
TARTALOM

Oakorzánl7ati hírek

Mit kell tadnank a
par/agfíről?

Litogatóban Bernáth
sándornál

Répce Expó 2003

Rsr-új ue7etők

Ka7tlink él: Cbkbik
Ul7ló

Befeknűi konferencia
uárosunkban

Ákpítuánli besryáno-

lók

BemaíaíkoSk:
Dió:yegt Jóryeí
képuuelő

Eseruáryek érdtkasá-

3ek nlePliléstink reg
litágaiban I.

Réprelaki SE
rporlhírei

3.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

IX. évfolyam 2. szárn

2003. |únius

|" MoNDó

A KORZETI IG AZGATÁS
KET trVE
Tisztelt Olvasó!

200 l . július l -jén, immár két éve nyerte el a városi
címet Répcelak. A felemelő városavató ünnepség, a
fejlódés újabb állomása, a városi cím feletti öröm
percei után következtek a munkás hétköznapok. A
200l. év még a felkészülést jelentette a körzeti
igazgatási szerepkörre. Az év végére kialakítottuk
az okmányirodát, munkatársaink megszerezték a
szükséges képesítést.

A 2621200l.(XII. 2l.) számú kormányrendelet
2002. január l-jei hatállyal Répcelak - mint kör-
zetközpont - jegyzőjének feladat- és hatáskörébe
utalta az okmányirodai, a gyámhivatali és a kiemelt
építéshatóSági ieladatok ellátását Répcelak,
Csánig, Nick, Uraiújfalu és Vámoscsalád vonatko-
zásában. A okmányiroda azonban - rajtunk kívül-
álló okok miatt - csak 2002. január 30-án kezdte eI
a működést.

Az okmányiroda ügyfél fogadási rendj e megegyezik
a polgármesteri hivatal ügyfel fogadási rendjével.

Az eltelt közel másfél évben intézett jelentősebb
ügyek számával szeretrrém érzékeltetni a körzeti
igazgatási feladatok nagyságrendjét.

Ez év június 19 -íg az okmányirodában
lakcímigazolványt 735
állandó személyazonosító ígazolv ányt 5 5 4
ideiglenes személyazonosító igazolvány,t t0l
ügyfelnek adtunk ki.

A kiadott vállalkozói engedélyek száma l9 db, vál-
lalkozói igazolványokba adatváltozást 6l esetben
jegyeztünk be, és I 3 l vállalkozót regisztráltunk.

A gépjármű ügyintézés terén
495 db lorgalmi engedélyt
453 db törzskönyvet állítottunk ki
360 db tulajdonosváltozást jegyeztünk be
ló3 esetben került sor gépjármű forgalomból
való kivorrására.

Ez év márcit,,s l-jétől az útlevelek adat-
lelvételezését az okmányirodákban vógzik. Ez idő
óta összesen 305 útlevelet igényeltek nálunk.
(2002. évben összesen 234 útlevélkérelmet továb-
bítottunk a Belügyminisztériumhoz.)

Az okmányiroda eddigi működése zökkenőmen-
tesnek mondható, annak ellenére, hogy ügyfeleink
száma egyre nő. Nálunk érkezési sorrendben, ese-
tenként kisebb várakozással, de a környezó ok-
mányirodákban megszokottnál jóval rövidebb idő
alatt intézhetók az ügyck.
Enrrek tudlrató be, hogy jogosítvány, útlevél, sze-

mélyi igazolvány igényléssel kapcsolatban a kör-
nyező Győr-Moson-Sopron megyei és Vas megyei
településekről is egyre több az ügyfelünk. E három
ü gycsoportban ugyanis az or szág bárnrely okmriny-
irodája eljárhat.

A várossá válással gyámhivatal is megkezdte mű-
ködését, és 2002. évben gyámhatósági ügyben 225
alkalommal intézkedett.
A gyámhivatali teendőket dr. Kiss Julianna aljegy-
ző látja el. Az esetek egy részében tanácsért, tájé-
koztatásért fordulnak hozzá az ügyfelek.

Kiemelt építéshatósági ügyek körében az eltelt
másfél év alatt 97 építési, 45 használatbavételi, 9
bontási, l9 telekkialakítási engedély adtunk ki.
A kiemelt építéshatósági ügyek közel 70 o/cát a
körzetből érkezó ügyek adják,

Természetesen a körzeti igazgatási feladatokat ellá-
tó munkatársaink kapcsolt munkakörben egyéb ál-
lamigazgatási feladatokat is ellátnak. A l8 fti hiva-
tali apparátus így képes megfelelni a rá háruló fel-
adatoknak.

Azt vízsgálva, hogy milyen elónnyel, eredménnyel
jár a várossá válásból adódó közigazgatási változás
elmondhatjuk, hogy Répcelak, Csánig, Nick,
Uraiújfalu és Viimoscsalád lakói szinte minden
ilyen irányú ügyüket helyben, vagy lakhelyükhöz
közel intézhetik.
A vrárossá válásnak köszönhetően négy új munka-
hely létesült a polgármesteri hivatalban. Továbbá
növekedett Répcelak körzetközponti szerepkőre.

Bízom abban, hogy a polgármesteri hivatalban
megforduló ügyfeleink udvarias, szakszeni, gyors
ügyintézést tapasztalnak, nemcsak a körzeti igaz-
gatásbatl, hanem egyéb területeken is.

Tisztelt Olvasó!

Az elkövetkező hónapokban ismét nagy feladat
elótt áIlunk. Az okmányiroda kialakításával meg-
szűnt a tanácskozóterem, további irodákra van
szükség. Június l6-án megkezdődött a hivatal bö-
vítése, felújítása. A belejezési határidő ez év de-
cember 3l.
Szeretnénk a munkákat úgy szervezni, hogy az
ügyintézésben, ügyfélfogadásban a lehetó legkeve-
sebb fennakadás legyen, azontlan szükség lisz az
Onök türelmére, megértésére is, amelyet elóre is
köszönök.

Bokányi Kálmánné
jegyző
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rrEPCELAKI BÚCSÚ
200j-ban a búcsúr auqusztus l 7- l 8-án
t va*ár,rtap-hét [ő l lesz.

A VÁLLALKOZÓK
RENDELKEzÉsnB ÁllNax
Sokan, foleg idős, beteges emberek vetették
tel, hogy nincs aki a házuk elótt a fiivet le-
kaszálja, pedig szívesen meg is fizetnék.
Segítségül közlünk két címet, akik vállalnak
ilyen rnunkát.

l./ PARTNER TRANS KI]T
Tóth Sándor Répcelak, Bem u. 5.
Telelon: 95l370-909

0630l9376-29t)
2./ VJS TRANSZ KFT

Varga Sándor Répcelak, Kossuth
u. l9.

