déli fekvésű ablakokat
cserélték ki hőszigetelt nyílászárőkra,
idén a folyosók felőli homlokzat kapott
friss, a belső terekkel összhangban lévő
színt.
Tűzvédelmi szempontból nagyon fontos
vészkijárat készült el ugyanehhez a
szárnyhoz.
Megjavították a rendszeresen beázó ka-
zánházon a tetőszigetelést. Kivágtak
több elszáradt, veszélyes f,át.
Köszönjük a fenntartó önkormányzatok
any agi áldozatváI l alását.

Az új tanévtől kezdve nőtt beiskolázási
körzetünk: 24 nagygeresdi és 3 nemes-
ládonyi tanulót írattak át hozzánk szüle-
ik. Jó érzés, hogy minket válasáottak.
Reméljük, hogy a gyerekek és szüleik is
űgy tapasztalják, hogy jó répcelaki di-
áknak lenni.
Tanítványaink számára előnyt jeJent,
hogy a megnövekedett létszám lehebvé
tetle a 4, évfolyamon két, az 5. évfolya-
mon három osztály indítását. Sajnos a2 "l.
utóbbi 40 év legkisebb létszámú elsős
korosztálya is ehhez a tanévhezkötődik.
Mindössze 21 kisgyereket fogadhat-
tunk.

A művészeti iskolában is sok új növen-
déket üdvözölhettünk, és a legtöbb tava-

lyi tanítvány folytatja megkezdett zenei.
Iréplártc iIl. képzőművészeti aIapfokú ta-
nulmányait. Kilenc tanszakon folyik ze-
rrei képzés: gitár, fuvola, furulya, kürt,
hegedű, tuba, zongora, trombita, klari-
nét.

A pedagógusok között is volt személvi
változás, Három kolléganő uun gy..-
mekgondozási szabadságon, helyettes!
tésük megoldott. A művészeti iskola
őraadői között három új oktatónk van.

Az űj tanévben is megszervezzük a már
hagyományos foglalkozásokat: idegen
nyelvi előkészítő szakkör a harmadiko-
soknak, Süni környezetvédő csoport,
háztartástan szakkörök, atlétika, labaa-
rúgó, kézilabda, kosárlabda, judo-
edzés... Szervezünk úszás tanfolyamot.
A legkisebbeknek biztosítjuk a minden-
napi egészségnevelést, testmozgást, a
nagyobbak egyre többször használják az
ismeretszerzésben a számítógépeket, a
könyvtári dokumentumokat és az
internetet.

A 2003 /2004-es évben minden iskolának
át kell dolgoznia alapvető dokumentu-
mait: a házirendet, a szewezeti és műkö-
dési szabályzatot,ki kell egészíteni a pe_
dagógiai programot. El kell készítenünk
az intézmény minőségirányítási prog-
ramját, a megváltozott óratervhez kell
alakítanunk a helyi tanterveket.

Re_méljük, hogy diákjaink és szüleik úgy
vélekednek, hogy, ha több iskola lennl
itt vagy a közelben, akkor is minket vá-
lasáanának.
Összefogással, egymásra odafigyelve, a
vállalt ós a ránk bízott felelősséggel he-

.lyesen élve, ami tőlünk telik, eúégez-
Ve - szépült és így fog szépülni isko-
lánk: az épület, az itt tanulói< jelene és
jövője, áz.itt dolgozók élete.

Szoporynó Szabó Piroska
igazgaíő

SztÉp uLüx

W:i"!,.{W W
,,Akór felvólloio voloki, okór
nem - tudóso és ludollon-

ságo egyoróni felelőssé teszi

o problémók megoldósóért''

Tízóraizás az iskolai ebéd-
lőben

Túáiadó próba. A 3-4.
osáályosok az új lépcsőn
távoznak.

Fotók: Mészáros Gábor
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M EN ETREND
EGYEZTETES

Felue-
tettük
az igé-
naeket

A Vasi VOLAN szeptem-
]ber elejen menetrend
egleztetést tartott az
érintett önkormányza-
tokka]. A megbeszélésen
városunkat Varga Jenó
alpolgármester képvise1-
te, aki a lakosság által
jelzett igenyeket tolmá-
csolta.

Ezek az aiábbiak:

1 A sáruái jaratok út,
uonalat úgg módosít-
sák, hogg azokról a
korház elóttí megálló-
nal a kórházba, illetue
az SZTK,ba tartó uta,
sok leszallhassanak,
illetue felszállhassa-
nak.

A VOLÁN szerint ez ílern
3árható, mert tarifahatár
módosulással járna a
többlet km miatt (bérle-
tek, stb.)

2 SáruarróI, uagg
SzombathelgrőI szom-
baton este 19 óra kó-
rul Repcelak felé in-
duljon.jdrat.

A VOLÁN kéri, ho$l az
érintett települések mér-
jék íel az igényeket, azok
ismeretében tudnak nvi-
|atkozni.

3 A szombathelgi TES
CO-nál alljon meg a
reggeli busz.

Közölték, hogt az ú1 já-
]rat már megáll.

4. Tcl,néubett a Ltét utolsó
tanítasinaplan ]5 óra
körül tnduljon busz
Répcelak felé.

A VOLÁN 143o-kor illetve
1SqO-kor indít buszt.
14gO-kor ket busz indul,
eglik csak Hegvíaluig
közlekedik.

