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I{,tnÁcSoNyI GOND OLATOK

Minden csalőd életében fontos szerepet

kopnok oz ünnepek, ki-ki o mogo módjón

ünnepel, s mósként éli meg ezeket o nopo-

kot, miní o hétköznopokot,

Fokozotton érvényes ez a közelgő karő,

csonyro, omely oz év leghosszobb,legmeg,
hittebb, sokunk szómóro talőn legszebb

ünnepe. Bárhol is legyünk o vilógon, koró-

csony vonotkozósóbon egy dolog közös:

cselekedet einkben jelentősebb hongsúlyt

kop o szeretet, s onnok egyik kifejezési
l ehet ő s ége, oz a jőndékozős.

Korócsony csak egy van. Elérkezéséig min-

den az emelkedettsége| kell szolgóljo

mind lelkünkben, mind hétkoznopjoinkbon:

oz ünnep teljessé rételét. Áltolo o legsze-

rényebb lehetőségek is eseménnyé neme,

sedhetnek. Ezért kellene, hogy o szeretet
óthosso szívünket az ünnepet megelőző

odventi időszokbon, még az olyon hétköz-

nopi fogolomkörben is, mint o hozoi köz-

élet...

Akkor i9ozi o korócsonyunk, ho ú9y tudjuk

ünnepelni, hogy örömünk nem lenne kisebb

okkor sem, ho o díszes fo helyett csok egy

fenyőgallyra futnó, ho az ajőndékhe9y he-

lyett csok egy ölelés is megtenné, ho lego-

lóbb oz ünnep mósnopjón ozok is eszünkbe

jutnónok, okiknek rifkón vo9y soho nem jut

mág egy koróesonyfo- diszre sem, okik hir-

telen egyedül morodtok, vagy mőr régtől

f agva egyedül élnek.,

Településünk életében o korócsony egyben

az év végi szőmvetés időszoko is, hiszen

most mór lótjuk, hogy az év sorőn mit te-

hettünk vórosunk képzelelbeli korócsony-

fójo oló. Azt hiszem, örömmel, s a részle-

tezés mellőzésével írhatom le, hogy ismét

gyoropodotí, szépült Rápcelok, s költség-

vetésünk - ného ugyan nehézségek őrőn is,
de ótlo9on felüli fedezetet biztosított in-

tézményeink és óltolóbon o vóros működ-

tetéséhez,

Ószintén remélem, s kívónom, hogy az el,
ért eredmények és lehetőségeink o mór

ismert nehézségek ellenére is úgy vezes,
senek ót bennünket az újévbe, hogy o jövő

esztendei korócsonyfo oljót is megtölt-

hessük.., Természetesen ez mőr egy mős

történet lesz , az új képviselőtestüleítel,
új tervekkel, elképzelésekkel, de remé-

nyeim szerint most is együttgondolkodós-
sol.

Korócsony o csolád ünnepe. Ádossék me9

mindnyójunknok, hogy ne üres üveggömb

legyen legmeghittebb ünnepünk, melege

ne hűljön ki mór o csillogszórók és a gyer,
tyók kiolvósóvol. mert legkevesebb egy

esztendeig kellene biztosítso ozt o lelki

tortolékot. omi segítségével mosolyogvo

nézhetünk embertórsoink szemébe, s tar-
tolommol: szeretettel tölthetjük meg éle,
tünket.

Ezekkel o gondolotokko| kívónok békés,
boldog korócsonyt, eredményekben gaz-

dog újévet és jó egászséget minden rép-

celoki polgórnok"

dr" Dömötör Jónos
képviselő
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Ady Endre

Karócsony
lll

Ha ez o szép rege
lgozhitté vólno,
Ón, ae nagy boldogsóg
Szőllno o vilógro.
És a gyorló ember
Ember lenne ujro,
Tolizmónja Ienne
A szomorú útro.
Golgoto nem volno
Ezofóldiélet,
Egy erő hatnó ót
A nogy mindensé9et,
Nem vo/no mós vo//ós,
Nem volno csok ennyi:
lmádnioz /slení
És egymóst szereíni.."
Karócsonyirege
Ha volóro vólno,
lgazíboldogsóg
Szóllna o vilógro,,,

Forrós: Ady Endre összes ver-

sel Bp. 1997, Szépirod. Kvk.
735.p,

OxKoRMANyz^,rI HIRtrK

UGY GONDOLJUK JO HELYRE KE_
RÜLT A PENZ

A képviselő-testület - folytatva a hagyo-

mányt - karácsony előtt igyekszik anyagi-
lag is a lakosság néhány csoportját támogat-
ni. Így 2.000 FGot kapott minden 70 éven

felüli répcelaki, 3.000 Ft-ot gyermekenként

a három és többgyermekes családok, vala-

rnint a gyenneküket egyedül nevelő szülők.

