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san voltak észrevételei Dr. Nénretlr KáInlárl-
nak: péIdául a közbeszerzésekkel. a közai-
kalmazottak pál,r,ázíaíásával, és az illtéz-
ményvezetők öt évenkénti ír jrapál;.áztatásá-
vaI kapcsolatban.
A polgármestert követő Dr. Bekényi .Iózseí.
az Önkorrnán;,zati cs Ter ülctfe.jJewtesi l\1 i-
nisztériurn főosztályvezető.je volt: ő az ön-
konnányzati rendszer tef\/ezett változtatása-
iról beszélt. A íőosztál;,,vezető is ijrijrllrllei
üdr,özölte a konlerenciát, és gratulált a r-ép-

celaki hag1,onránl,lroz. Elrnondta. hogv az
' elmúlt időszakban rengeteget dolgoZak a

jobbításokért. egl,eztettek párlokka1. bizolt_
ságokkal, szakrnai szervezetekkel, i.l1,el<ez-
tek figyeienrbe venni rrlinden igénlt, így Dr.
Németh KáIrnán Répceiak polgárnlesterét
is. A szakember azt renréli. hogv érezhetől<
lesznek a pozitívumok, lra tavasszal elfb-
gadják a törr,én},csornagot.
A következő előadó Dr. Zongor Cjábor, a

TÖOSZ (TelepLiIési Önkormáni,zatok Ur-
szágos Szövetsége) főtitkára volt. Ezt a

szervezetet még l989-ben tanácselnökök
hoáák létre a szolidaritás és szakszer-űséc
jegyében. A fótitkár kifejtette, hog1, szerin-
tük a jó önkormányzatiság lényege, hogy,, a

települések a lehető legnagyobb önállóság-
gal bírjanak, ehhez pedig gazdasági stabili-
tás kell, melyet saját bevételeikket, adóikkal
tudnak megteremteni. Zongor Gábor beszélt
nrég javaslataikróI az új törvénycsotnaghoz.
póldául javasolják az önkormárlvzati és a
parlamenti választási ciklus szétválasztását.
az önkormányzati képviselők esetében az
összeferhetetIenség bevezetését, és a képvi-
selők számának csökkentését. A fotitkár azt
reméli, hogy az új tclrvényekberr tükröződik
majd az ő szervezetűk akarata is.
Ezután helyi előadók következtek. A sort
Biczó Ferenc nyitotta rneg, aki I{épceiak
elöljáróinak kronológiáját vázolta ícl I]iő-
adása tükrözle azt a rengeteg kutatást es
rnunkát. anlit az, évek során teleptilésünk
múItjának felderítése érdekében végz_ctt
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Tíz éve, 1997-ben rendeztek először konfe-
renciát településünkön, azóía ezt minden
évben - a válaszíás évét kivéve - megszer-
vezik. Ezeken a fórumokon Répcelak életé-
nek, történetének egy-egy szegmensét ve-
szik górcső aIá. Téma volt már a gazdaság,
az oktatás, az egészségüw, a történelem, az
irodalom, a mezőgazdaság, a közlekedés, és
a sport. Idén a közigazgatás fejlődését kö-
vették nyomon, elemeáék.
A megjelenteket Varga Jenő alpolgárrlester
köszöntötte a városvezetés nevében, majd
átadta a szót Dr. Tömböly Tamásnak, a
Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Vas Megyei Kirendeltség vezetőjé-
nek, aki a megye közigazgatásának fejeként
köszöntötte a konferenciát. Elrnondta, hogy
tapasáalata szerint a könisaviselők sokak
szemében érzéketlen bíirokraták, de ez nem
így van, ők is érző szívű, segítókész embe-
rek, akik azonban jogalkalmazók is egyben.
Napi tevékenységüket szigorú törvények,
rendeletek és határozatok szabályozzák,
melyeket be kell tartani, és tartatni.
Tömböly Tamás humorral átszőtt szenve-
déllyel védte meg ,,csapatát", jó alaphangu-
latot adva ezzel a továbbiakhoz.
Ezt követően aházigazda polgármester, Dr.
Nérneth kálmán következett. városunk el-
ső ernbere az önkormányzatok működésé-
vel kapcsolatos jobbító javaslatairól tartott
előadást. Szót ejten a polgármesteri hatás-
körről - melyet szerinte tágítani kellene; ar-
ról, hogy az önkormányzati közigazgatás-
nak emberközelinek kell maradnia; és az
önkormányzati adórendszerről, ami most
van átformálódóban. Ezzel kapcsolatosan
dr. Nérneth Kálmán aa a bejelentést tette,
hogy az építményadót ezentúl a váIlalkozá-
sok körében általánossá teszik. Kifejtette
még a polgármester, hogy a normatív támo-
gatás rendszerén is változtatni kellene oly
módon, hogy ne tegye lehetővé a kistelepti-
lési önkormányzatok számára a - csúnya
szóval élve - gyermekkereskedelmet. VégüI
néhány törvényi szabályozással kapcsolato-
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Karácsony

Amikor télen meghal a
Föld,

mikor sötétség boru| a
világra,

testtel
bemenekülnijó egy me-

leg szobába.

Kint hagyva mindent, ami a
múlt,

s amit a hó már
betakart.

Meggyónni minden véaő
sebet,

amit a bűn felkavart.

Sokan vagyunk
elhagyatva

oly bizakodók, mint egy
árva,

ki csodát remélve néz
szelíden

a gyermektelen
édesanyára.

Rajtunk kívül is vannak
sokan,

kik bár örökké velünk
élnek.

Figyelmet, békét,
törödést

csak karácsonykor
remélnek.

Szeretettel fordulj most
felé,

kire hétköznap idód nem
marad.