T'elefon: 95l310-929
06301204 2322
06301931 6649

vÁsÁnlÁsI LEHETósEG
Répcelak címeres pólók vásárolhatók a Pol-
gármesteri Hivatalban 938,- Ft-os áron.

t,AKÁSEPÍTÓx ptcyElpnt
Az Aradi utcában újabb építési telkek ke-
rijltek kiaIakításra. A házhelyek átlagosan
I 500 nr2-esek,

UJ FELELÓS K|ADÓ
Egy nemrég életbe lépett törvénymódosítás
alapján önkorrnányzati újság felelős kiadója
a polgármester ilIetve a képviselőtestület
tagjai nem lehetnek. A törvényi előírásnak
nregfelelően Dr, Németh Kálmán polgár-
lllester a Répcelaki Hírmondó ,,felelős ki-
adó" tisztségérőI lemondott. A képviselő-
testület az új felelős kiadót június 26-i ülé-
sén Fogla megválasaani,

ILYEN ÁRoN Nnnr
Városunk vezetése régóta szorgalmazza,
hogy az InterCity vonat álljon meg Répce-
lakorr. Rengeteg levelezés, számos szemé-
lyes tárgyaIás történt az iiletékesekkel. A
MAV nern tartotta indokoltnak a rnegállást,
hisz Répcelaknál sokkaI nag;,obb települé-
sek senr kapták llleg ezt a lehetóséget.
Vegtll is a VÁV vezetése a rrregállás lehe-
tőségét egy közvélemény-kutatás elvégzésé-
lrez kötötte, anrely köItségnek 50 'Á-át az
önkorrnányzatnak kellene viselni, A ivlÁV

által elr tgcztcteti közl.éIernény kutatás
költsc_ge ]._. Inii]ió Ft Ir,tt r..olna. Amennvi-
ben az adatok kedvczóek Iennének akkor'is
csak azt az ígeretet kaptuk, hogy ,,utána
l izsgátják a lehetőséget'' és amennyiben
nenl letrne nlereséges, úgy önkormányzati
hozzá;árulást is kérnének.
A repcelaki kepl,iselő-testület úgy döntött,
hoer ezekhez a költségek}rez nem iárul
hozzá

JE LENTÓS KORSZERŰSÍrBSnX
AZ ISKOLÁBAN
Közel 20 rnilliós felújítási munkálatok kez-
dődtek a Móra Ferenc Általános és Művé-
szeti Iskolában. Ennek keretében többek
között öltözők, mosdók lesznek átalakítva,
Lú tetőt kap a kazánház és a fűtési rendszer
is korszerűsítésre kerül. Az építészeti mun-
kákat pályázat ú!án a répcelaki székhelyű
,,Répfa" Bt. nyerte. A Vas Megyei Terület-
fejlesztési Tanácstól 4,9 mitlió Ft-ot ka-
punk. Pályáztunk a Gazdasági Minisaéri-
umnál is, itt rnég nincs döntés. A befejezés
2004 augusztusában várható.

SÓVÜL A POLGÁRMESTERI
HIVATAL pptjLBrB
A városi cím elnyerésével Okmányiroda ke-
rült kialakításra, kiterjedtebb lett az építési
hatósági nrunka, valamint visszakerült a
Gyámügyi Hivatal is. Így nincs tanácskozó-
terem, és nenr megfelelő körülmények kö-
zött tudjuk fogadni ügyfeleinket és a város
polgárait.
Képviselő-testületünk februári ülésén dön-
tőtt a beruházás rnegindításáról, Az építési
nrunkákra kiírt közbeszerzési eljáráslran a
legkedvezőbb ajánlatot (63.500"000 Ft) a
BAUKlV 2000 KFT adta, így a cég nyerte
a kivitelezést.
Befejezési határidő: 2003. december 3 l 

^

POLGÁRM ESTERI FOGADÓÓRA
Dr, Nérneth KáIrnán polgármester fogadó-
órája nrinderi hétfőn l3-16 óra között van a
Polgárrnesteri l{ ivatalban.

OKMÁNY IRODA NYITVA TARTÁSA
t-létfő de 8 12 óra du 13 , 16 óra
Kedd du 13 - 16 óra

du 13 - 16 óraSzerda de 8 -
Cs|itörtök de 8 -
Péntek de 8 -

l2 óra
l2 óra
llóra



Répcelaki Hírmondó

MIT KELL TUDI\TUI\TK A PARLAGpŰR Őyl

A parlagfű hazai elterjedése kevesebb, mint
száz évre tehető. E növény igénytelenségé-
re jellemző - a parlagfű név is ebból szár-
mazik - leggyakoribb íelszaporodási helye,
az elhanyagolt parlagterületek, utak, lakóte-
lepek, megbolygatott talajú területei, Mivel
nincs természetes biológiai ellensége ná-
lunk, gyors elterjedése várható. Magyaror-
szág teljes területén magas ferlőzöttség
lesz néhány éven belül. 2002-ben málr
5,400.000 hektáron volt kimutatható jelenlé-
te védekezés előtt.

Parlagfűmentesítésre több lehetőség is van,
de nincs egyetlen, mindenütt eredményesen
használható eljárás, A biológiai módszerek-
nek jelenleg bizonytalan az eredményük,
hosszú távú kiszámíthatatlanságuk miatt. A
vegyszeres irtás feltételei várhatóan csak a
későbbiekben állnak rendelkezésre.

A leghatékonyabb mentesítési lehetőség a
mechanikai irtás:
o gyomlálás, a tövek kihúzása (virágzás

előtti időben, kisebb méreteknél, ahol e
munkát kesztyűben kell végeznil)

o talajszinti, gyökérnyaki sarabolás (ezek
a növények nem tudnak újra hajtani),

c illetve késóbb a kaszálás, kapálás.
A kaszálást a legtöbb helyen legalább egy-
§zer meg kell ismételni.

Polgármesteri Hivatal

LÁroGArógaN Bp,nNÁTH SÁxDoRNÁr, RÉpcELAK
vÁnos poLGÁRőnspcÉNEK ELNör<ÉNÉr

Hazánkban általában március végén indul
meg a parlagfű kelése, amely április-május-
b9n éri el a csúcsát, (az éves kikelő mennyi-
ség 60%-a) és kisebb intenzitással az őézi
fagyokig tarthat.

A termős virágok beporzását a szél végzi, A
virágpor szóródásának zöme július végén és
agusztus hónapban történik meg, majd ezt
követően kisebb mennyiségben egés2en a
fagyok beálltáig állandóan tart. A kiszórt vi-
lág!9l mennyiségre jellemző, hogy az
ANTSZ spóracsapda mérései ataplán a
mennyisége többszöröse a legnagyobb vi-
1ágpor tömeget adó fűfélékének (ai összes
fűíajét együttesen számolva!), és emellett
veszélyessége is nagyobb legalább egy
nagyságrenddel. A spóracsapda mérései á
is bizo_n_yították, hogy a virágpor szél útján
akár 100 km-es távolságokra is képes töme-
gesen eljutni.

lntenzív pollenszórás és ezzel együtt a par-
lagfű allergiás betegek tömeges jelentkezé-
se a háziorvosi és más szakorvosi hálóza-
lo|ban július végére és augusztus elejére
tehető, de később is tart.

Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy sa-
ját területükön rendszeresen irtsák a pártag-
füvet!

a szereíném, ha röviden érté-
kelné a polgdrőrségünk
munkájdt!