TEVES INFORMÁCIÓK HELYETT
TENYEK

Az önkormányzati válaszíások előrt a kép-

viselők tiszteletdíjáról elég sok téves infor-
máció volt, sajnos még képviselőjelöltektől
is. A tiszteletdíj összegét törvény szabá-

|yozza. Ennek alapján az fugg a lakosság-

számtól és a polgármester fizetésétől. Attól
viszont nem, hogy város vagy község-e a

település" Répcelakon a képviselő-testület
tagjai bruttó 22.950.- Ft-ot kapnak jelenleg,

ame|y az adó levonása után nettó 11-

13.000.- Fí. Ez az adható legminimálisabb
juttatás.

A tiszteletdíj megállapítása a tesliilet nyílt
ülésén történtk, a jegyző a Répce TV-n ke-

resztül a határozatokban tájékoaatja erről
is a lakosságot.

KARÁCSONYRA IS MEGFELEL

Répcelak törlénete könyv második kötete

499 Ft-os áron megvásárolható a Polgár-
mesteri Hivatalban. Biztosan örülnének a

könyvnek a településről elszármazott roko-

naik, ismerőseik,
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FOGADÓNAP VÁLTOZÁS

2003. január l-től dr. Németh Kálmán pol-
gármester fogadóórája minden héten hétfőn
l3 - 16 óra között lesz.

BpÍrrsl rÖnnrElnx EI"I{ELYEZES

Földet, építési törmeléket Nicken a telepü-
lés végén található tóba lehet elhelyezni. A
szállítást a nicki Polgármesteri Hivatalnál
kérjük bejelenteni. Kommunális hulladék
ide nem vihető.

KARÁCSONYI HANGULAT

A Petőfi utcán, a 86-os út mellett villany-
oszlopokra, néhány fenyőfára világító kará-
csonyi motívumokat helyeztünk el. Ezze| is

szeretnénk elősegíteni, hogy a nagy ünnep
még szebb, hangulatosabb legyen.

A VÁROSI CÍIYI TOVÁBBI KÖTELE_
ZETTSEGEI

Az immár hagyományos Megyebál 2002.
január ll-én lesz Szombathelyen a Savaria
Szálloda Télikertjében"
A nyitó táncot a 9 Vas megyei város 2-2 el-
ső bálozó párja táncolja, akik azt követően
felkérik városuk polgármesterét és felesé-
gét. Településünket az alábbi fiatal tánco-
sok képviselik:

Horváth Klisztina
csonka Balázs

Dékán Andrea
Biczó Gábor
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A képviselő-testület tagiai:

A2OO2. X. 3O.-i alakuló ülésen
megválasztott bizottságok elnökei,
tagiai:

Három egymást köve-
tő váIasztáson nyerte
el a répcelakiak bizal-
mát:

dr. Dömötör János
Keszey Lajos
Lukácsi Ernóné.

szabó József

szintén harmadszor lett
képviselő, ő azonban az
1994-es választáson nem
indult képviselő-jelöltként,
igy az 1990-es, az 1998-
as és a 2002-es voksolás-
nál kapott bizalmat.

. Biró József

második képviselői cik-
lusát kezdi a képviselő-
testületben.

Humpok Tibor

Szekér Györgl

nem képviseló-
bizottsági tag
nem képviseló-
bizottsági tag

Egészségügvi és szociális Bizottság

Keszey Lajos elnök
Biró József tag
Lukácsi Ernóné tag
Horváth Endréné nem képviseló-

bizottsági tag
Takács MáLrta nem képviseló-

bizottsági tag

Közoktatási. Múvelótlés:i,Ií]]]§id ]1§
sportbizottság

szabó József elnök
Diószegi József tag
Szalai Szaboics tag
Szekeres Tibor nem képviseló-

bizottsági tag
Tamás Tibor nem képviseló-

bizottsági tag

Gratulalunk,
eredményes munkát kívánunk!

li'

*dr. Németh Kálmán
Biró József
Diószegi Jőzsef
dr. Dömötör János
Horváth csaba
Keszey Lajos
Lukácsi Ernóné
szabó József
szalai szabolcs
Varga Jenó

Üeyrendi Bizottság

Lukácsi Ernóné
Biró József
Horváth csaba

pénzüevi Bizottsáe

dr, Dömötör János
Horváth csaba
Keszey Lajos

polgármester
képviseló
képviseló
képviseló
képviseló
képviseló
képviseló
képviseló
képviseló
képviseló

elnök
tag
tag

elnök
tag
tag

VÁi-aszTÁsI BnnE,KESSEGE,K

r dr. Németh Kálmánt

1994 és 1998 után az idei
évben harmadszor válasz-
tották meg polgármester-
nek. A korábbi években:
1990-1994 között önkor-
mányzati képviselő volt.