Karácsonykor borulj

_ szívére,
ajándéka légy

önmagad.

pichlerné
kondra katalin

OXKORMANYZATI HÍRE,K

TÚL AZ ELSÓ OLVASATON A
2oo8-As sÜozsÉ
A Képviselő-testület novemberi ülé-
sén tárgyalta a 2008. évi költségve-
tési koncepciót. A polgármester elő-
terjesztésében megállapította, hogy
szoros költségvetés lesz, de odafi-
gyeléssel el tudjuk látni feladatainkat
és mintegy 100 millió Ft jut fejlesz-
tésre is, A koncepcióban nem szá-
molunk az intézményeknél létszám-
leépítéssel. Az anyagot előzetesen
véleményezte a Pénzügyi Bizottság.
Dr. Dömötör János elnök, hasonló
megfogalmazásokat tett a koncepci-
óról,

soK.ADszoR A xözvrlÁcÍrÁs-
nól
Többször megírtuk, amennyiben
közvilágítási hibát észlel a lakosság,
ingyenesen hívható az E-ON hibabe-
jelentője: 06-40-330-330 illetve a
Polgármesteri Hivatalban bejelenthe-
tő a titkárságon, ahol azonnal intéz-
kednek.

rórsxolÁs, EGvETMISTA FIATA-
LOKON TUDUNK SEGÍTENI
Répcelak Város Önkormányzata is
csatlakozott a Bursa, Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázathoz. Az önkormányzat által
adott pénzt a kormány ugyanannyi-
val kiegészíti. Rz odaítélésnek szigo-
rú feltételei voltak. Az idén 10 fiatal
felelt meg a pályázati kiírásnak.

RÉPCeUXON KÉPZELIK EL A JÖ-
VőT
Répcelak önkormányzata támogatja

A képviselő-testület nevében
minden kedves répcelokinok
boldog korócsonyi ünnepekel

_ kívónok.

Dr. Némelh Kólmón
polgórmesler

a fiatalok lakásépítését, vásárlását.
2007-ben 10 fiatal pár kapott támo-
gatást összesen 6,9 millió Ft érték-
ben.

IGYEKSZÜNK ÉLNI A LEHETŐSÉ-
GEKKEL
Beindultak az Európai Uniós pályáza-
tok, Szinte kéthetente jelennek meg
az újabb és újabb kormányzati felhí-
vások. Szerencsére az önkormány-
zatok számára számtalan lehetőség
kínálkozik és a támogatottsági szint
is magas (85-90%),
A pályázatokra immár két éve ké-
szülünk, engedélyezés illetve a ta-
nulmánytervekkel rendelkezünk.
Amire pályázunk:

- iskola vagy óvoda felújítás. Itt
elsődleges az iskola amennyiben
ez nem lehetséges akkor az óvo-
da
- Főtér teljes átalakítása beleért-
ve a Művelődési Házat is
- Belvízrendezés a Hunyadi, Ara-
di és Csánigi utcában

Ezekre pályázni kell, nagy siker len-
ne, ha egy, esetleg két projektünk
támogatást nyerne. Több száz milliót
szeretnénk elnyerni,

Az UToLsó nÉszleT Is KIFIZE-
rÉsne KERüLT
A Linde Gáz Magyarország ZRt-vel
még 2000-ben kötött szerződés
alapján az önkormányzat megvásá-
rolta a sporttelepet. A vételárat hét
év alatt kellett kifizetni. Az utolsó
részlet a napokban került átutalásra"



; ::célaki Hírmondó

vÁlrozÁs A MűszAKI oszTÁ-
LYoN
a.á; Miklós műszaki vezető-
]íuná..or, at<i :a évet töltött a Rép-

;l;ki ianácsnát illetve a Polgármes-
.=ri Hluutalnál, december 15-én
]i,ugaí3Ua vonul. Helyette. Mé.rgesné

SraÁpi Ildikó les2 a műszaki cso-

::rtvezető, aki GYES-ről tér vissza,
],1unkatársa Dobos Eszter az eddig is

= műszaki csoportnál dolgozó kollé-
:ánk marad.
s.ar. Úir.rO.nak köszönjük a munkát
is rrosszú nyugdíjas éveket kívánunk

ÉpírrqÉNvnoó
1épcelakon a vállalkozások nagyob-
:ik részét eddig nem érintette mivel

:sak 5000m2 felett kellett fizetni, Az

iU-s törvények szerint 2008, január

--tő| ilven címen nem lehet kivételt
,:nni. Íqy a képviselőtestület dönté-
se alapján a vállalkozók számára jó-

"őre 
tel;es kórűen bevezetésre ke-

-ü|. Így is mintegy 20 millió Ft-tal
.evesébb lesz a b'evételünk, mivel _a.noJ Á"gallapított ár (300 Ftlm2)

;óval kevésebb az eddigieknél, Az
építményadó a családi házakat nem
érrnti.

MEG AKARJUK
FARKAS aÁzer.
sÉGEs?

vÁsÁnolNr a
VAJON LEHET-

A Csánigi utcában lérlő Farkas há.z

már hosizú évek óta elhanyagolt ál-
lapotban van. Sok az örökös, de egy
részük nem fetlelhető. Évek óta pró-

báljuk a kérdést megoldani, Most
olyán döntést hoztunk, hogy 9z is-
.b.t tutuidonosoktól megvásároljuk
a részüket (ez a tulajdonrész több
mint 50oÁ) és í9y egy bizonyos idő

után rendelkezhetünk a többi résszel
is.
E házban született Farkas Jenő prÍ-

más, aki nótákat is szerzett. A le9hí-
resebb, amit a rádióban is 9yakran
játszanak a következŐ:

Eltőrött az ezüsthangú tilinkóm
Etvítték a galambomat egy hintón

Akinek se muzsikája, se párja,
Miért szűtetett erre a bús világra?

Faraghatok új titinkót magamnak,
Szeretőm meg akár száz is akadhat,

De ha rózsám mást szeret már,,
nem engem/

Jobb tett volna talán meg sem
születnem.