Közbiztonságért vagyunk,
hogy Répcelakon nyugalom
legyen. Jelenleg 64 ös lét-
számmal teljesítünk szolgála-
tot, egy-egy éjszaka 5-5 órát
vagl.rrnk szolgáIatban. Veszé-
lyesebb idószakban hosszabbí-
tott szolgálatot látnak el a kol-
légáim. Városi rendezvények
során irányító szolgálatot lá-
tunk el és művelódési házren-
dezvényein együttműködünk
velük. Technikai eszközök kö-
zött említhetem a mellényt,
sapkát, kitűzót és a mobiItele-
lont a gyorsabb reagálás érdc-
kében. A jövő fejlesztési céIja-
ként említhetném, hogy legyen
egy helyiség a polgárór szolgá-
latot teljesítók számára. Me-
gyci szinten az elsó három he-
lycn vagyunk a teljesítmény

alapján, mert a polgárórök nap-
pal is ellátiák leladataikat. Je-
lenleg l6 fiatal működik a pol-
gárórség köteIékében. Me_
gyénkben a répcelaki polgárör-
ségnek köszönhetően környé-
künkön a legjobb a közbizton-
ság, Területfelelősként et-
mondhatom, hogy Vámoscsa-
lád, Vasegerszeg, Zsédeny,
Hegyfalu, Szeleste, Répce-
szentgyörgy és Simaság telepü-
léseken jónak mondható a köz-
biztonság. Megyei küldottköz_
gyilésen is elhangzott, hogy
városunk polgáróreinek is fon-
tos szerepe volt abban, hogy
Répcelak megkapja,,Magyar-
ország biztonságos települése"
címet Fontos megemlíteni,
hogy a helyi rendőrőssel na-
gyon jó a kapcsolatunk, Ezen
kívül pl. halteIepítések idején
éjszaka a horgásztó ellenórzé-
sét is elvégezzük.

. KözelmúItban Sanyi btícsi
egy magas kiíüntetésben ré-
§zesüIl. Kérem szóIjon erről
lapunk OIvasóinak!

Az Országos Polgarőr Szövet-
ség Választmánya a polgárór
mozgalomért végzeít áldozat-
kész, önzetlen munkájáért
Benráth Sándor úmak a ,,
Polgárór Erdemkereszt" arany
fokozata kitüntetést adomá-
nyozza - áll a 2003. március
29.-i oklevélen.
_ A kitüntetés korüIményeiről
elmondhatom, hogy a megyé-
ben egyedüliként kaptam meg,
miután a Vas megyei Választ-
mány ülésén lezajlott szavazá-
son a legtöbb szavazatot kap-
tam meg.
A kitüntetéshez gratulálok, és
további jó egészséget kívánok
magam és Olvasóink nevében
is.

szekeres Tibor
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A második alkalom-
mal megrendezésre ke-
rült fesztivál az idén
kibővült, a Nyitott Tér
Kulturális Egyesület
szervezett kulturális
programokat a pénteki
napra.
Nagy megtiszteltetés
városunknak, hogy
napjaink egyik legje-
lentösebb magyar ke-
ramikusának Németh
János Széchenyi-díjas
szobrász-keramikus-
nak a tárlatát mutathat-
juk be a Művelődési
Otthonban.
Németh János dom-
borművei, szobrai, kis-
plasztikái népi ihle-
tettségű korongolt ele-
mekből épített mun-
kák, amelyek népies
formái gazdag, szim-
bólumokba kódolt je-
ientés hordozói. A ki-
állítást Rasperger Jó-
zsef rendezte, július
20-ig tekinthető meg.
Az evangélikus temp-
lomban Szekendy Ta-
más adott orgona kon-
certet, a műsor zömét
kitevő Bach művek
nagy sikert arattak,
A fesztivál legtöbb
prograrnja szombatra
sűrűsödött, ekkor ke-
rült sor az Ümmögő
Kulturális Egyesület
szervezésében a Kalin-
kó Napra és a Répcela-
ki Expó megnyitására.
A vásárhoz két szak-
mai fórum is társult, a

Vas Megyei Kereske-
delmi és iparkamara
vállaIkozóknak hirde-
tett összejövetele és a
Répcelak és Vidéke
Takarék s zö vetkezet
fennállásának 45 éves
évfordulójára szen.e-
zett emlékülés. Az ex-
pón több mint félszáz
kiállító mutatta be ter-
mékét és tevékenysé-
gét. Vásári fődíjat ka-
potí az európai szintű
kiállítási megj elenésért
a Liss Kft, vásári díjat
kaptak a helyi érde-
keltségű cégek közül

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet és
a V,J.S, Trans Kft,
márka forgalmazók, a
számítástechnikai esz-
kc;zöket kínáló és az
egészséges életmóddal
ö sszeftiggő termékeket
bemutató standok vol-
tak a leglátogatottab-
bák.
A Kalinkó Nap esemé-
nyei délelőtt kezdőd-
tek a gyermek,*ep-
tánccsoportok ' és a
kézművesek bemutató-
ival. Délután a prog-
ram leglátványosabb

eleme, a tánccsoportok
felvonulása, a menet-
tánc, a kalinkó és bor-
kóstolás invitálta a né-
zőket a rendezvény
helyszínére. Az öku-
menikus ima után tap-
solt a sokaság anépze-
nei csoportok bemuta-
tóinak, látogatta a ter-
mékbemutatókat, a
gyermekek vidáman
ugrándoztak és játszot-
tak a szabadtéri ugrá-
lókban és játszőház-
ban. A programot
nagysikerű táncház
zárta.
Vasárnap a sátor alatt
zajlottak a szórakozta-
tó rendezvények. A
közönség a Kummer
Majorett, a Paprika
Jancsi Bábszírtház, a
Haladás Táncklub,
Horváth Eszter előadó,
Sólymos Tóni zeneka-
ra és a Fiesta együttes
műsorát láthatta. A
gyerekek kipróbálhat-
ták a Vasi Logo Mobil
j átékait, megismerked-
hettek az ifiúsági iroda
tevékenységével.
A Répcelaki Fesztivál
térségünk hangsúlyos
,.gazdasági, kulturális
rendezvényévé vált,
amely településünkjó
hírét .a vásár kiállítói,
a népzenei fesztivál
résztvbvői, az érdekló-
dők, a látogatók és a
lakosság körében nép-
szerűsíti.

-sZe-



Ilépcelaki Hírnrondó

RE GI-IJJ Vtr, Ztr rŐr
SZerkesztőSégünk néhány aktu-
álisnak vélt témában kereste feI

aZ iIletékeseket.

. Melyek legfőbb célkitűzéseitek
az elkövetkező évekre?

Fülöp lldíkó

Legfontosabb, hogy gyermeke,
ink biztonságban jól érezzék, on,
hon érezzék magukat az óvodá,
ban. Szüleik, szeretteik jó helyen
tudják őket.

Fontos, hogy a jó színvonalú
szakmai munka továbt]ra is
fennmaradjon.

Fe|adat megkeresni azokat az
eszközöket, amelyek biztosítják,
hogy ezt mások is lássák, észre-
vegyék, elismer.jék.

Végü|. hogy a hoSSZú-hosslj
évek óta együtt dolgozó óvónők,
technjkai dolgozók egyre jobb,

egymást Segítő, kiegéSzítő, egy-
más sikerének is örülni tudó kó-
zösség legyen.

Szoporyné Szabó Piroska

Néhány kieme|t cél:

EZ aZ intéZmény alapvető doku-
mentumaiban rögzítette céljait,
feladatait. Segíteni szereném,
hogy ezek megvalósuljanak.

A következő időszakban a tan-
éVek kUlcseseményeit az eddigi-
ekhez hasonlóan képzeIem el.
Meg kell őriznünk az isko|a ha-
gyományait, illetve a művészeti
iSko|ában meg kelI erósiteni a

most aIakuló hagyományokat!

Nagyobb hangsúly,t kelI kapnia
a következő években az idegen
nyelv- és az informatika oktatás-
nak,

Erősíteni kívánom iskolánk tér-
ségi szerepét. Kieme|t terú|et le-
het ebben á|talunk szervezett,
térségűnkbe kihelyezett tovább-
képzések, szakmai píogramok
szervezése,

Fontosnak tartom, hogy jaVul,Ja-

nak a tanulás, a munkavégzés, a
szabadidós programok és min-
denféle szolgáltatásunk feltéte-
lei az iskolában.