r Varga Jenő

kezdettől fogva tagja a
testületnek, és mind a
nágy ciklusban alpolgár-
mesteri tisztséggel bízták
me9.

r A jelenlegi képviselő-
testület 3 új tagja:

Diószegi József
Horváth csaba
szalai szabotcs

2003. |anuár L7-én
(péntek)
19 órakor

A nők hatalma
c. komédla

kerül bemutatásra
a Soltls La|os Színház

etőadásában
a Múvelődésl Házbanl

Belépődí|: 500,-Ft
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|-""1 REGOLES

A regölés a legkülönösebb,
legrejtélyesebb valamennyi
népszokás közúl. Már az is

különös, hogy a lucázás és

a betlehemezés után ez már
a harmadik adománygyűjtó
falujárás decemberben.
Alig múlt el a karácsony,
még fulünkbe zeng a betle-
hemesek éneke, karácsony
másnapján már jönnek a re-

gösök.
A regöséneket mind szöve-
ge, mind dallama alapján
igen réginek, középkorinak
érezzik. Mintha a régi po-
gányság levegője áradna
belőle. S mégis, különös-
képpen tele van keresztény
elemekkel.

Egy, Vas megyére is jellemző
regösének részlet :

Amott keletkezik egy sebes

folóvíz,
aa körülfogja szép zöld pá-

Zsit,
abban legeltetik csodaféle
SZarvas,
csodaféle szarvasnak ezer
ága-boga,
ezer ága-bogán ezer mise-
gyertya.
Gyulladván gyulladjék, ol-
tatván aludjék,
Haj, regö lejtem,
Regö regö regö lejtem!

A regölőknek rendesen
pénzzel szoktak t-tzetni. "Ha
ítisvényen jutalmazták őket,
yagy éppen semmit sem
kaptak, akkor az ajtóban
még a következö verset is

elmondják: Adjon az
Uristen ennek a gazdának
egy hold ftjldön száz köböl
borsót, utána koporsót."
Egy-egy helyen kb. két liter
borra való pénzt kaptak.
Meg is kínálták ő-
ket," (Vámoscsalád)

1Fon,ás: Kerényi György: Magyar éne-

kes népszoká- Bp. Gondolat, l982. 54-

58,, ó2, p,)

B pMtjTATKo ZII{:
SzeLAI Sz,tBot-cs KÉpvIsELő

Répcelak város képviselő-testületébe
a 2002. október 20-i választások
eredményeként 3 új képviselő került.
Lapunk mostani számában Szalai
Szabolcs képviselőt kértem meg be-

mutatkozásra, tetveinek a kifejtésére.

Elsőként azt kérném, hogy röviden
mutatkozzdl be lapunk olvasőinak!

- I976-ban születtem. Répcelakon
jártam általános iskolába, majd a

soproni Berzsenyi Dániel Evangéli-
kus Gimnáziumban érettségiztem.
Tanultam zongotázni, és Répcela-
kon is és Sopronban is énekeltem az
énekkarban. Ez jő döntésnek bizo-
nyult, mert a különböző kórusokkal
sok magyarországi és'külftjldi vá-
rosba is eljutottam. A diplomirnaí a
szombathelyi Berzsenyi Daniel Ta-
nárképző Főiskolán szercztem ének-

zene és egyházzene szakon. Negye-
dik éve tanítok a Móra Ferenc Álta-
lános és Művészeti Iskolában" Tagja
vagyok a répcelaki kosárcsapatnak,
heti rendszerességgel játszunk. Az
elmúlt évi sikerek után ebben az éy-
ben nem nagyon megy a csapatnak.

Fontos számomra az Evangélikus
Gyülekezet és K. L. bácsival ellen-
tétben én szeretek ide járni. Az iflű-
ságból alakult Vekker együttes szó-
listája, énekese vagyok. Öt éves a
zenekar és ez idő alatt számos hely-
re elvittük az evangéIiumot, Kará-
csony körül jelenik meg első CD le-
mezünk, amelyen saját szerzemé-
nyeink hallhatóak. Hívó emberként
az is a feladatom, hogy beszéljek,
énekeljek Jézusról, felhívjam a fi-
gyelmet, hogy csak vele, benne bíz-
va van igazán értelme az életnek.

Szrimítotttíl-e arra, hogy a vdlasztá-
sokon bekerülsz a képviselő-
testületbe?