Az előzetes vizsgálati dokumentációba, il-

Ietve az ügy irataiba az érintettek a Főfel-

ügyelőség ügyfélszolgálatán ügyféifogadási

időben (Hétfő: 12:00-17:00, Kedd- Csütör-

tök: 9:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00), vala-

mint az érintett települések jegyzőinél te-

kirithetnek be.

Az üggyel kapcsolatban 2008. január 7-én

l l:00 órai kezdettel a hegyfalui Művelódési

Házban kózmeghallgatás megtartására kerül

Sor.

A közlemény a Főfelügyelőség hirdetótáblá-

ján és honiapján
( www. orszagoszoldhatosag.gov.hu) is köz-

szerrrlére kerül.
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,\z M-B6-os GyoRsFoRGALMI uT
ELŐ ZETE,S KÖRNYF,ZETI YIZSGÁLATA

A Nernzeti Infiastruktúra Fej lesztő Zrí,

N4egbízásából az Unitel83 Műszaki Terve-

zó és Fejlesztő Zrt. mellékletként ben;zújtotta

az Országos Kömyezetvédelmi, Ternrészet-

r,édelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre az M
86-os gyorsforgalmi út Szeleste- Győr -

Moson- Sopron meg,vehatár közötti szaka-

szának előzetes vizsgálati dokurnentác iój át,

A fófelügyelőség megindította az előzetes

vizsgálati eljárást, és közleményt tett közzé,

rnelyben a tervezett létesítményt röviden is-

merteti, illetve tájékozíatást ad a tevékeny-

ség hatásterületéről, továbbá rész|eíezi a

nyomvonalhoz kapcsolódó iold, felszín alatti

víz, felszíni víz, levegő, élővilág, épített kör-

nyezet, zaj, rezgés, valamint a hulladék érin-

tettSégét.

A t,t;,9111y611,1l köz.vetlenül érinti Szeleste,

Pósfa, Hegyfalu, Vasegerszeg. LJraiújfalu.

Vánroscsalád. Nick, és Répcelak teIepülése-

ket.

A helytörténeti
gyűjtemény

2007. december
22-én

(szombaton)
és

2007. december
29-én

(szombaton)

9-L7 óra között
látogatható!
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A vórosi könyvtór
o Gozdosógi és Közle-

kedési Minisztérium
pólyózotón

28O ezer Ft pénzbeli
tómogotóst nyert

oz eMogyororszóg
Pont feilesztésére,
működtetésére,

o progrom
folytotósóro.

Az eMogyororszÁg 2.0
proiekt egyik fő célio

oz elektronikus
közszolgóltotósok

elérésének,
elteriedtségének

növelése.

Az internef olopú
elektronikus ügyintézés

költségtérítésmentes
biztosítóso, oz

e-közigozgotós, e-iog,
e-odó, e-bonk, stb.

közfelodotok
hosznólotónok segítése

szokértőkkel
tómogotott.

Éllen o lehetőséggel,
lótogosso o könyvtórot!

(Kon/erencia 2007 -fo!1tatás a: l, oldalról)

Következöként Varga Csaba, volt tanácsel-

nök állt mikrofonhoz, és a régi nagyközségi
évekről tartott előadást. Az egykori telepú-
lésvezető arra emlékeztetett, hogy az előző
rendszer a semmiból egy közel városi círrrre

érdemes települést segített életre.
Magának a várossá válásnak a fol;,arnatáról
Bokányi Kálmánné címzetes fojegyző be-

szélt,
Ezután a Sárvár és Kistérsége Többcélú
Kistérségi Társulást mutatta be Dr. Nérneth

Gábor, a munkaszervezet vezetője. A társu-

lás 2005 tavaszán jott létre azza| a céllal,
hogy egyes feladatok végrehajtására térségi

együttrnűködéseket ösáönözzön, szervez-
zen nleg. Ilyen például a közoktatás, az or-

vosi ügyelet, a gyermekjóléti szolgálat" és a

belső ellenőrzési feladat.
A fiatal szakember elöadását kávészúnet

követte, majd Mészáros Károl;, a r,álasztá-

sokat elemző előadása következett.
Ezután Wilhelm Heissenberger, az osárák
Urrterrabnitz polgárrnetere szólt - tolnrá-

cson keresztül - a hallgatósághoz, Előadás-
ban a sógorok önkormányzati rendszerét is-
meftette, boncolgatta. Többek között meg-

tudhattuk, hogy Ausztriábari a polgárrneste-

reknek nem jár vé_ekielégítés és nyugdíj.
ezért ők mindig valamilyen más munka mel-
lett pluszban végzik ezt a tevékenységet.
V_égezetül a helyi Folgármesteri Hivatalban
folyó murrka került terítékrei először Dr.

Kiss Julianna jegyző, aki elmondta, hogy a

hivatalban jelenleg l8-an dolgozrrak, és két

nagy részre osáható tevékenységük. Végzik
az önkormányzat nrűködéshez kapcsolódó
feladatokat, valamint a törvényben és kor-
ntányrendeletekben rrregl' atár ozatt teendő-
ket-

Aztárr Böröndyné Nagy Anikó rnutatta be

az Okmányirodában folyó rnunkát a megie-

]enteknek.
A konferencia után a répcelaki Gondola
P izzéria, va larrr int H orváth Káro ly, répcel a-

ki kötődésű cáki borász terrrrékeit kóstollrat-
ták rneg a résztvevők.

wirrkler krisztina

{-i,í\
:i\, i
Yy,i,-,
' ,'Q," , .-

-,--' 
ti,___ 

' ,,

>l<

*
tr,cv p,vn, AI.J
BönöxoyNÉ
Egy éve dolgozik oliegyzőként o Répceloki
Polgórmesferi Hivotolbon Böröndyné Nogy
Anikó. Egy mósik iubileumot is ünnepel ozon-
bon, idén húsz esztendeie onnok, hogy mun-

kóbo óllt. Ez o hormodik munkohe|ye, o

csepregi és o iókfoi hivotol utón került ide-

Mivel mindvégig o közigozgotósbon dolgo-
zott, iovoly nyóron - omikor hollott o répce-
loki üresedésről - bótron mert pólyózni, hi-

szen közel húsz éves gyokorloto olkolmossó
tette eríe, oz eddigieknél ióvol nogyobb ki-

hívóst ielentő o felodotro is.