Sok átalakítás, felújítás szüksé-
ges: nincsenek tágas köZöSSégi
terek (aula, ZSibongó, díszte,
rem), nincs elegendő szertár,
raktaí, a bútorok 70 % a Iecseré
lendó.

Az rs"olat konyha közel 20 éves
eIhaszná|ódott berendezéseinek

pótláSára iS éS a tornaterem éS
kiszolgáló helyiSégeinek sZinte
telles felújítására ke|] SZámítani
a közeljövőben.

korszerű technikai feltéteIeket
kelI teremteni a szaktantermek-
be.

lskólánkban a legfontosabb
erőíorrás az a szelIemi bázis, a-

mit az jtt dolgozók jelentenek: a
neVe|őteStüle| és a gazdasági-
ügyviteli,technikai apparátus. A
pedagógusok felkészü|tségét,
lelkesedését dicséri, igazolja a

tanUló,( Sok kimagaS|ó megyei
és országos versenyhelyezése,

. Az óVodás és iskoláskorú É}le-
rekek számának csökkenésé-
veI hog)/an fogjátok/tudjátok
kezelní majd a kíalakult hely-
Zetet, különösen a pedagóEusi
é ll á sokr a von atkozóa n?

Fülöp lldikó

Fontosnak tartanám, hogy dol-
gozóink biZtonSágban érezzék
magukat, A Váíható létszám tük-
rében bízom, hogy nem kell a
fenntartó önkormányzatoknak
újabb áta|akításokat, módosítá-
Sokat, átszervezéseket kigondol-
ni, ,.. végrehajtani.

Szoporyné Szabó Piroska

Az eIkövetkezó idószakban
számoInunk keIl azzal, hogy a
jelenlegi társuláshoz tartozó 5
településró| egyre csökkenő lét-
Számban íognak belratkozni iS-

ko|ánkba a gyerekek. Ezért len-
ne ]ó, ha azokről a települések-
rő| is járnának hozzánk az általá-
nos iskolába, ahonnan most
még csak inkább művészeti is-
kolai növendékek vannak.

A most záruló tanévben már
sok isko|a léte - anyagi okok mi-
att , bizon}talanná vált. Vas me-
gyében sok kisiskola van. fu ön.
kormányzatok erejükön felüli
telheket Vá||aInak fenntartáSu-
kért. Hogy meddig bi'rják? A Si-

masági körzeti iskolát fenntartó
társulás felbomlása azt jelenhe-
ti, hogy még nagyobb körzetból
Iesznek diákjaink. Ez egy ideig
enyhítené a |étszám-cSökkenéSt.
Hogy más települéSekről iS fel-
merü|-e, hogy iSkoláSaikat ide
Szeretnék Járatni, nem tUdhat-

1uk. Két hónappaI eZe|ótt aligha
gondoll,a volna bárkr, ho$/ már
most szeptem berben nagygeres-
di diákjaink is lehetnek.

A művészeti iskola létszáma az
induláskor reméltnél lényegesen
nagyobb. A nevelók átkepzese,
foglalkoztatása a művészeti is-
kolában enyhíthet a várható fog-
Ialkoztatási gondokon. Ezen kí-
vül lehetséges, hogy átképzéssel
egyes dolgozók új feladatokat
VállalhaSSanak (felnóttképZés,
neve|ési tanácsadás, pedagógiai
mérés, oktatási szakértói tevé-
kenySég, regionáIiS tanügyigaZ
gatáSi munkában való részvé-
tel... )

o További megvalósításra váró
tervek, feladatok?

Fülöp Ildikó

sok terv, ötlet kivitelezésének,
megvalósítáSának akadálya a
pénz hiánya. Ezért fontos fela-
datnak tartom a különféle pályá-
zati lehetőségek felkutatását, ki
használását, aIapítvány létreho
záSát, támogatók felkutatáSát,
megnyeréSét céljaink, terVeink
megva|ósítása érdekében.

Fontosnak tartom a már kiala-
kUlt kapcsolatokat fenntartani. S
ha lehet, még jobbá tenni (fenn-
tartók, polgármesterek, jegyzók,
iskola, bölcsőde, orvos, védőnő,
Nevelési tanácsadó szombat-
he|y, Sárvár, művelödési ház,
kön}Már.)

Szoporyné Szabó Piroska

célom az eddig elért pedagógi-
ai munka színvonalának megőr,
zése, további fejlesztése. fu is-
kolában emberi sorsokkal nem
Iehet kísérletezni! Az alapfokú
oktatáson - nevelésen emberek
boldoguláSa mú|ik, mú|hat. A
sok vá|tozást, a divatos törekvé-
seket |átva meg kell keíesnünk
a helyes aránylaz állandóság és
az újdonság között.

Munkánk eredményei az intéz-
mény kapcsolatrendSzerének
ápolásával őrizhetők meg, fej-
leSZthetők tovább. Fontos VeZe-
tői fe|adatnak tartom a kapcso-
latok megtartását ós erósítését
az intézmény partnereivel, e|ső-
sorban a családokkal, az intéz-
ményen be|üli érdekképviseleti
szerVekkel. a társintézmények-
ke|, az óvodával, mint pedagógi-
ai munkánk előkészítőjével, a
segitő szakmai-és szakszolgálat-
okkal...

n-eVa

a4 I{aPköpiotthonos
Ouorla, i//elue a Móra
b-erenc Általános ás

Műuás7eti Isko la áláre,

e7en intá1rnánleket

társulásban fenntartó
települések június / 0-i
együfles önkormánl7ali

illásán sQletett
dó;ntések árte/náben -

touábbi b:t éure - a regx-

ű1 ue7etők keril/fuk

kineue7ásre.

Flilap l/dikó ue<ető

óuónő első íryben,

S1oPorllní Syabó
Piroska zga4gató

immáron harmads7or
nJjerte el s7akmai
munkája, beadott

pá!á7ata alaPlán a

fenntartő
onkorrnánl7atok

bi7almát.

Mindkettőjiiknek
gratu/álunk!

/a qerk./



IX. évfolyam 2. szán.

Répcelaki gyerekek
országos döntőkön:

Varga Balázs
,fizika 3. helyezés

pálla péter
maglar nyelv 5. helyezés

silóczki Balázs
gitár

Szalai Anett, Szalai Csilla
o rszágos raj zp ályáz at on
díjazott

Mórások megyei
versenysikerei ű
2002/2003-as

tanévben:

Kilenc versenyen:
(Freh Alfonz természetis-
mereti, Kaán Károly kör-
nyezetismereti, Zrínyi Ilona
és kalmár László matema-
tika, jedlik Ányos fizika,
Herman Ottó biológia,
történelem, rajz, könyvtár-
használati) értek el megyei
kimagasló eredményt az is-
kola diákjai.
2. helyezés
Természetismereti csapat:
(Horváth Alexandra,
Spekker Eleonóra, Németh
E,rnő)

3. helyezés
Horváth Alexandra, Pál la
Tamás, Varga Balázs
4. helyezés
Pap Viola, Spekker Eleonó-
ra

5. helyezés
Németh Máté
6. helyezés
Katona Attila, Németh Gá-
bor, Pálla Péter, Szalay Ad-
rienn
Különdíi
Németh Ernő

Felkészítő tanáraik:
Farkasné Tóth Mária,
keszei szabolcs, Molnárné
Szabó Ernesztina, Nyeső
László, Rácz E,szter, Szalai

iArina, Szekeres Tibor,

I 
Szoporyné Szabó Piroska

L_____, ]

,]
trL:Kö Z,rIJ N K CHLEBIK LÁS ZLo

kisvárosunk mesterfodrásza
1952 ben, Ostfíyasszonyíán szü-
letett

- Szú|eim is fodrászok vo|tak,
gyerekkorom óta csüngtem az
üz|etben, hallgattam a beszélge-
téseket, a régi öregekét a Don-
nál, a háborús élményeket, de
közben figyeltem édesapám ke-
zét is, neki köszönhetem a szak-
mát, ő tanított engem.