5, Osflyasszongfa felé
Ieggen buszjárrlí..

Ostfíyasszonyfa íelé
Urarullalun keresztűl
minirnálrs az tgény. czért
;uratot nem tervfZIl(,k,

Megolokulósónok 45. éví orduló-
jót ünnepelte o közelmúltbon o

Répcelok és Vidéke Tokorók-
szöveikezet. Ez olkolomból - o

IL Répce Expo kisérő rendez-
vényeként - jubiIeumi emlék-
ülést tortol-tok oz (olopító) to-
gok, dolgozók, tisztségviselők,
ügy í elek, v endégek r észvét elé -

vel, Az emlékú|ésen - omelynek
hon9uloíót oz olkoIomhoz illő
műsor is blztosítotto - megje-
|ent 5imon Jőzsef , oz FVM he-
lyetíes ó|lomtitkóro, Morkó
Péter, a Vos Megyei Kőzgyűlés
elnöke, Bósthy Tomós orszóg-
gyűlési képviselő, Szőke And-
rós oz Orszáqos Tokorékszö-
vetkezeti Szövetség eInöke,
dr_ Némeíh Kólmón, o vóros
polgórmestere, dr_ Tóth Lósz-
ló. o Vos-Zolo Megyel rokarék-
szóvei kezel i Szövet ség agyve-
zető igazgotőjo, Prof. dr, Csopó
Tomós tonszékvezet ő f őiskolai
tonór.

P,észletek Molnór Árpód elncik
ünnepi köszön,tójéből:

.. .. o vidéki pénztntéze-
tekben, o tokorékszövetkeze-
tekben, í9y o Pépce|ok és Vidé-
ke Tokorékszövetkezetben is
még élnek ozok o hogyomó-
nyok, omelyeket idestovo fél
évszőzoda gyökereztettek
elődeink. Azok az e|ődeink, okik
nem gondoltók, nem is gondo|-
hottók, hogy mivé íellődik oz,
omit o kétkezi ember munkó,,;ó-

ro, szorgolmóro és becsúletére
o|opozíok .__. Az emberismere-
iet, o kónnyű elérhetőséget, a
helyi,gyors döntéseke,t, o tesl-
re szobott úgyintézést, o ked-
ves szót, mint íokorékszövet-
kezetúnk fő erényeit ozóto is
si került megőri znünk. Ugyonok-
kor nogyot vóltozott környe-
zetünk, s vele együtt vóltoz-
tunk, fejlődtünk mi is, Csak az
utóbbi évekre vl55zoleklníve.
néhónyot felvi||ontvo: számos
új hitellehetőségei tUdlUnk
(tudunk) kínólni ú9yfeleinknek,
beindIiol tuk o bonkkórlyo uz-
letágat, bonk;egykiodó outomo-
to územel Rápcelokon, s oz ú.,1

informaírkor rendszerre voló
ótó|lós ú..1 tóvIotokot nyit oz
ú9yfélkiszol9ólósbon Répcelo-
kon meqú.jult. krbóvu|1 o köz-
ponti irodohóz, 3 kirendeltsé-

günk költözötí ú,1, vonzóbb
helyre, s oz orculoti elemekkel
is tudotosítjuk korokleres je-
lenlétünket,..

Ho o 45 év íejlődését egy-egy
címben kellene összefoglalni,
mellőzve o sok-sok szóm és
odot felsorolósót, tolón o kö-
vetkező 3 lehetne o legtoló-
lóbb:
l,, Az első betétkönyvtől o

bonkjegykiodó outomotói9.
2,, Az első I0 ezer Ft-os sze-
mé|yi kölcsöntő| o több 10 mil-
lió Ft-os vóllolkozói hiteli9.
3., Az első szómlcnyitóstól o
bonkkórtyái9.
A két végpont között, szinte
nop mlnt nop koptuk o kihívóso-
kot. A kihívósokof, omelyek hol
o konkurencio óltol tómosztott
komotversenyben, hol o ver-
senytórsok reklómhodjóroioi-
bon, hol a lörvénykezés, szobó-
lyozős szigoróbon nyilvónult
meg. Mégis iudunk fejlődni.
mégis szélesiteni tudtuk ü9y-
félkörünket. Sokon és sokszor
teszik fel a kérdést: miben vo_

gyunk mi (óltolóbon o tokoré-
kok) jobbok o többi bonknólZ
Ezt döntse el az ügyfél. Mi in-
kóbb ozt hongsúlyozzuk, hogy
miben vogyunk mósok, Nólunk
a gyors, helyi döntés olopjón
igoz az a szólás, hogy kétszer
od, oki gyorson od. Helyben vo-
gyunk, körzetünkben könnyen
elérhetők. Nólunk o rugolmos-
sóg az úgyfél igényeihez és le-
helőségeihez voló igozodóst, s
nem o lozosógot, o szobólyto-
lonsó9oí jelenti.,,..