Anikó ozt mondio, ió kollektívóro tolólt, okik
segítették beilleszkedését, és természetesen

ő mogo is mindent megtett onnok érdeké-
ben, hogy homor e|fogodiók.
Az előző oliegyző - o mostoni jegyző, Dr,

Kiss Julionno - telies felodotkörét vette ót,

vogyis ő oz Okmónyirodo vezetőie, és végzi
o gyómhivotol felodotoit; omely'egy telie-
sen úi terület volt o szómóro, Répcelokon is-

merkedett meg o iogszobólyi hóttérrel, és o
konkrét teendőkkel - móro mór szokovotott
értője munkóiónok.
Ő lntézi o |okósügyeket, és mindozt, omit o

iegyző még róbíz oz önkormónyzoti ülések-

kel kopcsolotoson.
A Közoktotósi, Művelődési, lfiúsógi és Sport-
bizotisóg referense, ellótio működésükkel

I1GY 7, ()

Necv Axrrcó
kopcsoIotos, és ohhoz szükséges felodotokot.
Ezen kívül o szobólysértési eliórósok is hozzó
torioznok, és ez bizony nem hólós felodot -
órulto el Anikó - hiszen okivel ilyen módon ke-

rül kopcsolotbo. oz ellen el kell iórnio,
Anikó ozonbon most is fordulhot kollégóihoz
bizolommol, és ő mogo is igyekszik segíteni,

ohol tud,
Ez o munkokör olyon kihívósokot, és plusz te-

endőket is megkövetel, mellyel szintén itt kerül

kopcsolotbo először. Sok o munkoidőn rúli el-
fogloltsóg, de ez nem okoz gondot szómóro.
A médióbon voló szereplést is úidonsógként
élte meg, de ezzel is könnyedén megbirkózott.
Mindíg részt vesz o képviselő-testület ülésein,

ezóltol még inkóbb képbe kerül o település
ügyeiveI kopcsolotbon.
Anikó ozt mondio, ő, és munkotórsoi is próból-
nok oz ügyfelek megelégedésére szolgólni o

iogszobólyok betortósóvol, melyek nemcsok
szobólyozzók tevékenységüket, de bizonyos
esetekben megkötik o kezüket.
Anikó megszokto, szereti vórosunkot, és o rép-
celokiok is homor megkedvelték őszinte, nyílt

természetét, kedves modorót.
Ő touóbbro is ozt ígéri, hogy igyekszik meg-
felelni minden elvórósnok, és legiobb tudóso
szerint eleget tenni o róbizott felodotoknok.

-wk-
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],,{ is EZ Á KARACSoNy
J P oLGÁRMtr,STtr R NAPLÓJÁBÓr
',! -cegyik karácsony ugyanaz is és más
: Jgyanaz, mert meghitt és szeretetre
.=-.lall, Más, mert mindegyik köthető va-
.- ,rez. Nekem is más a karácsony ami-
::= colgármester vagyok. Sokkal több jó
. ,::tságot kapok, mint e|ótte. Azt is tu-
-: -l ha nem leszek polgármester, akkor
-=3 jóval kevesebbet" De ez az élet

,;cltaképpen nem is a karácsonyi ün-
-=:t,ól akarok elmélkedni, hanem az elő-
.=szúletről. A 20-30 évvel ezelótti a de-
.=-:Deri napok, kiváltkóppen a hétvégék,

" :isznóölésről szóltak A koránkelők
.=iy a korán ébredők a fagyos, ködös
,=:geleken a disznók elkeseredett hang-
;. rallották_ lgazi esemény volt a sertés-
, ";as, Az egész procedúrának - az állat
=':9ása, pörzsölés, mosás, darabolás,
. _ lászkészítés, zsírszalonna aprítás-
--=:volt a maga szigorú rendle. Kevés-;z volt Répcelakon, ahol nem öltek
: sznót karácsony előtt Most peidig rit-
. :ság ahol van. Persze az évtizedek so-
-=- az eseményhez köthető dolgok is so-
.=: változtak. Gyerekkoromban az volt a
'::tos, hogy egy sertésnek mennyi zsírja
=sz (30-40 netán 50 liter). Dicsekedett is
,:'e a gazda, meg a gazdasszony, ha 50
::: felett volt. Akkoriban nem is 100-150

._---ra hizlalták a cocákat, hanem mini-
--lm 200-ra. Most a zsír már nem szá-*': Sőt, állítólag növeli a koleszterin-
s::ntet. lgaz mostanában olvastam egy-ást, hogy csökkenti. Ki igazodik el
:zen? Változott a pözsöIés is. Régeb-
:=n szalmával -ha, vo|t akkor rozsszal-
-ával- folyt ez a művelet, már vagy
^ jsz éve gázzal. Már ez is hagyomány-
,:mboló,

Most a karácsonyi készülődés más.
',l,ndenestre szerencsések azok a gyere-
,,ek, akiknek a szüleinél, nagyszüíeinél
: sznót ölnek, és meghívják őket vagy
segíteni, vagy ebédre. A pecsenye ilíata
':nséges. No meg a toroskáposzta. Per-
sze a karácsonyi ajándékozás, a kará-
:sonyvárás semmihez nem hasonlítható
eseménye most is megmaradt, Régen
-arancs, füge, de fóképpen a datolya
rár szép karácsonyi ajándéknak számí-
:ctt, A gyerekek azért akkor is kaptak,
:leleg zoknit, téli cipőt. Egy Mikszáth,
.,agy Móricz könyv már igazi meglepetés
.,o|t Most a számítógép, laptop, mobilte-
efon, digitális fényképezőgép, videó a
nenó. Ezeket harminc évvel ezelótt nem

is ismertük, Viszont egyre kevesebben
kúldünk üdvözletet képeslapon, inkább
sms-ben.