Már ipari tanulóként, Vas megyei
színekben rendszeresen ver-
senyzett, elsŐ, második helyezé-
seket elérve. S miVel mindig ér.
deklődött a szebb doIgok iránt, s
Vonzotta a szépség, celldömö|ki
tanuImányai befejeztével, felsza-
badulása Után egyenesen Pestre
Vitte aZ Útja, hiSZ ott Volt igazán
Iehetősége a kibontakozásra.

Az Észak-Pesti Fodrásszövetke-
zet tagJaként, aZ ottani fodrász-
kIub keretein belül mesterek
irányításával, felkészítéséveI ké-
szü|t újabb és újabb versenyek-
re. Az aktív versenyzést az L972.
évi országos íodrászbajnokság
megnyerésével zárta,

Majd behívták katonának. Un-
don teljesitett szo|gálatot 1972-
74 kőzött határvadáSzként. Vég-
legesen csupán mostanában
Szere|t íe, megkapva a 723 na-
pos szolgá|atról szóló köSzönőle-
velet.

Az újrakezdés mégsem mindegy
ho| alapon történt, hisz szülők-
höz, Vas megyéhez kötódve Sár-
Váron kezdett újra dolgozni, egé-
Szen 1977,ig, mikor is megnő-

sült. csak eZután költözött Rép
celakra. Ma két felnöt1 gvermek
apja, unokája szü|etését nagyon
várja.

Az immár fodrász-dinasztiának
mondható chlebik családból,
hisz testvére is az, csupán a fia
|óg ki a sorbó|. Kézügyessége
azonban neki is jó, ám ő az asz-
talos és ács Szakmát Végeáe e|,

A fodrász szakma legmagasabb
íanáát, a mesterfodráSz címet
1987,ben érte el. Mivel lehet e
címet kiérdemelni? Az át|agnál
többet nyújtó, Sok-sok plUsz
munkával, a mesterremek elké-
szítésével. Fodíász körökben jól
ismert. AZ évek során Sok tanu-
|ót nevelt, oktatott, kik mind
eredményesen Végeztek. Ma iS

tanít. Önálló üzletében még ma
is megfordulnak régi, messziről
.iött pesti, Vagy SárVári Vendégek.

Mi a legnehezebb ebben a szak-
mában? - kérdeztem.

- Minden nap meg kelI fe|elni az
elvárásoknak, a divatnak.

Óhatatlanul beszélget a vendé-
gekkel. Általában mi a téma?

- Én mindig szakmaorientált vol-
tam, így a politikamentességet
szeretem. lnkább fcciról, hobbi-
íól beSZé|getek. A helyi horgáSz-
egyesületnek tagla vagyok, és
kertéSzkedem. Elég nagy ker
tünk Van, lefog|a|.

E|égedett embernek tartja ma,
gát? - kérdeztem.

- Mindig megeIégedtem azzaI
ami van, ennyire futotta az eneí-

gráínból. Minden nap egy kihí-
vás. minden nap meg kell küzde-
nl a ]étért, az újérI, így minden
nap a maxjmumot kell nyújtanj.
A szakmában is meg kell felelni.

- Mi|yen,1ó tanácsokkal tudna
el]átni bennünket?

* Mindenki az egyéniségének
megfeIe|ő frizUrát, Színt, for-
mát viseljen. Mi ebben segíte-
ni tudunk. Megtalálnj az egyé-
niSégnek megfelelőt.

* FiataIoknál a divat hódít min-
den színben. Jó tanács: szak-
ember megkeresésével végez-
tessék el a festést, dauero-
lást. A fodrászatban nem kom-
mersz áruval dolgozunk.

* Általában: keressék a fodrá-
Szatokat, ott igényeuék a SZak-
szerű munkát.

Kérdésemre, hogy mit kívánna
még, dolgozni cSupán tovább,
volt a feleIet. Öröme, hogy lánya
Viszi tovább a családi hagyo-
mányt. S jó egészséget is szeret-
ne még, hisz e Szakma kemény
fizikai állómunka.

- Aki nem hiszi, - mondta nevet-
ve- próbálja ki, és kezét non-
stop tartsa a levegőben 8 órán
át.

MegköSzöntem a besZé|getést,
Laci pedig kért, írjam meg feltét-
len, köSZöni, hogy újságunkban
szerepeIhet, éS hogy továbbra is
várja (égj és új kedves vendége-
it.

n-eVa

MiND E,NT ME,GpRó sÁruNK
Bp,t<FEKTE,TESI KoNFE,RE,NCIA vÁnoSuNKBAN

A négyéves programnak
megfelelően igyekszünk
befektetőket hozni Répce-
lakra. lgényes, háromnyel-
vű prospektus készült te-
lepülésünk befektetési le-
hetóSégeiről.

Ebben szerepel többek
között az iparterület be-
mutatása, a megálmodott

vízi centrum elképzelései,
aZ NJkay kastély, ÉoÁsz
épület kiajánlása.

A prospektust egy ,,Be-
fektetési konferencia" ke-
retében mutattuk be,
mintegy 60 leendő beru-
házó, idegenforgalmi
szakember előtt. számos
nagy vállalat is elküldte

képviselőjét. Az eseményen
részt vett Dr. Berényi Fe-
renc, a Magyar Befektetési
és Kereskedel mi Fej lesztési
Kht. bécsi kirendeltség ve-
ZetŐ]e iS.

Dr. Németh Kálmán

polgármester



Répcclaki Hírmondó

ArApíTvÁNyI B E, szÁMoI-ó K

KorurAKTuS lDEGENNyELv
oKTArÁsl KözalaPiTVÁNY

AoószÁua : 1 9246248-,t -1 8

közhasznúsági jelentése a 2002-es évről

a/ számviteli beszámoló:

Nyitó egyen|eg 2002.01.01 -én
228 072 Ft

213 122 Ft
50 000 Ft

1 109 Ft
2 000 Ft

24 797 Ft
291 028 FI

szemléltető tabló 55 2B9 Ft
Számítógép{artozékok 50 000 Ft
Televízió, videomagnó 83 99B Ft
Hangkazetták nyelvi laborba 3 520 Ft
Banki költség 9 186 Ft
Összesen: 201 993 Ft
Záróegyenleg 2002.12_31-én 317 107 Ft