Új szokmoi és szolgóltatási ér-
tékeket hoztunk létre, illtetve
tettünk elérhetővé, komforto-
sabbá |éve o helyi pénzügyi
kultúrót. Műkodési területün-
kön mór beépúltek o köztudot-
bo a személyi kolcsönokciók,
népszerűvé válí a jelzóloghiteI,
o mezőgozdasóqi vól|olkozósok
dinomizólósóhoz jelentős mér-
tékben hozzójőrultok o helyben
elérhető kedvezményes ogrór-
hilelek. s o tokorékszövetke-
zell egyutles hitelezéssel nyl,
tottunk o középvólIolkozósok
felé. Egyre óltolónosobbó vóIik
o halyiek számlavezelése, s o

bonkkórtyo hosznólot is ter-
Jeo

A hozzószólók (dr. Németh
Kólmón, Bósthy Tomós) grotu-
lóltok o jelentős fejlődéshez,
hongsúlyozvo ozí, hogy o toko-
rékszóvetkezet kiemelten ke-
zelte o hogyomónyos értékek
ópo|ósót, o bizo|om erősítését.

Prof. Dr. Csopo Tomós o ré9i-
ók, a megyék, a kistérségek
gozdasóg', közgazgatősi és po-
litikoi Vetüleíű jelenlegi és jó-
vőbeni szerepéról tor.tott fi-
gyelemre mélt ó előadóst,

..Útbon Európa íelé igencsak
érdekeltek vogyunk ohelyl goz-
dosógi erő mozgotósóbon, o kis-
térségek megerősödésében -
emelte ki szőke Andrős, az
Oí5Z elnöke_ Ehhez az lnteq-
rócióbo tömörúl1 tokorékszo-
velkezetek úgy $ru|nak hozzó,
ho9y o Iokossó9 színvonolos ki-
szolgó|ósóvol, o kis- és kózép-
vólloIkozósok mind nogyobb
mérvű megnyerésével ver seny -

képes pioci résztvevői a térség
pénzúgyi életének, Lótvónyos
fejlődésével ezt o folyomotot
szol9óljo o Répceloki Toko-
rékszövetkezet is."

Az ünnepi esemény kúlönleges
színfoItjo volt, omikor oz alapi-
íó togok nevében Boros Bélóné
vette őt o szót_ Lendületes
hozzószólásóban felidézte o
hojdoni íolusi pénzintézetei,
mojd megköszönle és údvózöl-
te, hogy o Vidék Bonkjdvó fu-
dott vólni. 1zivhez szóló szava-
it, 9ondolotoit o ie9nogyobb
t et szésnylvónítós köveíte

Összegezve, Az ellelt évlize-
dek o|ott szinesedtek, kor-
szerűsödtek o szolgóltotósok,
o tokorékszövetkezet egye
inkóbb beépült Rápcelok és o
kornyék mindennopjoibo, Tovo|y
20 szózalékkal bővült o betét-
óllomóny, a f ellődés íő halró-
ereje ozont:on oz élénk hlIele-
zési tevékenység volt, Az év
Vé9i hite|ólIomóny 1,6 szózo|ék,
kol ho|odtc meg az egy eszlen-
dővel koróbb't Á bonki szolgó|-
totósok szinte íel;es polettó-
Jót kínó|Jók, o dinomikus fej|ő-
dés ozt igozoljo, hogy o toko-
rékszóvetkezet szé|es lokossó

9i és vá1lolkozól etlsmertség
övezi,

\,'A RoStJNK
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RópccIaki Ilírmondt'l

SrnEE TBI\LL 2003

2003, augusztus 23. szonlbat. Benl utca. Szép
nr,ári délután, Süt a rrap. í'elhő sincs az égen,
Csak az a baj. hogv kicsit trnatkozonl. l7 óra
tá.jbarl nl,üzsgés veszi kczdetót, Szokatianul sok
iratal indul el egy iránlba /-cne hallatszik a
szolnszédcls Lrtca í'elól., , Ma.jd labdapaltogás.
Polgárnlester úr is odaigyekszjk. Valanli ilt tör-
ténni fog! Mi lehet ez? Nézztik csak: nyár vóge
ran. Kóris utca. Iabdapattogtis. íiatalok. zenc,,.
leen! Ivíegvan! STREt]l'B^l,L!!I tlát perszc!
IJogv is le ledkezhettenl lllel ró]a? 1.1iszcn n-rár
200l, óta nlinden nyiiron .jönnek ide kosarazni
a liatalok. De .ió! Mennenl kell. ott a helyenl
nekent is. Tavaly is.jól szórakoztatn,

Megint nlilvert sokan vannak! Killön-
leges varázsa van ennek az esléIlek: viIlanr,-
ttn1,, büfé, sportszerú, barátr Jrangulat. A legfi-
ltalabbak is felsorakoztat, Ót< is .játszani sze-
letnónek. itt az idó. clobór,ersetlv senl mindig
r an. Most is sok gverek ]levczett és nltlvcn
l]:rcsck! A,, rrtánpótli: ,, |)i. r i.szr l rrlgri,k-
hoz! Mill,en.ió nézni őket. Szíl,esen beszáI]nék,
Kóze ledik az é.jlél. kcizcle dik a dőntó. rló a kirz-
.1eIenl. nij az izgalonl. A hosszú nap végérl
lnjndenki fárarlt. de többlllii.c bolclog arcokat
:árni, Azt hrszenl. rnindcIlki eléscdctt.
i:rec]rrrényhirdetés: Kupa. a_jándékcsomagok...
Ha.jól látom. rninden .iátékos eg1 streetball pó-

lót kap. Ez nagvszerű!
Azt hiszem. .jövóre is eljövök. Már biz_

tos. hog), nern feledkezem el róia! Meglehet én is
beIlevezek...