- Igen, számítottam rá, mert már
négy ével ezelőtt is próbálkoztam, s

akkor csupán egy-két szavazattal es-
tem ki. Ennek ellenére meglepett a
szavazatok száma, mennyire sokat
kaptam. Mindenkinek köszönöm,
aki bizalmat szavazatt nekem.

Mint új képviselő, milyennek ítéled
meg a képviselő-testületben folyó
munkát?

- Még eléggé az elején vagyunk, de

mar most látom, hogy nem lesz
könnní dolgunk. Egy testületi ülés
után nehéz enől véleményt mondani.
Annyi bizonyos, hogy mindannyian
Répcelak fejlődését, gyarapodását
szeretnénk.

Melyek azok a célok, amelyeket a 4
éves megbízatds alatt képviselőként
szeretnéd, ha megvalósulna Répce-
lakon?

- A legfontosabb dolognak az intéz-
mények zavartaLan működését tar-
tom. A gyerekek tanítása, nevelése
nélkül felesleges beszélni bármilyen
jövóről is. Szeretném, ha a hétvégi
orvosi ügyelet kérdése is rendeződne
és a hegyfalui ügyeletre esetenként
nem Répcelakfól kellene nrentőt hív-
ni. A sportcsamok és az uszoda is
fontos kérdés, támogatom és szeret-
ném a megépülésüket,

Köszönöm a tájékaztatást, képvise-
lői munkádhoz sok sikert kívánok.

szekeres Tibor
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Onkormányzatunk novenr-
beri ülésén elíogadta a vá-
ros nyilvános könyvtárá-
nak új Könyvtárhasználati
szabályzatát, mely tartal-
mazZa
* a könyvtárhasználók jo-

gait,
* a könyvtárhasználók által

igénybe vehető szolgálta-
ások körét,

* az igénybevétel módját, a
díjak mértékét,

* s a könyvtarhasználók
kötelezettségeit,

A teljes dokumentum a
könyvtári hirdetőtáblán el-
olvasható, mégis most né-
hány fontosabb dolgot sze-
retnék kiemelni:

A könyatór bárkinek, bór-
milyen hátrányos tnegkii-
lönböztetés ttélküI rende!-
kezésére áll.

Azon túI, hogy a ,,Kultu-
rólis" töroény a könyatár-
hasznólat jogát minilenki
szómára biztosítj a, megha-
tározza a könyutórhaszná-
lat feltételeit is.

l. Beiratkozás nélküI ir1-
g,ven csak az alapszolgálta-
tások vehetők igénybe:

* a könyvtárlátogatás,
* a dokunrerrfurnok hely-

ben használata,
* az állomárryfeltáró eszkö-

zök használata,
* információ a könyvtár és
a könyvtári rendszer
szolgáltatásairól.

2, Beiratkozással a kön)rv
tár által nyújtott szolgálta-
tások teljes körének igén},-
be vételére jogosult a
kÖn}rvtarat használó.
Ezen szolgáItatasok egy ré-
sze ingyenes, más része
térítéshez kötött.

In gy ene s s z oI g áI t a t ás ok :

* a kölcsör-rzés,
* könyvtárközi kölcsönzés,
* az előjegyzés,
* segítség köznapi ügyek

intézésében,
* szövegszerkesztési, áblá-

z atkezel é s i lehetós é g,
,i adattár, adatbázis, multi-

média használa! videó-
zási, Iemezhallgatási Ie-
hetőség,

Téítéses szolgáItatósok:
* az irodalomkutatás,
* fénymásolás a könyvári

dokumentumok egyes ré-
szeiről,

* az lnternet használata,
* valanrint számitógép ál-

tal előhivott, vagy előálli-
tott bárnrilyen adat, do-
kunrentum kinyomtatása.

A beiratkozási díj fzetése alóIí
rnentesség töruényileg kötele-
zően csak n könyotárat hasz-
ndlók egy részére aonatkozik.

Ezzel ellentétben önkor-
mónyzatunk ú8y döntött,
hogy a 2003-as éare teljes
körű beiratkozási díjmen-
tességet biztosít.

A könyvtárhasználó kezde-
ményezheti a Könyvl,iár-
használati szabáIyzaí mó-
dosítását.

Városunk megújult köny,v-
tárában továbbra is szak-
szerű és pontos szolgálta-

tasra törekszúnk.
A könyvtari nyitva tartás

változatlan.

Mindenkit szeretettel
várunk!

a könyvtár mrrnkatársai
nevében

Nagy Károlinré
körryvtárvezető

*

szalai Borbála

Úlavi kívánság

Tiktakolva

"jár az őra -
pergeti a perceket,

mutatója
nesztelenül

éjfél felé lépeget.