b/ költségvetési támogatás felhasználása
Alapítványunk központi támogatásban nem ré-
szesúlt.
c/ a vagyon felhasználásával kapcsolatos ki_
mutatás
Az Alapítvány a vásárolt eszközöket a répcelaki
iskolának átadta, a könyveket bevételezte.
d/cél szerinti juttatások kimutatása
A Kontaktus Közalapítvány cél szerinti tevé_
kenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesz-
tés. A fenti kimutatás taílalmazza, hogy ennek
érdekében mire fordítottuk a rendelkezésre álló
pénzügyi keretet.
e/ a központi költségvetési szervtől, elkülöní-
tett pénzalaptól, helyi önkormányzattól, ki-
sebbségi települési önkormányzattól, telepü-
lési önkormányzatok társulásától, az egész-
ségbiztosítási önkormányzattól kapott támo-
gatás mértéke
E jogcímen egyetlen bevétel érkezett az alapít-
vány számlájára, Répcelak Város Önkormány-
zatától 50 ezer Ft,
f/a közhasznú szervezet vezető tisztségvise_
lőinek nyújtott juttatások értéke, összege
A kuratórium tagjai díjazás nélkül látták el fel-
adatukat.
g/ beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az alapítvány folyamatosan végezte tevékeny-
ségét, erről az eddigi - már hagyományosnak
nevezhető - formákban (szülói értekezleten, hir-
detéseken keresztül, szülói hírlevelekben, a
Répcelaki Hírmondóban,...) tájékoztatta a la-
kosságot, valamint írásbeli beszámolót készített
az alapító, a répcelaki önkormányzat számára.
Az utóbbi két évben nótt a személyi jövedelem-
adó-felajánlásokból bevételünk annak ellenére,
hogy egyre több civil szervezet vált jogosulttá,
hogy e fela.ján|ásokhoz hozzá.juthasson. A fenti
számviteli-pénzügyi adatok mellett meg kell em-
lítenünk, hogy idegen nyelvi rendezvényeinket
több tankönyvkiadó is támogatta ajándékköny-

vekkel. (Oxford, Huber ..., Dinasztia...) A korábbi-
akhoz képest kisebb összegü beszerzés okai:
apadnak bevételi forrásaink, és hosszabb távú ter-
veink között tanulók külföldi cserekapcsolatainak
támogatása szerepel. A közalapítvány tevékenysé-
gével oIyan közfeIadatot lát el, mely a répcelaki is-
kolát fenntartó öt önkormányzatból álIó társulás kö-
telezö feladatainak megvalósítását segíti. A közok-
tatás helyi feltételeinek megteremtése, annak fo-
lyamatos szinten tartása és lehetőség szerinti javí-
tása, a tankótelezettség idején e szolgáltatások
igénybevételi lehetóségeinek biztosítása önkor_
mányzati feladat, E közfeladat jó színvonalú ellátá-
sában vállal szerepet közalapítványunk.
Alapítványunk kuratóriuma - a támogatásait él-
vező diákok nevében is - köszönetét fejezi ki

mindazoknak, akik bármilyen módon segítették
működését, tevékenységét.

Szoporyné Szabó Piroska
a kuratórium képviselője

EG É S ZS ÉG E S G YE R M E K E lN K É RT
ALApírvÁruv

(RÉPcELAK, JózseF A. U. 32.|
ADószÁMA: 188 85 25 9 -1-18

Tájékoztató az alapítvány 2002. évi
működéséről

Alapítvánvunk et!üa, hogy ösztönözze az embere-
ket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem
jogi személyeket a répcélaki általános iskolában
tanuló gyermekek testi és lelki egészségének meg-
őrzésére, támogassa az ezzel összefüggó kezde-
ményezéseket,
Alapítvánvunk cél szerinti tevékenvséqéről. az

ero-
en az egészségmegórzés témára helyeztük a
hangsúlyt. A kuratórium pedagógus tagjai részt vet-
tek az iskolai sportélet, sporttevékenység lebonyo-
lításában. 207.000,-Ft értékben anyagi támogatást
nyújtottunk a konditerem felszereléseinek fejleszté_
séhez, és szoftver vásárláshoz, mely segítségével
a tanulók teljesítményét és fejlődését lehet nyilván_
tartani. Az oktatás, nevelés, képességfejlesztés
célterületre eszmei és anyagi támogatást adtunk,
49B.1 00 Ft értékben udvari játékokat vásároltunk.
Alapítványunk ingó vagyonnal, ingatlannal nem
rendelkezik. A kuratórium tagjai az alapító okirat
szerint díjazás nélkül látták el feladatukat.
Fóbb bevételqink: SZJA loÁ-ának felajánlása
264.981 Ft, alapítványi est 81.475 Ft, magánsze-
mélyek adományai 200.000 Ft, Répcelak Város
Önkormányzatának támogatása 50.000,-Ft, nem
magánszemély támogatása 37.000 Ft Alapítvá-
nyunk a 2002. évet 943.057 Ft egyenleggel zárta,
Táiékoztatásl alapítvá4yunk kuratóriuma szü|ői
hír|evelekben, az iskolai faliújságon elhelyezett hir-
detésekkel és a Répce TV-n keresztül tájékoztatta
tevékenységéról, gazdálkodásáról a tanulók szüle_
it,

Alapítványunk kuratóriuma köszönetét fejezi ki
támogatóinak, mindenkinek aki munkájával, a
jótékonysági esten való részvételér,el, anyagi
támogatásával segítette céljaink megvalósítá_

sát.

verasztó János
kuratóíium elnöke

A bevételek megoszlása:
1 % szja-felajánlásból
Önkormányzati támogatás
kamatbevételek
Lakossági hozzájárulás
Apáczai Kiadó
összesen:

Kiadások megoszlása:
Nyelvoktatáshoz segédkönyvek,

Mórások sportsikerei
a 2002/2aB-as tűnév-

Megyei bajnok lett a
diákolimpián, és az or-
szágos döntőbe jutott a
fV. korcsoportos lab-
darúgó csapat:
Németh Máté, Csete Ba-
lázs, Biczó András, Bujtás
Róbert, Kiss Zoltán, Ko-
vács József, Nyeső András,
Takács Péter, Széles Sán-
dor, Németh Gábor, Tamá-
si Roland, Tóth Zsolt, Se-
regély Ferenc, Varga Dá-
vid, Tóth Zsolt, Pribusz
Péter, LónaiÁkos
Edző: Biczó Gyula

AtIétikai DiákoIimpia
megyei helyezések:
teke
1.hely: Vörös Milán

magasugrás
3. hely:Nagy Gábor
4. hely: Bognár Rita
5" hely: Szabó Virág

súlyIökés
3. hely: Lukács Nóra
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NYÁRl zENEt ESTÉK

keretében

iúnius 29-én, vqsárnop

esle 7 órqkor

kezdődik o Művelődés

Otthon és Könyvtór

előtti téren o

Szombolhelyi lfiúsógi

Fúvószenekor

hongversenye.

Európo szómos

fesztivólión sikerrel

szerepeh zenekor

Neszmétyi Andrós

kornogy vezényletével

lép Répcelok közönsége

elé.

Szeptemberben

o szombothelyi

V!zUÁtls sTÚDlÓ

onyogóból nyílik kióllílós

o Művelődési otthon és

Könyvtól

Répce Golérióióbon

DtószE GI J ózsE,F KÉpvIstrLő

. Kérle& mutatkozzál
be róvíden /apunk
olvasóínak !

1975-ben születtem
Sárváron. Az általános
iskolai éveimet Répce-
lakon töltöttem. Ezt kö-
vetően Szombathelyen
vendéglátói vonalon
végeztem, 9 évig a
vendé9látásban tevé-
kenykedtem. Később
leérettségiztem, és fel-
Vételt nyertem aZ egri
Eszterházy Károly Főis-
kola művelődésszerve-
ző szakára. Jelenleg fő-
iskolai tanulmányaim
halasztom, s szeptem-
bertől szeretném foly-
tatni a .szombathelyi
Bezsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskolán, Pilla-
natnyílag az Országos
Mentő Szolgálat alkal-
mazottja Vagyok, men-
tőápolóként a répcelaki
mentőállomáson dolgo-
Zom.