A S1'IiEETBAi.1. 2003, Répcelak kupa végcrcci-
nlón 1,e:

l
2

3

4

5
()

,7

8

9. Mellbimboys

Különdíjak.

l-egjobb .iátékos: Nagy Péter (Eltsd: lvlágics)
MVP

l,cg;obb csapatnóv: Robot Galamb és Pogr
Bandi l\lczei kalarrd.;ri

Dobóversen;,ek gyóztesei :

gyermek: Németh Kornél
felnőtt: Horváth Norbert

ph-

, McgtátiukI
, Csúf nélktil is.ió a rossz
. FalranlászóDieseIegerek
, Ejtsd: Mágics
. 'finlberrvolves

, Névtelenek ..Strectball" Club
, Én+én+én
. Robot Galamb és Pogi Bandi Mezei ka-

landj ai

A városi könyvtár
október I-.iétől

Mese-és képeskönyv ké-
szítő pályázatot

hirdet
alsó tagozatosok rószére

Kópekkel iilusztrált érdekes.
ótIctcS nleP,o]dásokat várunk.
Második oszlliI;,os tantrlótól
Illrxitttuttt 8- l0 Itrorldatos r.ö-

i vid nleséket kériink csupán,

A pályázat benyú.itásának for-
ttlal eIelnei,
o lrekvő A/4-es ra.jzlapon me-

ses,/iiveg a llp nl.jára kcrtil-
löll. lölé az iIlusztrált tarta-
iom,

r A borítólapon lcgyen fel-
t[jntetve a ITiese cínle. a
szerzó neve. kiadóncvet a

]

l

i

]

r l\z e]készúlt nlesek

\/c17o ()}llá]\J r ii]rsszctl.

li ^,,'5:::,,,l]:.,-:|-::i: ]llpjui szulrggirl ii557g1l12yg l

keIiiljerrck bcaJásra, 
1,\ bcadott l,ál} artlür ekbill ki_ ,

ál]itá:t kcszitiiIrk. hol l mese- 
i

köttrvekrc l látoglrók ritko- ]

lap.jai szalagga] összc

KÉ ZILABDÁS NAP

1003. augusztus 23-án rendeztük meg Répce-
lakon a III. Pannontej Kézilabdás Napot. A
délelőtt nosztalgia mérkőzésekkel indult, és
bár többen nem érkeztek nreg a nreghívottak
közül, ettől függetlenü| izgalmas, jó hangula_
rú mérkőzéseken szórakoztatták a játékosok
magukat és a közönségüket.

":iután 
4-4 csapatos. rövidített .játékicte.iíl női

:: térfi kupa kezdődött, A nój nlezónvben ir pa-
_ :1rlrntiinak nreglcleIően a Rópce laki SI] ós a
_'t kézilabdásokra épülti Vas-ta!,ok között

::,t cl az e)ső hel1, sorsa, L-Iet,anakkor a lc]kes
_. ;tqr e ]nrezett PannonIra]nli] lli]p\ ()1l sok nlc-
:- pilianatol okozott a két hazai gárdárlak. Vé-
_.. a taktikLrsabb Vas-tagok. ha nchczerl is. de

;_ll ódték tlrva]r,i clső hc]r,|ikct a Ilópcciaki
, il ciiltt.

,l,rllaknirl c]őre borítóko]Ilató ltllt a szittltl-
, .s il l]apl k[izde lcrn, I)álr,ára lépctt az Nl}

.-_,s Szonlbathclr i 1-anárképz_ő. a Gl,ilr-
.l. srlll-Soproil nlee;,ei ba.jnoksás a|irnv il]clic

.j:órnlese a Globál ós a Répcciak. ra]aIllitl1
::r ktlri liilogatolt kaptrssal 1e llil]ii Audió. A

. ,:.lttlkblIl rtcnT ls ke]lett csa]titlrli. szjtltc ltz
..,_,s 1llLtrki)Zós az u1olsii pcrciu tlri]t csirtlit

:l .\z cls(j helr sot,sli az itto]stl Illúrkiizósr,ll

sln szavazhalnak.

A iegtijbb szJ\3,/art)l r,rpo'' i l

1l)c\ckö|t\ \ gk hckerűlllek a

!r crnlckkörl) r rir körryvei küze.
i,!..,,úg. b.lelri,.urur. köi;;- l

lliizi)ctőc|] ttritld a rragy irók ] 
'

n\tIItldá|lal) készüIt lrrűrci. 
,

Beat_lási lratáridő: l '

2003 oklóber 3l r 
]

Bízunk benned, 
1

dőtt eI, ahol ha nérli szerencsével is, de a Globál
csapata l gótlal verte a házigazdákat, így ők is
megvédtók tavalyi elsö helyüket.
Osszességében azegész, napjó hangulalban tclt, ós
nlindenki .jól érezte rnagát. aki azon a szolllbatorl a
sportpáIyán rneglbrdult,
A kupákon különbözó különdíjak is kiosztásra ke-
rültek, melyek közLil Schuh Gábor a legjobb rép-
ceiaki .játékosnak.|áró díjat vihette haza. nlíg Var-
ga Brigitta a nói nlezóny gólkiráll,a tetl,