útra készen
áll az őév:

vállra vette batyuját,
szrslgálatátt
hamarosan

új esztendő veszi át...

(F'omás: ,,A tél csengői csenge-
nek..."Hatvan, 1991 86_ p.

Szíxi Árszó T,ALÁ LKozó SüvtrGEN

A sümegi Kisfaludy Művelő-
dési Központ és a Veszp-
rém Megyei Amatőr Színját-
szók Egyesűlete a Vas és
Zala megyei művelódési
központok együttműködé-
sével Szrnjátszó találiqozót
szervez 2003. március 1-2-
lő

A rendezvény fő célja az
egymásnak töfténő bemu-
:atkozás, a csoportok (és a
:soportok tag,lai) közötti ba-
:áti és szakmai kapcsola,

tok létrejöttének elősegíté-
se, műsorcserék kialakulá-
Sa.

A találkozóra azon együtte-
seket várják, amelyek el-
sődíeges célja szűkebb
vagy tágabb környezetük
színvonalas szórakoztatá,
sa, művelődése, ennek je-
gyében hoznak létre pro-
dukciókat, egyfajta színház
pótló szerepet is betöltve
olyan telepü|éseken, ame-
lyek színpadán élószó csak

ritkán hallható.

A felhivás teijes szövege, va,
larnint a jelentkezési lap a
könyvtári hindetőtáblán elol-
vasható.

Továblri információ a Műve-
lődési Otthonban a

370-211,es számon kérhető.

A ta!á|kozóra jelentkezés ha-
rárideie 2003. január 15.
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Friss
gyümöIcsökből

készüIt
alkoholmentes

bólé

Hozzávalók:
2 nagl narancs

4 mcndarin
2 nagl banán

} grépfrút
] citrom

20 dkg por.cukor
l kiskanál konyakaro-

ma
5 dl szénsavas na-

rancslé
] l szénsavas tonik

A narancsokat meg-
mossuk, majd a kocka-
cukorral ledörzsöljük a

héját. A narancsolajos
cukot a bóléstálba rak-
juk. Hozzátesszik a

meghámozott, felkari-
kázott banánt, a kis
kockákra vágott naran-
csot, mandarint és a
grépfrut kifacsart levét.
Rászórjuk a porcukrot,
ráfacsarjuk a citrom le-
vét, és beleöntjük a ko-
nyakaromát. Az egé-

szet óvatosan összeke-
verjük. A tálat lefedve
a hűtőszekrénybe tesz-
szük. Legalább fel na-

pig érleljük. Közvetle-
nül fogyasáás előtt be-

leöntjük a szénsavas
italokat és azonnal tá-

laljuk.

E, t- I],TUTj A RóL, TERvE,tnől A Böi,csőop
És Inősn K I{t,uBJA YF,ZEToJtrUJ

Köszönörn a lehetőséget,
hogy bemutatkozhatom.
Répcelakon élek a csalá-
dommal.
A P.O.T.E. Egészségügyi
Főiskolai karának szom-
bathelyi tagozatán 1995-
ben szereáem diplomát
általános szociális mun-
kásként, Első munkahe-
lyem a Vas Megyei Pszic-
hiátriai Betegek Otthoná-
ban volt Sajtoskálon, ahol
foglalkozíatás-
szervezőként aikalmaztak.
Az intézményben vége-
zendő feladatok nem elé-
gítették ki tudásvágyamat,
így munkahelyet váItoz-
tattam. Szombathelyre ke-
rültem a Segítóhaz Haj:
léktalanokat Ellátó cso-
portjába, ahol az átmeneti
szállason éló hajléktalan
családok, egyedülállók
gondozása volt a felada-
tom. Szombathelyen 1997

őszén szervezni kezdték a
Gyermekjóléti Szolgála-
tok kialakítását, működési
feltételeik megteremtését.
Az ellátandó gyermek-és
ifiúságvédelmi feladatok
felkeltették érdeklódése-
met és jelentkeáem 1998

februárjában az Oladi
Szociális Központ Gyer-
mekjóléti Szolgálatához
családgondozőnak. Fenti
intézménybe n 2002. szep-
tember 30-ig dolgoztam.

közben értesültem arról,
hogy Répcelakon a Böl-
csőde és Idősek Klubja
Összevont Intézmény ve-
zeíői állásának b etö ltésé re

pályázaíot írnak ki. E,lha-

tározíam, hogy a meghir-
detett álláslehetőségre be

fogom nyújtani a páIyáza

tomat, hiszen az, hogy rn-

tézményvezetóként dol-
gozhatom kihívást jelen-
tett számomra, s kényelmi
szempontból szintén ke-
csegtetőnek bizonyult.