lrigylem a mai fiatalokat, és egy kicsit
sajnálom is őket. lrigylem, mert a fent
említett eszközöknek is köszönhetóen
kitágult a világ. Számtalan lehetóséget
ad. Meg számtalan veszélyt is. Sajnálom
is őket. Mert a világ be is szűkült. Egyre
kevesebben foglalkozunk a minket kórül-
vevő környezetünkkel. Sem a növényvi-
lágot - azért a parlagfüvet sajnos igen-
sem a madarakat, sem a rovarokat nem
igen ismerjük. Vajon ki tudja megmonda-
ni, ha az udvaron egy cinegét lát, az
széncinege vagy kék cinege, netán ba-
rátcinege? Talán még azt sem, hogy ci-
nege. Régebben a falusi (kisvárosi) gye-
rek ezeket mind tudta. A technikávai
nyertünk az egyik oldalon, a természettől
való elszakadással veszítettünk a mási-
kon, Csbk nehogy azoknak legyen iga-
zuk, akik azt mondják, nagyobb a veszte-
ség mint a nyereség. Sajnos, vannak je-
lei, hogy a nagyobbik veszteség az igaz.

Persze magam is használom a hu-
szonegyedik század technikáját. Mert
ahogy befejezem az írást, megnézem,
hogy a számítógépemen van-e új email,
látom a mobilomon hangposta üzenet ér-
kezett, és épp most kaptam egy meghí-
vót a kistérségi elnökségi ülésre, ahol az
egyik napirendi pont ,,laptopok beszezé-
se polgármesterek részére". De azért be-
vallom, a kétkedők közé tartozom. Nem
veszítettünk el valamit? A csak kará-
csonyra jutó narancs illatát? A füstülőről
levett szalonna csodálatos látványát?
Meg a sárgarigót, amely azért, ritkaság-
számba ment régebben is. A tudáléko-
sabbak aranymálinkónak hívták. Mosta-
nában meg nem is láini. Az egyetemen
még a laiin nevét is megtanították. Mára
elfelejtettem. A régi emlékeket nem.

Azért bizakodónak kell lennünk. ls-
merye a répcelaki fiatalokat -fóisko-
lásokat, egyetemistákat, középiskoláso-
kat, vagy akik már dolgoznak az élet
számtalan területén- semmivel sem
rosszabbak, mint a mostani 40 éven felü-
liek gyerekkorunkban voltak. Feltétele-
zem, hogy az országban élő fiatalok is
ilyenek. Meg fogják találni, meg kell talál-
ni a technika és a természet közti össz-
hangot. Mert legyen modernizáció és le-
gyen hagyomány is. Mint ahogy legyünk
európaiak, hogy magyarok maradjunk.
Ezek összeegyeztethetőek.

Karácsonyváró

2007. december
22-én szombaton

17 őrátől
a Művelődési

Házban

Unnepi köszöntőt
mond.

Dr Németh Kálmán
polgármester

Fellépnek

Gyöngy kórus

. Százszorszép
ovoda Eszterlánc

gyermekjátSZÓ
cSopoftja

Móra F. Művészeti
lskola növendékei

Modern tánccsoport

szilveszteri
tűzijáték

2008.

január 0l -én
01 órától r]

a Művelődési otthon
előtti téren.

Szeretettel várjuk
Önöketl
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Reggel
lranem
nünket:

Elsősegélynyújtás

"3r { sósegclr rryújtás ibrnráit. a kocsi-
'*._{*i ban lór,il í'clszcrclesekeí,&*

- -* Ez. a na;l rnindeltkinek nte"ttttltatta:

8-kor nem csengettek be tanórára,
sokféle érdekes program várt ben-

vetélkedó, amelyben természetesen
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ó1,oDA F.szTERLÁxc ArApíTvÁNyA
Az óvoda több mint íélévszázados történe-
tében 2007. évben a sok számos progra-
mon túl két említésre méltó esemény tör-
tént

Az óvoda 2007. szeptember 1- től szakí-
tott az általános névhasználatával és az új

hivatalos neve Százszorszép Óvoda lett. E
nevet az óvodai nevelótestület választotta
és a fenntartó Ónkormányzatok is jóváhagy-
ták.
Találó volt a névválasztás. A százszorszép
mint kis virág a maga sokszinűségével hűen
kifejezi az óvoda sajátos arculatát.

A másik nagy esemény, hogy 14 lelkes
óvodai dolgozó megpróbált olyan lehetősé-
get keresni, ahol adományok, támogatások
gyűjtésével, pályázatokkal még gazdagabbá
tehetik a 3-6 éves korú gyermekek óvodai
életét- igy jött létre az Eszterlánc Alapítvány.

Az alapítvány elsődleges célja az óvodai
nevelő-oktató munka tárgyi íeltételeinek _|a-

vítása, gyarapítása, támogatások gyűjtésé-
vel, pályázati pénzforrások elnyerésével. Az
alapitvány anyagilag hozzájárul az ovgdai
programok fejlesztéséhez és közreműködik
s szervezésben, lebonyolításban.
Támogatja a játek és tanulás íeltétel rend-
szerének bővítését a gyermekek adottsá-
gainak, képességeinek kibontakoztatása ér-
dekében.

Az alapítvány induló vagyona 100 ezer
forint volt. Ez az összeg a Márton napi kol
dus gyűjtésével 40 ezer forinttal növekedett.
Köszönjúk a jó szándékú adakozást.
Az elmúlt napokban örömteli hírt kaptunk,
amelyből valóság lett. A Répcelakért Egye-

az egészséggel kapcsolatos kérdésekre kel-
lett helyesen válaszolni; salátaké-
szítés, ami után rninden osaály fel-
tálalta a,,folyosói salátabárban"
közösen készített finomabbnál fi-
nomabb salátáiát. A tornateremben
nagyon szórakoztató volt az
aerobik. Többféle bemutatót lát-

hattunk, például eljöttek a mentó-

sök, és lneglnutatták a helyszíni el-

sület által szervezetl városi Bál bevételé-
ból 70 ezer forintot kapott az Eszterlánc
Alapítyány.
Ezúton is köszönjúk az egyesület tagjai-
nak és a bálon résztvevőknek, hogy dön-
tésükkel támogatták az alapítványt.