Végeredmónyek:

Nói Férfi

], Vas-la!,ok l. Globái
2, Rópcelaki SE 2, Itépcelaki Sl-.
3, Pannonhalma 3. Szombathe lvi -l'anárképzó

4. Ö]bó 1, Auclió

A Vas-tagok tlóvsorii: LcIlgl,cl Irén. KocsisIlé Bor-
sodi ]lona. C]sorba Jánosné. Varga l}rigitta, Sághy
Nóra. Sá,eh1, Kata (Répcelak) , Virág Vcra. I)app
Ranlóna. lJegl,i Dóra (SzonlbatheJr). I]ini]er Ni-
ko]ctta (Nlidasd)

l-akács károlr
szcrl czij

\ ULlrlllu,

mutasd nleg mit tudsz!
l

,]

] 2003. október 15-től
keddi napokon

14-15 óra között
könyvtá rosi segítség9el

] szerezhet alapfokú
szá mító9épes 9yakorla-

ti ismereteket

a városi könyvtárban

A számító9éphasználat
eS SegÍtség ingyenes,

amennyiben azonban az
jnternetet is használná

minden meg kezdett negyed
óra 100 Ft.

Szeretettel várjuk,
éljen a lehetőséggell

a könyrtár nlunkatársal

l
i

i



IX. évfolyam 3. szám

Az őszi programok sorát
Szeptember 13-án, SZom-
baton Woth Imre, a Ma-
gyar Koronaőrök Egyesü-
letének elnöke által a
Magyar Koronáról megtar-
tott eIőadásával nyitotnrk.

Képzóművészeti progra-
munk folytatódik:

A Répce Galériában
szeptember 23-án

KALDY LAJOS
festményeiból nyílik

kiállítás.

októberben a
szombathelyi Vizuális

Stúdió anyagából válogat
Kamper Lajos

grafikusművész.

Rendkívül érdekesnek
mutatkozik a novemberi

kiállítás, mert a két
generáció együtt állít ki.
Mindnyájunk által ismert

Kovács Doktor úr,
Dr. Kovács József

fotóiból és unokája
Bartek péter pál

festóművész alkotásaiból
állítjuk össze a kiállítási

anyagot.

A kiállítási megnyitókon a
Móra Ferenc Altalános
és Művészeti lskola
tanulói működnek közre,
melyet ezúton is
köszönünk.

Mt úJsÁc OxoKxpr?
BöLcsőpp És IoősEK I(ruBJA
Engedjék meg, hogy
isméi írjok néhóny
gondolotot o Bölcsó-
de és ldósek Klubjo
Összevont lntézmény
működéséről, mely im-
móron 5 éve nyújtjo
szolgóltotósoit Répce-
lok lokossógónok, A
szolgóltotósok körébe
toríozik o gyermekjólé-
ti olopellótós kereté-
ben nyújtott bölcsódei
gondozós, o szociólis
étkeztetés megszerve-
zése és biztosítóso. o
hózi segítségnyújíós le-
hetóségének megte-
remtése, Qz igények
felmérése, volomint o
nopközbeni tortózko-
dóst biztosító ldósek
Klubjo.

Most oz ldősek Klubjó-
ról szerelnék bővebb
tójékoztotóst odni.

Az ldősek Klubjo reg-
gel Bórótól -délutón
1ó óróig vórjo o ked-
ves érdeklódőket,
klubtogokot. A klub-
bon lehetóség von
tórsos kopcsolotok ki-
olokítósóro, o szobod-
idó hosznos és igé-
nyeknek megfeleló el-
töliésére, étkezésre,
tisztólkodósi és moso-
tósi szükségletek kielé-
gítésére. mentólis gon-
dozósro, fodrószoti és
pedikúrösi szolgóltoió-
sok igénybevételére
stb.
A klubtogsóg semmifé-
le kötelezettséggel
nem jór együtt. A je-
lentkezó odotoii nyil-
vóntoriósbo vesszük, s

o klubtog igényének,
lehetóségének megfe-
lelően tortózkodhot oz

intézmény klubhelyi-
ségében o nyiivoior-
tósiidó olott.
A gondozottokot szok-
képzett gondozónó
vórjo, okihez problémo
esetén lehet fordulni,
de természetesen oz
intézményvezeiót is
meg lehet keresni, ho
voloki segíiségre szorul.
Mindenkinek szívesen
segítünk!
próbólunk orro töre-
kedni, hogy o gondo-
zottjoink szómóro ér-
dekes és hosznos prog-
romokoi, elóodósokot
szervezzünk. Az ősz fo-
lyomón szeretnénk is-
mét megemlékezni oz
"ldősek Viló9nopjo" ol-
kolmóról. Tovóbbó
szeretnénk újro me9-
szervezni o tovoly
nogy sikert grotott
"Egészségnevelé§i Hó-
nop'-ot, melynek kere-
tében Qz időskorrol
kopcsolotos kérdések-
kel foglolkozunk, elő-
odókot hívunk, Qz
egészég megózését
célzó termékcsolód
bemutoiósót fervez-
zük, ohol o vósórlósro
is lehetőség nyílik
mojd.
Progromjoinkról o Rép-
ce Tv-n keresztül értesi
teni fogjuk Önöket.
Természetesen oz ün-
nepekről sem feledke-
zünk meg, Együtt fo-
godjuk mojd o Télopót
és vórjuk o korócsony
békét hozó ünnepét.