Répcelak Város Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a pá-

lyánatomat és 2002. októ-
ber 01-jével kineveáek a

Bölcsőde és Idősek Klub-
ja Összevont Intézmény
vezetójének, A pályéua-
tomban célként foga|maz-
tam meg az idősellátás te-

rületén a klasszikus hazi
segítségnyújtás megszer-
vezését, az intézményben
dolgozó szakemberek ese-

tében a folyamatos szak-
mai továbbképzéseken
való részvételt, az Idősek
Klubjában a rendszeres
foglalkoztatast, s termé-
szetesen a bölcsőde, mint
gyermekjóléti alapellátás
biáosítasát a lehető leg-
szélesebb körben, ezen kí-
vül a bölcsődében szabad
kapacitás esetén az idő-
szakos gyermekfelügyelet
biáosítását térítési díj el-
lenében.

Úgy gondolom, hogy nyu-
godt szíwel kijelenthe-
tem, hogy a páIyázaíom-
ban megfogalmazott célo-
kat majdnem l0O%-osan
sikerült teljesíteni. A házi
segítségnyújtás törvényi-
leg megfogalmazott for-
mája működik, és van rá
igény az idős emberek ré-

széről. Az intézmény dol-
gozői számára próbálom
biztosítani a továbbképzé-
si lehetóségeken való
részvételt, ehhez tovább

képzési tervet készítek
2003. évre vonalkozóan.
Az Idősek Klubjában fo-
lyamatos foglaIkoztatás
keretében gondoskodunk
a szabadidő hasznos eltöl-
téséról. Októberben meg-
emlékeztünk az Idősek
Világnapjáró1, november
hónapban Egészségneve-
lési Hónap keretében elő-
adókat hívtunk, hogy még
érdekesebbé tegyük az
idősek mindennapjait, s

természetesen a decembe-
ri ünnepekről sem feled-
kezünk meg.

A bölcsőde a féróhely tel-
jes kihasználtságával mű-
ködik, így - sajnálatom-
ía - az időszakos gyer-
mekfelügyeletet nem tud-
juk biztosítani a raszoruló
szülők számára, A jövó-
beni célom a hazi segít-
ségnyújtas propagálasa, a
társintézményekkel való
jó kapcsolat kiépítése, a
szülőkben lévő ellenérzé-
sek megszüntetése a böl-
csődével szemben, hiszen
tudom, hogy minden szü-
lő nehezen engedi el és

felti kisgyermekét, de biz-
tosíthatok minden kedves
szülőt, hogy a bölcsódé-
ben szakmailag fe lkészült,
türelmes és gyermeksze-
rető szakemberek dolgoz-
nak. Röviden ennyit sze-

retnék elmondani. S en-
gedjék meg, hogy megkö-
szönjem az intézmény
dolgozóinak lelkiismere-
tes munkáját.

Lászlóné Moór Lilla

BöIcsóde és ldósek Klubja
vezetője
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Egyházi iskola
"Agostai hitvaIlású, evan-
eéIikus egyházközség lelké-
sze: Tarián lstván, aki
l 89l -ben született Ostfí}-
asszonylán lal5-ben nyeri
]elkeszi oklevelét a Soproni
E,vangélikLls T'heológián.
] 918-ban váiasztja meg a
répcelaki Evangélikus Egy-
ház rendes lelkészévé. El-
nöke az Iskolán Kívüli Nép-
művelési Bizottságnak, a
Répcelaki Evangélikus I!ú-
sági Egyesületnek, a Revízi-
ós. Egyesületnek.
*Agostai Evangélikus Ele-
nri Iskola tanítói: Sass Vil-
nra, Takács Ernő, Gőcze Ist-
ván.

Közegészségügy
*Orvos: Dr. Gábor Antal
magánorvos.
*Szülésznő: Schuszter Já-
nosné. Felsőszakonyban
született, szülésznői okleve-
iét 1909-ben Szombathe-
lyen kapta. Répcelak 1925-
ben választona meg.

Egyesületek, szövetkeze-
tek, iparvállalatok
*Onkéntes Tűzoltó Egyesü-
let parancsnoka:Tömböly
Kálmán
*Levente egyesület vezető-
je: Tömböly Kálmán
- Hangya Szövetkezet üzlet-
vezető: Nagy József, l885-

ben született RépceszeIlt-
györgyön, A nralornszakrrtá-
ban képezte ki magát, l9l 1-

ben önálIó lett és egy rragy-
forgalnrú üzemnek a tulaj-
donosa, l928 óta a Hangya
vezetőle.
*Stauffer és Fiai Nyugat-
Magyarországi Sajtgyárak
és kiviteli vállalat. köz-
ponti gyártelep Répcelak,
központi iroda Sopron, l 5