. Ónkormányzatí kép-
viselőként és bizott-
ságí tagként hogyan
tudnád értékelni a
testúletí és bizottsá-
gi munkát ?

őszintén bevallom a bi-
zottsági munkában
munkahelyi és egyéb
elfoglaltsá9aim miatt
nem mindig vállalok ak-
tív szerepet. A testületi
üléseken általában
részt veszek. Rengete-
get kell tanulnom még,
míg végre teljes egé-
szében átlátom majd a
dolgokat"

B pMt]TATKo ZII{:

A testület munkáját
példásan jónak és
eredményesnek taftom,
jő ilyen csapatnak a
tagja lenni.

. Szeretném megkér-
dezni véleményedet
a képviselő-testület
4 éves programjá-
ról .

A négy éves program
rengeteg feladat meg-
oldása elé állít bennün-
ket. Településünkön
fontos megőrizni a már
elért eredményeket, pl.
az intézrnények szak-
mai önállóságának to-
vábbi megőzése.
Nagyon sok új beruhá-

1á, szerepel a negy
éves programban. Én
szeretném, ha ezek je-
lentős része megvaló-
sulna. Bár a program-
ban nem szerepel,
mégis fontosnak tartom
kiemelni az épülő kato-
likus templom építését,
befejezését (akár ön-
kormányzati' segítség:
gel is), meft a jelentős
számú' helyi katolikus
hitközösségnek égető
szüksége lenne az épü-
letre.

. Megítélésed szerint,
melyek a leginkább
megoldandó felada-
tok Répcelakon a jó-
vőben ?

Szeretném, ha a jövő
tervei közül sikerülne
megoldani egy tágas,
városunkhoz méltó
spottcsarnok létrehozá

sát, mely a sport mel-
lett egyéb jelentős ren-
dezvénynek is otthont
tudna biztosítani.
Fantasztikus eredmény
lenne a település és
környéke alatt rejlő
melegvíz készlet be-
vizsgálata, s ha az
eredmények pozitívak
lennének, akkor egy
európai színvonalú
gyógy-és szénsavfürdő
létrehozása.
Legfontosabb azonban
számomra a meglévő
munkahelyek biztonsá-
ga, illetve új verseny-
képes üzemek, vállala-
tok városunkba való te-
lepítése.
Szeretném, ha a tele-
pülésünkön működő
üzemek dolgozóinak
végre valódi jogaik il-
leWe és megbecsülé-
sük, nem pedig kizáró-
lag kötelességeik len-
nének. Azt szeretném,
ha Répcelakon senki-
nek ne kelljen attól tar-
tania, hogy egy-két
ember szeszélye miatt
bármikor utcára kerül-
het. Véleményem sze-
rint ez a leginkább sür-
gető feladat.

Köszönöm a tájékozta-
tást olvasóink nevében
is! A további munkád-
hoz sok sikert kívánok!

szekeres Tibor
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Rcpcclak régi úriságait lbrgat-
r,ir sok étdckességre btrkkarl-
haturrk, [:zckból szcrctnók rró-

hánrat isnlcnctrti,

.4 lcur. lrbh úlsác ttt.iontir-
§()In i,/,crinl, x/. |97 3 cI:ó Itc-
gyedévóben indult Rópcelaki
Flíradó volt. A Flazafias Nép-
liont kőzségi biztlttságainak.
és a I{épce laki Na_eyközsógr
közös farrics helvisnicreti-
helytörténet kiadványaként
rnegjelent l2 szám negycdé-
venkónt.jelent meg l975 végé-
ig. E szárnok község és telepti-
léstörténeti krónikások
ÁlIandó rovatként Tuclod-e?,
Tud.ja-e?, Innen-onnan cimek-
kel 1-2 soros érdekességeket
is közölt a telepiilósek életé-
ról.
Az elsó szám bevezetójében
Bokányi lrnre gondolatait ol-
vashatiuk az ú.|ság megjelente-
tésénck cttllrirol. mcly szerint
a honismereti. helytörténeti
témákon túl tbglalkozni kíván
a.jelelrnel is. a tcrmeló üzc-
mek életével. s tblytatása ki-
ván lenni a három évvel ko-
rábban megírt. 25 évet f,elöleIó
falukrónikának

Az elsij él,i szánlok tarlalrlá-
ból:
,{z l973ll-es szánlbarr Rópce-
lak türlénetcrúl Takáts La.ios
tanár ír röviderr. A település
kialakulásáról. történetéról,
létszámadatokkal. érdekessé-
gekkel.
A dolgozók általános iskolájá-
róI Nagy l-a.jos tagozatvezetó
közöl adatokat. PéIdáuI hogy a

hetedir. csztílr l cslk iibruár

26-án tudták elindítani. 26 fó-
vel, A nyolcadik osztályt szep-
te InlrcrbcIt inditlák :r r tezil
heteciikesekkel együtt- AZ ok-
tatást az iskola tanárai vógzik,
N,Iiról szánlolt be a 

'I'udod-e']

o a közsóg legidósebb lakó.la
a 95 éves Szarka La.los bá-
csi volt,

hrr91 az 
^FI-.SZ-nel 

zöld-
ségtermcló szakcsoport
működött, sertéshízlaló
szakcsoport alakult,
hogy az utcákat és a járdá-
kat hetente egyszer a te-
lektulajdonosoknak össze
kellett takarítaniuk.

Az l973l2. szám az április l5-
i választásokról tudósít E2
alkalommal Répcelak l9 ta-
nácstagot választott. Az alakr-r-

ló ülés május 5-én volt, me-
lyen megválasztották a 6 bi-
Zottság elnökeit es taglair. a

vB szánrát 9 íöben határozták
Ineg. Közli továbbá a tanács-
tagok, a VB tagok, a bizottsá-
gi tagok névsorát is.
Varga Ferenc a kiváló círnet
kapott termelószövetkezetről,
Galambos Lajos a Szénsav-
gyárról írt.
E szám érdekességei:
r l972-ben l2,404 lő vott

Répcelakon moziban,
o a Répcelaki Hazafias Nép-

lront Nőbizottsága szovjet
pionírokat látott vendégül.

Az l973l3. szám Vámoscsalád
történctét mutatja be l945.ig.
olvasható továbbá a vámos-
családi malomban született
kiváló nyelvószről, íróróI, tu-
dósról. Guzmics Izidorról szó-

ió úrtckczós. aki késilbb
bakon;,béli aprit lett, I:.mlitósre
keriii Bezcred.j ,,\rrrália neve.
aki .r IaIrr,i rrr,,.l.tk ürlct r iltc
elóbbre, N{a.jd c szám a iaká-
so|.r',,]. llklrsIt.lz ttrtistr',I. epIt_

kezésról szóló tudnivalókat,
.jogszabál1,okat közli. Takáts
Lajos az iskola múltjáról ír, és
közread.ja Pósch Károly írását
az 1 895- l 896-os tanévról,
A I'ud.ja-c'7 rovatból tallózva
megtudhatiuk, hog;-
. augusztus 7-én az olasz és

dél-amerikai VIT kütdöt-
tek vonata l 4.30-tól
l5.30-ig Répcelakon tar-
tózkodott. vagy

. hogy a Szénsavgyár l953-
ban késziilt telephelyi do-
kurnentációja a létszám-
szükségletgt (patrontöltó
nélkül) 64 lóben határozta
meg l973-ban a gyár
összIétszárna erncllett
l l87 tő

Az l9'73l4. szánlban .jeient
meg' Andor Ottó tanár írása
Uraiú.jlalu ós a vele eg},estilt
szentiván fa történetérő l.