Mindenkii szeretettel
vórunk!

Jöl'jenek el hozzónk, is-
merkedjenek meg o
izolgóltotósoinkkol és

bótron vegyék igény-
be ozokot.
Az őszi és o téli hideg
nopokot töltsék ve-
lünk, ne egyedül ott-
honukbon gondolkoz-
vol

Ötteteikket segítsenek
még színesebbé, vól-
tozotosobbó tenni o
f oglolkoztotósokot,
beszélgessünk oz Önök
óltol megélt élmé-
nyekről, idószokokról,
toposztolotoikról.

Hogyjonok fel o mo-
gónnyol és hosznóljók
ki intézményünk óltol
biztosított leheiósége-
ket!

Minden kedves érdek-
lódő, jelentkező sző-
móro biztosítjuk o gép-
kocsivol történő be-
szóllítóst oz intézmé-
nyünkbe, illetóleg o
hozoszóllítóst is vóllol-
juk.

Érdeklődni o 95/g7O-
'l 45-ös telefonszómon,
vogy személyesen oz
intézményvezetőjénél
lehet.
Szeretnénk mi is meg-
lótogotni Önöket ott-
honukbon. hogy ér-
deklódjünk igényeik
utón, vóloszolhossunk
esetlegesen felmerüló
kérdéseikre.
kérem önökei kérése-
ikkel, kérdéseikkel ke-
ressenek meg ben-
nünkei!
Minden jót kívónvo vó-
runk Mindenkit oz ldő-
sek Klubjóbon!

Lószlóné Moór Lillo
lntézmény

vezetó
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. ..:a llliisOdik cr tblranlá1
,.:.i,,]. j. iirr állbi órdekessé-

_ :. ': : .,:r.ttllUt)k

,]--l l -cs sziiInban Konclor
-_ .::";seInök Nick község

_ :,:.:z-:irő]. kiaiakulásáróI
'l::;,;Triítr. hosv rllár István

-, . :je.icben templonl ópült,
. , .:.epúlés neve egyhazas

:a \!]]t, Varga Ferenc írása
j :.:losZö\,etkezet ZárSZám-
., -.i szól. nlely a szövetke-

_ ,lS. evi cgvestilós ótazár-
, ,.j.ri t,,rrrtttkt]tIt elirszür

. : i]sszc\olltail közgl,űlés-
- :s.Zen a tagok 92o%-a jelen

,, Horráth Károiy téeszcl-, .. :3szálnolt az eredmények-
- '!. de e]mondta a közgyűlés-
-::. ] gondokat is, A szá) és kö-, :. ü;as. ami hónapokon át
:::. a kukorica hiányos keié-
: r alamit a szárazság, A

- _ :l;z igazgató a l{épceiak-j rctópályazatróI ír. N1,olc
,...,:zó 75 képe köziil a 1i:brr.r-

-,- S-án rrregnyitott kiálIításon
---::: át az első hároni lrelyezen

_ .: Plájer Jánosnak. Monosttl-
- -:ta]nak és Szarka Sándor

. , -]ja-e? rovat közöltc fl nö-
;.,:elepítésekrrél betartandó,

_- .:gatlan határátóI szánrított
:.:.:sibb telepítési távolságo-
:',

.:riló. 3 rnéternél magasabb-
. :rl növő gyünölcs és egyób

,..,: éiósövény 0,5 rn

: :lléternél magasabbra ncnl
, ,:r ütnölcs és egyéb ía 1.0

, ,ct(rne] ntagrsabbra ttüro
. :...krok 2.0 nl.

Nick történetc u, 1971l2. sz.ám-
batl íbly,tatódik. Vánros Kál-
nrán i_q. elnök ru ÁF'ÉSZ nrúko-
dóséről ír. A lap beszánlol a

rntivelódési haz bérlet akciójá-
ról a Déryné színhaz előadásai-
ra_ tudrrivaIókat közöl a házas-
ságkötésről, és lelhívást tesz
közzé a kalilorniai pajzstetű
elleni védekezésre is.
A l ud.ja-e? roV3t megemIÍti a

művelódési haz keretón belül
megalakult citerazenekart, nrely
több sikeres fellépésen vett már
rószt. 

-l-ájékoztat 
a íalLrkrónikák

hel,i ér,ól, Répceiak, Uraiirj lalLr,
Vánroscsalád községekben, a
helvi könyvtárakban taláIhatók
meg. A répce víze fertózött,
berlne l'iirdeni tilos!