fióktelep.
Már 1868 óta foglalkozik a
család seniorja, Stauffer
Frigyes a sajtgyártással. A
vállalatot l904-ben fiai:
Sándor, Ernő és Vilmos vet-
ték át és lejiesztenék a mai
színvonalra. 1927-ben a ré-
gi gyár helyére modern üze-
met építettek. Az új gyárban
45 terem van, naponta 20-
25 000 liter tejet dolgozik
fel, melynek a felét uradal-
mak, felét kisgazdák szállít-
ják. Ebből naponta 20-25 q
sajt készül. 30 nagy érlelő
és raktárpincéje van és l40-
1 50 alkalmazottja. Gyártási
melléktermékeinek jobb ér-
tékesítése céljából sertéste-
nyésztést és hízlalást tart
fenn. Több kitüntetést ka-
pott a vállalat,
*Cseh Miklós cementáruhá-
Za.
*Szabó János és Társa tég-
lagyára.

Nyugdíjas ós magánzó
xVitéz Kovács István l896-
ban született Dénesfán. A
győri bencés gimnáziumban
tesz érettségit, majd a Keleti
Akadérniát végzi el. l921
óta a Stauffer és Fiai cégnél
könyvelőként rnűködik. A
helyi Polgári Lövészegyesü-
let alelnöke.
*Toth József l 869-ben szü-
letett Ságon. l910-ben vo-
natvezetői szakvizsgát tesz,
22 éven át a Győr-Sopron-
Ebenfurti Vasút szolgálatá-
ban állt, l922-ben vonult
nyugalomba, 1907 ótaveze-
ti felesége szállodával kap-
csolatos vasúti vendéglőjü-
ket.

t{elyesbítés az előző rész-
hez:
Sajnos a cikk forrása is hi-
básan jelent meg (nevek,
evszámok1. Az említett
Szentgyörgyi Radó család
helyesen Szentmártoni
Radó család.

Biczó Ferenc
hel}.történész

A település minden lakójá-
nak ezúton kívánok az Isten
és Jézus krisáus szereteté-
vel kísért, áldásokban gaz-
dag karácsonyt és boldog új
évet.

\xy,tKöNyVI rIíREK

sZüLFIÉS

Akiknek orülünk:

3ataki Marcell (Keszei Annarnária és Pataki
Ferenc fia)

HALALoás

Akiktól búcsúzunk

csáfordi lmre
Farsang Vendel

Fehér József
Király János

petrovics Ferenc

]

lI

Gyászolunk

IjARSANG VENDl,L.
a Répcelak és Vidéke 'l'aka-

rékszövetkezet örökös, tiszte-
letbeli elnöke 2002. novem-
ber l5-én, 7l éves korában.
tragikus hirtelenséggcl el-
hunyt,

A Répcelak és Vidéke ]'aka-
rékszövetkezetet elnökként
30 évig, alázatta| szolgálta.
Munkássága visszaköszön a
családok otthonteremtésébcn,
a megerósödó vállalkozások
sikereiben, a háztartások gya-
rapodásában, a helyi emberek
személyes boldogulásában,
Múlhatatlan érdemeket szer-
zett a takarékszövetkezet íil-
lej lesztésében, hítlózaíának
bóvítésében, modernizálásá-
ban"

A takarékszövetkezetet gyer-
mekeként szerette, mindig
féltő gonddal és nagy-nagy
kedvességgel szólt róla, s ha
szeretett szövetkezete érdeke-
it veszélyben érezte, mindig
megvédte. Elnöksége idején a
takarékszövetkezet a környék
ismer1 és elismert intézrné-
nyévé, ó maga pedig a térsóg
ismert és elismert személyisé-
gévé nótte ki magát. Minder-
re országosan is felfigyeltek.
ami több kitünt€tést, érdem-
rendct, szakmai megbccsülóst
jelentett számára.

".Nem múlnak el ók, kik szí-
vünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, ál-
mok, óvek,
ót itt maradnak be nntink
csöndesen még,
íliszen hazánk nekünk a vég-
telcnség, "

RépceIak és Vidókc
'1-akarékszö vetkezet
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^z 
év vége mindig a

számadások, az össze-
sítések, az örömök, ku-

darcok számbavételének
időszaka. Nincs ez más-

képp a sportban sem,

Mivel év közben folya-

matosan hírt adtunk

eovesületünk életéról,

"iútt"t 
engedjék meg,

hogy összegezésként
eg|' oourtett mondatot
közöljek:
A Répcelaki Sportegye-
sület 2002-ben a varos
önkormányzatának, la-

kosainak elvárasai sze-

rint megőrizte működó-
kéoességét, a verseny-
soortban az eddigi ha-

ovománvoknak megfele-
ioen iól 

-helyt 
állt, és más

helvi szervezetekkel e-

ovútt qondoskodott a tö-
iiegs[ort igények kielé-

oítéséról amellett, nogy

i,,r.iroaese mentes volt

bármiféle zavaros ügyek-

tól, botrányoktól.