Az Eszterlánc Alapítvány nevének hal-
latán a jól ismert gyermekdal jut eszúnk-
be: Eszterlánc, eszterlánc..-. A dalt a
gyermekek közösen játsszák, egymás ke-
zét megfogva.
A mi alapítványunkat is egy ilyen ,,közös
játékhoz" tudom hasonlitani, ahol kéz a
kézben, összefogva sok jólelkű adakozni
szándékozó ember összefog, hogy az
óvoda tárgyi felszereltsége gazdagabb le-
gyen.
Összefog, hogy gyermekeink, unokáink
olyan óvodai környezetben nevelődjenek,
ahova szívesen mennek, ahol érdekes
dolgok várnak rá, ahol a szeretet veszi
óket körül.

Bízunk és reménykedünk, hogy egyre
több adakozót, támogatót srkerül meg-
nyernünk céljaink megvalósitásához.
Számlaszámunk; 726001 15 - 10013993
Répcelaki Óvoda EszterIánc Alapítványa
Répcelak, JózsefA. u. 20.

Karácsonyhoz közeledve az alapit-
vány és a magam nevében békés, boldog,
szeretetteljes Karácsonyi únnepeket kívá-
nok.

simon lstvánné

konyha teaházzá változoft. A kisebb gl,e-
rekeket Zoltán bácsi, a fogorvos fogadta
rendelőjében.
Előadást tartott Edit néni, az iskolaorvos,
Márta néni, a védőnő, Csaba bácsi a rend-

örségtől, és Andrea néni a gyerrnekjóléti
szolgálat vezetóje, Krisztián bácsi a Sajt-
gyárból. . ,,,,

ÉlveaUk az önismereti játékokat, és rneg-

kóstolhattunk többféle kenyeret, sajtot.

A rajzpá|yázat díjazottjai is ekkor kapták
meg jutalmukat, Voltak nagyon ötletes,

igen gondosan elkészített rajzok arról.
egészségünket hogy kell védenünk.
Jó lenne, ha többször lenrtc egy, ér,ben

ilYen naP! 
lJtlk,lt. jtlúttt

Gr,únrölcssaláta készítés
milyen az- egész_séges élet. A tan-
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,A sivatagon át is vezet út, de ha választ
latunk, hogy célunkhoz iránytű, víz, segí-
tő nélkü[ kelj átkelnünk a sivatagon, vagy
egy gyönyörű virágos kert útjain, ósvénye-
:r át vezet az út, és útközben is megka-
cunk mindent, amire szükségünk van, ak-
<or miért ne válasáanánk ez utóbbit, a
szebbet, a biztonságosabbat? Lehet élni
zene nélkül, de ha életünk része lehet a
szép muzsika, miért döntenénk másképp?

Most, amikor közkönyvtárakban, isko-
,ában és otthon könnyedén lehet világ-
színvonalú zenei előadásokat, hangverse-
lyeket meghallgatni, újra meg újra úgy át-
é|ni, mintha ott lennénk a nézők között,
nost arányaiban mégis sokkal kevesebb
az érdeklődó a klasszikus zene iránt, mint
amikor ez még nagyobb áldozattaljárt.

. Sajnos sokan csak passzív be-
'cgadói a zenének, a dalnak. Hallgatják a
slágereket, az MP3
ielátszót, de ajkuk
nem mozdul. Ahogy
a tévében, a DVD-n,
a videón a műsoro-
,<at, a filmeket órá-
<on át szótlanul nézi
sok gyerek és íel-
nőtt, úgy hallgatja a
zenét is. ,,Tátogató
Verseny" Van, per-
sze ezt sem magyar
néven nevezik, ahol
sem a dallamot,
sem a szöveget
nem kell tudni. A
szöveget kivetítik,
elég olvasni. Nem
erre gondolt Kodály

Kodály enrlékév
}{angverseny az evangélikus templomban

Horváth Dorottya rnarirnbán játszik

retében népi és gyermekhangszerek ké-
szítése, Játék és muzsika néven hirde-
tett vetélkedó, Háry János c, da|.1átékról

készült videofilm megtekintése. Négy
nyitott volt bárki érdeklődő részére: Ta-
vasszal Emlékest (zenés irodalmi össze-
állítás) a helyi művelődési házban, Hang-
verseny A zene világít címmel október
,1B-án a helyi evangélikus templomban
Kodály művekből, november 8-án Kórus-
találkozó a művelódési otthonban, de-
cember 8-án adventi hangverseny a ka-
tolikus templomban.

A lelkesedésért, a sok munkáért kö-
szönet zenetanárainknak, tanítványaink-
nak, a fellépést vállaló vendégeinknek.

Nekúnk szülóknek, pedagógusoknak
meg kell tanítanunk a gyerekeknek azt,
hogy a jó egészség testi és lelki egészsé-
get jelent, Kodály Zoltán több, mint 50 év-

vel ezelőtt leírta, ta-
nította, hogy ,,A ze-
ne lelki táplálél(,
és semmi mással
nem pótolható."
Amikor az 50-es
években Kodály
mindent megpró-
bált, hogy a zene-
oktatáshoz, a nép-
zene megismerte-
téséhez pénzfor-
ráshoz jusson, ak-
kor elérte, hogy a
gyerekek az isko-
lákban megszeret-
ték a komolyzenét,
a lelkes énektaná-
rok kórusai havontaZoltán, amikor kimondta: Legyen a zene