S a Tudja-e rovat beszámolt
arról, hogy
r a tanács 25 féróhellyel bő-

vítette az óvodát.
r a Sajtgyár tápszer alap-

anyaggyártó üzem építésé-
be kezd,

r s hogY a tanács területón
l40 családnak van autóia.

B iczó Ferenc
helytörténész

Bibliográfia: a Répcelaki Hiiadó l97]
évi 1-4 szánrai

könyvhéten l

Kólnoy Adél

volt vendégünk

o vórosí könyvtórbon,

Az író-olvosó tolólkozón

Bokónyi Péter

irodolomlörlénész,

főszerkeszlő-helyelles

beszélgeletl oz .llíonoVel.
]
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SZüLETÉs

kovács Gábor
(Órr Zsuzsanna és Kovács

LajOS f ia )

Nagy SZabolcs
(Kovács Erika és Nagy SZabolcs fia)

Tatai Emma ESZter
(Reitzi Tekla éS Tatai Zoltán lánya)

szabó Balázs
(NoVák Henrietta és Szabó Ba|ázs

fia )

EsKüVó
Akiknek gratulálUnk

Varga Csaba és Hosszú Hajnalka
Novák László és Dénes Boglárka
Czöndör Zoltán és Nagy Tímea

HALALoáS
Akiktól búcsúzunk

Bécsi Csaba, Csorrka IrnÁ,
Gróf Kálmán, Kiss Ferenc,
Kiss Sándor, Kocsrs Tibor,

KönczöI lmre, Németh Gyr,|áné,
Németh László,

SZigetvári Jánosné, VasS.JózSef

lt
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Vége a 2002-03-as bajnoki
év küzdelmeinek az egyesü-
letünk valamennyi szakosz-
táIyánáI. Csak ismételni tu-
dom az egy éwel ezelőni ér-
tékelés megállapítását: ezút-
tal is sikeres, eredményes
sportévet zártunk, ezzel ís
demonstrálva városunk sport
iránti elköteIezettségét.
Egyesületünk működése ki-
számítható volt, a valóság
talaján álló célkitűzések el_
érése sportolóink lelkiisme-
retes munkáját, az edzők és
vezeíők hozzáértését dicsé-
rik.
szakosááIvaink eredménvei :

,+<>.
ll L \ Labdarúsó(f l') szakosxilv\U/
Felnőtt csapatunk az NB III.
Bakony csoportjában megis-
mételte az elmúlt évi ered-
ményét, vagyis a 4. helyen
végzett. Ez a helyezés a vfut-
nál jobban sikerült, ezért e|-
ismerés illeti a szakosztály
minden tagtrát. Az előzmé-
nyek: a nagy játékosmozgas,
sérülések, munkahelyi elfog-
laltságok miatt elnökségünk
szerényebb célkitűzést jelölt
meg, vagyis a mezőny elsó
felében (minimum 8. hely )
való végzést. Már az ősz fo-
lyamán jóI teljesített csapa-
tunk, az 5. hely biáató volt,
és tavasszal még sikerült egy
hellyel feljebb keriilni, És
ami pozitív dolog, egyre
több répeelaki nevelésű játé-
kos kapott helyet a keretben,
illewe hétről hétre a csapaG
ban, Elhatározott szándé-
kunk, hogy tovább folytatjuk
ezt a folyamatot, és várható-
an újabb helyi, illefve kör-
nyékbeli fiatalokat vonunk
be az első csapat keretébe.
Az elmúlt év után, amikor a
Bakony csoportban a legöbb
gólt rúgta csapatunk, ezúttal
a legjobb védelem, vagyis a

legkevesebb gólt (24) kapott
csapat lett a Répcelak, Házi
gólkirályunk, a szimpatikus

brazil labdazsonglőr Roni
lett, aki egyúttal ez évben
elnyerte a répcelaki közön-
ség által megszavazott év já-
tékosa címet is!
A jövőt illetően most annyit
tudunk, hogy kevesebb vál-
tozás történik a szakosztály-
nál, mint tavaly. A szakosz-
tály vezetése és avezetőedző
személye változatlan marad.
A jelenlegi játékoskeret nagy
részével megállapodtunk, és
várhatóan lesz visszatérő já-
tékos illetve hozzánk kerül
egy közeli csapat tehetséges
fiatalja.
Utánpótlás csapataink ebben
a bajnoki évhez az elvárá-
soknak megfelelően szere-
peltek, amellett, hogy a fel-
felé áramlás egészséges fo-
lyamata megindult a csapata-
ink között.
Serdülő csapatunk a 7. he-
lyen végzett 35 ponttal és
jócskán pozitív gólkülönb-
séggel. I!úsági együttesünk
a 8. helyen zárta a szerzett
37 pontjával.
A 7-9-| l éves labdarúgóink
változatlan lelkesedéssel és
egyre bővülő tudással vesz-
nek résá a Bozsik-2 prog-
ram által szeryezelí képzés-
ben és máris jó néhány jövő-
bpni tehetség bontogatja
szárnyait.

kézilabda
§ szakosztály

Női csapatunk Vas megyei
bajnokságban való szereplé-
se nem hoáa meg számunk-
ra a kiírók által remélt szín-
vonalas, rendezett küzdelme-
ket. Kevés csapat volt, sok
utazással és az NB II-es tar-
talékok, ifisták által diktált
különböző meccs időpontok-
kal. Ennek ellenére csapa-
tunk helytállt és a 3. helyen
végzett. Említést érdemel,
hogy több fiatal csatlakozott
a csapathoz. így a jövőbeni
szereplésnek nincs személyi,

szakmai gátja_ Valószínű,
hogy a színvonalasabb, ki-
számíthatóbb Győr megyei
másodosaályba nevezzük a
női csapatot az ősszel.
A csapat gólkirálynője Ba-
logh Adrienn lett l02 góllal.
Férfi csapatunk a tovább
erősödótt Győr megyei baj-
nokságban szerepelt és pró-
bálta megvédeni az előző év-
ben elért bajnoki címét.
Ugy tűnt ez sikerül, hiszen
egész évi játékuk erre re-
ményt adott, és a bajnoki
cím az utolsó mérkőzésen
Sopronban dőlt el, sajnos a
nagy tét megbénította csapa-
tunkat, vereség leít és ezzel a
második hely. Természete-
sen ezzel az eredménnyel is
elégedettek vagyunk, és kü-
lön elismerésre méltó a csa-
pat egysége, edzéslátogatott-
sága, baráti szelleme. Csapa-
tunk több tomán is résá vett
és öregbítette városunk jó
sportéleti hírnevét.

önff]"""\.'",,u,,
NB II-es tekecsapatunk ezút-
tal is kitett magáért, jó éves
teljesítménnyel végig ve-
senyben volt a dobogós he-
lyezésért. Végül az elért 26
ponttal 4. helyen végzett csa-
patunk és ezzel is bizonyítot-
ta, hogy a Nyugati csoport
meghatározó együttese már
évek óta. A szakosáályveze-
tés erősödött kiss zsolt inté-
zői megbizatásával, aki kitű-
nő munkát végzett. A csapat
legjobb játékosa Gacs Zoltán
volt, aki minden mérkőzésen
pontszerző lett" A jó ered-
ményhez hozzájárult a télen
átigazolt i|úsági versenyzó,
ifi. Nagy László kitűnő telje-
sítménye. Az év meglepetése
a határtalan szorgalommal
dolgozó Lónai Gábor feljő-
dése és csapattaggá válása.

szarka sándor
SE ügyvezetó elnök