Ezek után szeretném is-

nrertetni az őszi szezon
zárása utáni eredménye-
ket egyes szakosztálya-
inknál,

Labdarúgás:
Az NB lll-as csapatunk-
nál bekövetkezett nagy"

aránvú iátékos-mozgás
miati szeiényebb célkitű-

zést - a mezóny elsó fe-

lében való szereplést -
határoztunk meg, Ezl
csapatunk teljesítette, az

elert őszi 5. helyezés jó

eredmény. Dicséretre

tébe. Ma már senki nem

kérdőielezi meg Mészá-
ros zóti, Kiss Tamás he-

lyét a csapatban, de

részt vett a keretben az

ifiból Wittinger Zsolt és

Németh Ákos, valamint
példamutató edzésmun-
kával a 15 éves nagyon

szorgalmas és tehetsé-
ges Horváth Péter,

lfjúsági együttesünk
eredményesebben sze-

repelt, O. netye megfelel
lehetóségeinknek, ne-

hánv szép gyózelem vi-

szoÁt reménykeltö a jö-
vót illetóen.

Serdüló csapatunk a 6
helven végzett, ami azt

ielónti, hogy Répcelak
utánpótlásával a jövóben

is számolni kell.
A Bozsik 2 program ke-

retében vállalta egyesü-
letünk a7-9,11 éves kor-

osztályú gyermekek kép-

zését" Ehhez biztosítot-
tuk a feltételeket techni-

kai téren, és szakképzett
edzöt Horváth Endre

személyében, aki nagy

lelkeseóéssel szeretettel
foqlalkozik a legifjabb fo-

cijta nemzedékkel, O-

lyan nagy az érdeklódés,
Éogy SÓ-SS gyermek jár

,"űszeresen az edzé-

sekre és figyelemre mél-

tó, hogy a szomszédos
településekröl is nagyon

sok szüló hozza ál a fo-

cizni vágyó csemetéket,
akik kozott máris több te-

hetséges játékos talátha-

tó.

másodosztály jobb, és a
iátékosállományokat te-

kintuu kiegyenlítettebb
volt.

Férfi csapatunk ezúttal is

a megerósödött Gyór
meqvei bajnokságban
szeiópelt. A tavalyi baj-

noki címhez méltóan ki-

tűnő ószt zártunk és
ezúttal is az elsö helyen
várja együttesünk a tava-

szi szezont.

Teke:
Az NB ll-ben szerepelt
csapatunk és a megvál-
tozott szabályok (ismét

100 dobás, valamint ifjú-

sáqi versenyzö kötelező
szórepeltetése) új fela-

datokat jelentett sza,
munkra. Némileg válto-

zott a játékosállomány,
íou az őszi szezon zárá-
Űval elért 5. hely elfo-
gadható, de ha az.edzés
iátoqatottság nem javul a

me§határozó játékosok-

nál, akkor a tavasz ne-

héz lesz, Pozitívum,
nóóu zsámboki Aaam
.ei.juto, és Tamás Lász-
ló ifi iátékosunk az or-

szágos vidékbajnoksá9
résJtvevóje lehetett a te-

rületi versenyeken elért

helyezésük alapján,

Véoül szeretném megra-

oaöni az alkalmat és

Óqvesuletünk tagjai ne-

ué'U"n megköszönöm
Réocelak város sportot

szeretó lakosságának ez

évben nyújtott támogatá-
sát és érdeklödését,

méltó, hogy Répcelak
t<apta a legkevesebb
oáit. 

". 
a sportszerűségi

ü"rr"nvo"n ósszel a 2,

he|ven végeztünk, Rész-

U"Á Xenyi.er miatt, de

hosszú távú terveink mt-

att is fokozottabb mér-

tékben sikerült bevonnt

saiát nevelésű fiataljain-
Uát az elsö csapat kere-

Kézilabda:
Nói csapatunk a kissé

ránk kényszerített Vas
meqvei bajnokság részt-

ueűe volt, ahol NB ll-es

"=up'atok 
tartalékai vagy

ifistái szerepeltek, Több

utazás, kevesebb siker-

élmény és közepes sze_

replés. A Győr megyel

Kellemes karácsonyt
eredményes boldog
évet kívánok

és
új

szarka sándor
SE ügyvezető elnöke