mindenkié! Elkeseredésében sirna, és
azl lálná, hogy most még nagyobb a baj,
mint az ő életében.
Mi, Répcelakon és környékén élők, ked-
vező helyzetben vagyunk. A zeneiskola,
a művelődési ház és a Nyitott Tér Kulturá-
lis Egyesület, a Százszorszép Óvoda, a
helyi civil ]szervezetek rendezVényei és
szervezése által sok felejthetetlen élményt
élhetünk át. 2006-ban elterveztük, hogy a
kettős Kodály-évforduló (születésének
125., halálának 40.) alkalmából 2007-ben
több rendezvényen tisztelgünk a világhírű
zeneszező, zenetudós, népzenegyűjtő és
pedagógus emléke előtt. Két pályázaton
nyertünk támogatást elképzeléseink meg-
valósításához. B rendezvényünk volt, Né-
gyet az iskolásoknak tartottunk. Bicinium
éneklési verseny, Játszóház, ennek ke-

koncerteket adtak.
Oróm, hogy most is vannak ének- és ze-
netanárok, akik nagy elhivatottsággal pél-
dát mutatnak arra, hogy most is lehet
szervezni olyan közösségeket, kórusokat,
amelyek olyan színvonalas produkciókat
adnak eló, amelyeket Kodály Zoltán is
meghatottan és boldogan, könnyes szem-
mel hallgatna

Műsorainkon, programjainkon a
népes közönség jelenléte azt fejezte ki,
hogy vagyunk, akik vigyázzuk, óvjuk, véd-
jük, szeretjük a zenét, a kodályi hagyaté-
kot, és él a vágy, hogy ,,Legyen a zene
mindenkié!"

Rácz Eszter Szoporyné Szabó Piroska
tagozatvezető igazgató

KOdál;, crnIékér,
veté]kedő

Adventi hangverseny a

katolikus tenlplornban
Rézfuvós Együttes

*
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Alapítvánl,i Est

ArApíTvÁNyI E,sT
2007 . NoVE,MBE,R
Milyen volt? Emlékként mi marad? Iskola-

társaimat kérdeztem az idei alapítványi est-

ról.
. Á próbák során mi voll nehéz?

A táncok begyakorlása, a szerepek megtanu-

lása.
. Urólag megbántátok,e, hogt ennyi időt,

izgalmat kellett erre az estre szánni?

Nem-bániuk, lgaz, hogy sokszor este értünk

haza, akkor ebédeltünk, de tudtuk, hogy ez a

feladat, és örültünk, lrogy támogathattuk az

iskolát a befolyó pénzből.
. Kik gratuláltak? Szíitők, kimaradt diákok,

íanárok?
Mindenki. A suliban szünetekben igen sok

diák, a tanárok órán.
. l4elyik míísorszám miért íeíszett nektek?

Mindegyik klassz volt.
. Kik választották ki, hogl nlelyik jelenete-

ket, láncokttt, zenedarabokat adjátok elő?

Egy részét rni, egy részt pedig a két osztál1,-

fonok, keszei tanár úr és szekeres tanár úr,

. Ho&v alakult az osztál1,ok közöui barót,

ság a készülés ídején?
Mindenki segített nrindenkinek, jókat nevet-

tünk, és a színpad mellett izgultunk, tapssal

bátorítottuk társainkat, akik éppen szerepel-

tek.

30.
hívnának nrc7 bennelekeí, ahonnan s:itt-

lén járnak ide g,ereke k?

A disco-áncot, a rumbát és a Hip-Hop egy-

veleget.
. rltrlytk ötletetekre vag,,tok nag,'on biis:,

kék ezen az estén?

Nagyonjó volt a gyerekkori képek kivetítése,

. .Jálszottatok,e nór azoknál a pillgpong-

asztaloknál, atnelyeket az Egészséges

G), e r m e ke i n ké r í A l a p í lv á n1l a í at, a l )l i a d tl -

mányokból vett?

Igen. iegalább ígl,még többen nrozognak,

megtanulnak koncerrtrálni, és egy jó csapattá

kor,ácsolódrrak össze.
. tr,íit jal,asoltok (konkrétan), ho4}, az idci

bel,ételt mire lenne a leghasznosabb kól-

teni?
Azt javasoljuk, hogy az alapítván1, kuratóriu-

nra a bevételt fordítsa olyan dolgokra, atrlil,

hangulatossá teszik az osztályokat, 1,og),

szebbek leg.venek.
. tr'Iit !anácso!tok u tJlosíttlli hetediltcselc

' nek?
Lehet, hogy összekapnak a próbákon, de Irlie-

lőbb béküljenek ki! Legyen a r-trűsor vicces,

de mégis megható, ahogy bírcsúznak, Hajrá!

Nekik is sok sikert!
. tr,Iit laríoíok .felejíhetetlen élnúnl,nek er,

ről az esíéről?
Az utolsó éneket, azEgyszer véget ér kezde-

tű dalt.
A válaszokat lejegyezte: Szabó Lilla

l Melyik műsorszámot adnátok elő szíve-

,"r, ho ínlk"rést kapnátok, hog" pL egl

farsangi bálon jó hangulatot teremts.e.lek'vagl 
ialametyik környékbeli településre

gotio o modóreleségel, hosznos
formóciókot szezeil o porlogfűról
titkosírósok megf ejtésével.

A jótszvo tonulós kellemes énését
még fokozto oz eredményhirdetés
utóni ojóndékosztós. A zsúri íelelős-
ségteljes munkójót o7 egyesület
togjoilóttók el.

A_ borótsógviróg elkészíiése zórto o
tórtolmos progromot. Mindonnyi-
on - egyesüleÍi iogok és verseny-
zők - kellemes érzésekkel tértünk ho-
70,

Mészóros lmréné

in-
o

REpCELAKERT EcytrSüLtr,T HlRE,K

A Porlogfűmenles Répcelokért
progrom kereiében vetélkedót szer-

veztünk oz iskolóbon.