Az I9'71l3. számban a sajtgyár

.jelcnéről és .1övőjéról Horacsek
Pál k, ezt követi a 25 éves rép-
cclaki szénsavtermelő vállat.
A bán;,ász sportkör múködését
Lukácsi Ernő sportkör elnök
elerrrzi. szár Miklós nrűszaki
ügyintézó az l974-es rendelet
alapján tájékoztatást nyijt az
állampolgárok által építhető
lakas és nrelléképület nagyságá-
Lól, és a lakasépítési fornrák
pónzügyi feltételeiről.
IIázasságköteskor a leleség a
következő nóvviselési lorrnák
között választhat:
l,) a fé{e teljes nevét viseli a
házasságra utaló toldással,
alnelyhez a maga teljes nevét
hozzákaposoIhatja / pl. Tóth
Lászlóné Kovács Margit
2.) a íérjc családi nevét viseli a
hazasságra utaló toldassal hoz-
zákapcsolva a lnaga teljes ne-
v.it / pl. Tótlrne Kovács Margil

3.) lérje családi ner,óhez a saját
utónevét Tóth Margit
4.) kizárólag a sa.ját ner,ót r.,iseli
Kovács Margit

Az l9'74l4. szátrrban a sa_jtgl,ár
brigád.jainak vállalásáról ír
Horacsek Pál. A rópcelaki bá-
nlász labdarúgóinak ercdrrré-
nyeit Pungor Irnre tanár órtéke-
li.
A következó cikkben e$, fö\.id
népi nreteorológiát közöl
Takáts Lajos az ór, első két hó-
napj airóL
A répce Jaki Művelődési haz
plogranrjait IIly András iguu-
gató ajánlja,
.Ió tudni!
A végrehajtó bizottság a közsóg
szebb utcaképénck kialakítása
érdekében Répoelakon az aláb-
bi utcákat foírtvonallá nyilvání-
tonr: Pctőfi. Vörösmart;. Lenin
(Csánigi), Széchenyi, Jókai,
Ady, Flonvéd, Útciró. Derko-
vits, és Béke. Fenti utcákbarl
mindennemű építkezéshez en-
gedély szükséges,
Az l9'/5. éVi telekadó nrórtékc
rószleges közművesítés csetérr 5
Ft. Teljes közművesítés esetén
6 Ft. né&vszögölenkór-rt_
A répcelaki napközi otthonos
óvoda 25 leróhellyeI bóvtilt.
így rlinden óvodába jelentkezó
felvételt nyert.
A l0 lakásos tanácsi bérlakás
elkészült, a lakók a beköltözést
megkezdték.

Bibliográfia: a Ilépcelaki IIír-
adó l974. évi 1-4. számai

Biczó Ferenc
helytörténész

n:Árvló
a Művelődési
otthonban

szíves figyelmükbe
ajánljuk az alábbi
szakköreinket és

klubjainkat:

PATCHWORK
csütöttökön

17 órátől

szövÉs
kedd és péntek

15 órától

KoNDÍclotvÁLó
ToRNA

kedd és csütöftök
1B órától

NYUGDÍJAS KLUB
páratlan hét

hétfő 1B órától

KUCKO KLUB
a hónap első

szerdáján
16.30 órától

IFJÚSÁGI KLUB
hétfő, szerda/ péntek

19 órától 
l

cznrnhrt 1Q Á.4+Ál ]Szombat 18 órátó
']

Minden érdeklődőt 
l

szeretettel várunk! 
]

l

]

l

]

-_\YAKÖNY\/I HÍnp,rc

szüLETÉs

Szabó Balázs (Tóth lldikó és
szabó lstván fia), csontár péter

(KlSs lldikó és Csontár Gábor
: , aíga Levente (Chlebik Ha.]na]ka és
,.: ,]ábor fia), Varga Dorina (Ferlér

-: és Varga Tibor lánya), Németh
: . SZaiay Gertrúd és Németh Róbeít
: : l:ér Benedek (Nagy Edina és Pin

_.::a fia), Szabó Bálint (Nénreth ZSU-

:--; és Szabó Attila fia), Varga Réka
-.].,]S Erzsébet éS Varga Zsolt lánya)

Csorba Gyuláné
Gyórvári Ferenc
Winkler Gergely
szabó József

Holbok sándorné

ou,n".'u'l,u.1,1r,,.* I l ou,lá[::,?',.*

Nagy Péter és Molnár Anita
Varga Józseí éS Németh Va|entina

Ágnes
Sobor Tibor és Mészáros Márta Laura

Varga Bala7s eS K|SS Krisztlna
N4esterházy Zoltán és Óri Violetta

Kremán Csaba és Áoám Vanda ]Ud]t



RÉPCEtAKVÁROS

ÖN(ORMÁNrZAÍÁNAX LAPJÁ

MEGJELENlK NEGYEDÉVEME

tószerkesztó : ke§kés péter

Felelós kiadó : BOkányi Kálmánné jegizó

szerkesáóség címe :

Váíosi Könyltár
Répcelak, Bartók B. U.55.
tel.:95/588-001
szerkesztette, : Nagy Káíolyné

Készült a ivlűVelódési otthon CANON NP

6030 típ. fénymásolóján 1050 példányban

Tisztelettel várjuk
nyugdrjasainkat

IDősEK
VILÁGNAPI

rendezvényÜnkre

2003. október 2-
án (csütörtökön)

L7 őrakor
a Művelődési Házba

Répcelak Város
Önkormányzata

RÉpctrLAKI Str sztKo szTÁryeINAK
BAJNOKI M
NB lll-as labdaruqó csa-
pat:

Szeptember 13. 17,30 óra
Répcelak - Kőszeg
Szeptember 21 . 16 óra.
Jánossomorja - Répcelak
Szeptember 28 16 óra.
Répcelak - Vasszécseny
Október5. 15 óra:
Sümeg - Répcelak
Október 12.15 óra:
Répcelak - Elekthermax Pá-
pa
Október 19. 14,30 óra:
Répcelak - Teskánd
Október 25, 14,30 őra
Ajka - Répcelak
November 2, 13 óra,.
Répcelak - Tapolca
November 9. 13 óra:
Gyirmót - Répcelak
November 16. 13 óra:
Répcelak - Keszthely
November 23. 13 óra.
Kapuvár - Répcelak

EI
NB ll-es tekecsoport:

Szeptember 13. 14 óra
Répcelak - Uraiújíalu
Szeptember 21 9 óra
EMSE - Répcelak
Szeptember 27, 14 óra:
Répcelak - Győrhő TC
Október 4,14 óra,.
Bázakerettye - Répcelak
Október 11, 14 óra:
Répcelak - Csákánydoroszló
Október 26, 14 óra:
Ajka - Répcelak
November 8. 14 óra:
Répcelak - Sárvár
November 23. 10 óra:
Komszol SE - Répcelak
December 6. 14 óra:
Répcelak - Scarbantia SE
December 13, 14 óra
Répcelak - Turkis SE

Férfi kéziIabdacsapat:

Szeptember 13. '1 5 óra:
Répcelak - Kapuvár
Szeptember 21 . 10 óra:
Audió - Répcelak
Szeptember 27. 15 óra:
Répcelak - Széchenyi
Október 11. 15 őra.
Répcelak - Pannonhalma
Október 14. 16,30 óra:
Bőny - Répcelak
Október 26. 10,30 óra:
Sopron - Répcelak
November 2. 10 őra
Répcelak - ETO KC
November 8. 11 óra:
Globál- Répcelak

Női kézilabdacsapat
terembajnoksága november
hónapban kezdődik

E,RKoZtrS

ö6
AIAPÍTVÁNYI BE SZÁMOLÓ

RÉpcrLAKI szENT IsWÁN nupíwÁttv
9665 Vámoscsalád Fő u. 67,
Adószám: 1BBB7330-1-1B
Bankszámlaszám:726001 15-1001 1843

Közhasznúsági jelentés 2002-es évről
a. számviteli beszámoló

Nyitó egyenleg 2002.01 ,01-én

Bevételek megoszlása
'1 % szjaJelajánlásból
Adó visszatérítés
Önkormányzati támogatás
kamatbevételek
Lakossá9i hozzájárulás
Jótékonysági bál
VálIalkozói adomány
BeVétel összesen:

Kiadások megoszlása
Villany bekötés
Ajtó díszvasalatok
Fűtés-víz szereívények
Tetőfólia+lépcsó
Hőszigetelés+tetőszerk
Banki költség
kiadás összesen

Záróegyenleg 2003. 1 2.31 -én

b. köItségvetési támogatás felhasználás
Alapitványunk központi támogatásban nem részesült,
c. a vagyon felhasználásával k2pc§olatos kinrutatás
Az alapitvány a vásárolt anyagokat és eszközöket a temp-
lom epitésre átadta.

1 764383

67 1222
286701

1 000000
68073

701 560
4504B6
201820

3379862

229091
1 
,l2896

5071 96
4231 53
81 3764

8493
2094593

3049652

d. cél szerinti juttatások kimutatá§á
Alapitványunk a Répcelaki Szent István Római Katolikus
templom építésének szervezésére alakult. A fenti kimu-
tatás tartalmazza, hogy ennek érdekében mire fordítottuk a
rendelkezésre álló pénztigyi keretet.
e. a központi költségvetési szervtől, elkülönített pénz-
alaptól, helyi önkormányzattól, telcpülési önkormány_
zatok társu|ásától, az egészségbiztosítási önkormány-
zattal kapott támogatás mértéke
Az alapítvány állami támogatásban nem részesúl. Az e jog-
cimen a Repcelak Város Önkonrrányzatától l 000 000,00
Ft bevétel érkezett,
f. a közhasznú szervezet vczető tisztségviseIőinek
nyújtott juttatások értéke, összcge
A kuratórium tagiai dijazás nélkul látták el tbladatukat.
g. tleszámoló a közhasznú tevékenységről
Az alapitvány lolyamatosan végezte tevékenységét, erról és
a szLikséges feladatokról folyamatos tájékoztatást kaptak
támogatóink és az érdeklődők a nyílt kuíatóriumi ülésen,
és szóbeli - irásbeli hirdetmények által, Ez évre rrrárjogo-
sultakká váltunk a szemelyi jöVedelemadó l 7o-nak vissza-
igénylésére. az így kapott osszeg jelentós ménekú. A kura-
tórium szervezésével jelentős események tórténtek az épü-
lö tempIomunkban. Bérmálás, elsóáldozás.
Az elmúlt évben megtörtént a belső vakolás villanyszere-
lés, a beszárnoló írásának idó pontjában tblyik a külsó va-
kolás, belső padozat készítési munkálatok, lűtés és viZes-
blokk szerelés a kiilső terepi munkákkal egyutt.
Már ismen a szja 2003, évi fela;ánlások összege, amely
nem sokkal nrarad el az elóző evitöl .

Az aIapítványunk kuratóriuma köszónetét felezi ki mind-
azoknak, akik bárrniIyen módon segítették a rnurrkánkat,

pusztai Miklós
kuratórium elnöke