Az ünnepélyes köszöntó o ver-

senyzókön, oz egyesüleí togjoin
kívül oz óvodo vezetójének és oz
Eszterlónc Alopítvóny elnökének
is szólt. Az óvodo képviselói ekkor

vették őt oz egyesület jóiékony-
sógiojóndékóí.

or.'nT Vidórn hongulotbon, óllotokról,
rw növénvekről szóló dolokkol induli
, §§ o versányzés, 5 négy fós csopol
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December 27-én kerül sor o
porlogfű-mentes porto" cím 6hadő-
sóro oz Egyesület évzóró progrom-
jőn. Pőlyózoti pénzbőí fedeztük ezen
progromunk köliségeit is.

l5 hóz nevezett o címre. Hórom fós
bizotísóg megtekintette o lokóépü-
letek környékét (udvort, keríet), és
ohol nem tolóliok porlogfüvet oz o
hóz viselheti o címet. A legrendezet-
tebb portók tulojdonosoi ojóndék-
bon is részesültek.

Szeretnénk megköszönni mindozok
munkójóí, okik o porlogfűmeníesítési

VÁRost BÁr 2007

Immár második alkalommal került meg-
rendezésre Répcelak Város bálja a LISS
Gastro étteremben 2007,77. 24-én, A
bált a lokálpatrióta Répcelakért Köz-
hasznú Egyesület szervezte.

Mivel az egyesület egyik fő tevé-
kenysége a jótékonykodás, ezért a bál
teljes bevételét - akárcsak tavaly, az
idén is - hasznos célra ajánlották fel.

Aa előző évben a Móra Ferenc Áttatá-
nos és Művészeti Iskola Egészséges
Gyermekeinkért alapltványát támogat-
ták, ezúttal két ügyre áldoztak. A bevé-
tel egy részét a Kossuth utcai játszótér
fejlesztésére, másik részét a az óvoda
játszóeszköz-parkjának fejlesztésére
ajánlották fel.

A bálozókat egy pohár koktéllal és
meleg szavakkal köszöntötték a gyönyö-
rűen feldíszített bálterem bejáratánál.
Ajándékba mindenki egy gyertyát ka-
pott.

A köszöntő beszédek után a vendé-

progrombon volomilyen formóbon
közreműködtek. Reméljük. e rendez-
vénysorozotunkkol sok embernek
íelhívtuk o figyelmét orro,
hogy tegyen o környezeíéért.

A tovóbbi közös együtíműkö-
dés réményében szereínénk
mindenkinek békés, boldog
korócsonyt és sikerekben goi-
dog új esztendőt kívónní.

Enginé Kozonits Mório

geket a közeli Sajtoskál amatőr hölgy
együttese szórakoztatta,
majd kezdetét vette a haj-
nalig tartó vigalom. A jó ze-
néről a SPONTÁN együttes,
a finom svédasztalos vacso-
ráról a USS étterem dolgo-
zói 9ondoskodtak.

Ejfélkor, a nagyon sok
szponzor áltat felajánlott
ajándéktargyak kerültek ki-
sorsolásra és a leadott sza-
vazatok alapján eldőlt, hogy

milyen arányban osztják
szét a befolyt árbevételt.

Ez után folytatódott a
hajnalig tartó szórakozás.
Sokan már most lefoglalták
a jövő évi belépőjegyüket,
így tehát az egyesület
2008-ban is megrendezi vá-
rosunk bálját.

-ez-

)t*
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Nyn()rrÉn
XOZHÁSZNÚ KULTURÁLlS EGYESÚLE1

trocLALI<ozrarÁsl
PONr A RÉPCP TV

Ismét nary lépést tett a kistérségi köz-
Ponti.szerepkór növelése felé Répcelak,
új lehetőséggel bővült a helyben is
igénybe vehető szolgáltatások száma:
foglalkoztatási információs pontot (FIP)
hoztak létre nálunk.

A munkaügyi központok - melyek
az év elejétő régiós rendszerűek lettek -
már egy ideje kutatták azokat a települé-
seket, melyek nagyságukból adódóan
központi szerepre hivatottak, és rendel-
keznek olyan közösségi hellyel, aho]
adottak a megfelelő technikai feltéte]ek,
és a humán erőforrás is a pont létreho-
zásához. Répcelakot is górcső aiá véve
úgy látták, hogy nálunk ezeknek az ígé-
nyeknek a helyi teleűzió stírdiója felelne
meg, így felvették a kapcsolatot veliik.

Elmondták, hogy lehetőség ienrre
pályázni egy általuk finanszírozott,
helybeni munkaüryi információs bázis
kialakítására. A tv vezetése úgy döntött,
hogy él a lehetőséggel, benyújtották a

INPORMÁCrÓS
SrúDIóJÁgex

pályázatot, és megnyerték a projektet.

. Az 9grltműködési szerződés-meg-
kötését követően a tv főmunkatár§a - tá-vábbi kilenc FIP pontos kollégával
9ryütt - a Munkaügyi Központban egy
képzésben vett részt, melyen munkaerő]
piaci, kommunikációs és informatikai is-
mereteket oktattak, valamint bemutatták
számukra a központ új, interaktív hon-
tapját.

Az elképzelés lényege, hogy az áltás-
keresőknek, változtatásra vágyóknak
rrem keil a kirendeltségeket felkeresrri,
akinek van lehetősége az önállóan, ott-
honról, online módon, vagy a közösségi
helyekről * hozzáértő segítséggel - tud-
nak csatlakozni a munkaügyi közporrt
rendszerére, be tudnak oda jelentkezni,
inforrnációkat, tájékoztatást szerezni.

A Répce TV stúdiója elseje óta hiva-
talos FIP pont, akinBk tehát segítségre
varr sziiksége, bátran felkeresheti őket a
szerkesztőség nyitvatartási idej ében.

Az UuMöGő E,cyüTTtrs pÁnrot-óI
trSTJÉx
Néha magyarázkodnom kell, hogy
is van ez, Ümmögő együttes vagy
Nyitott Tér Egyesület, mi köze a
kettőnek egymáshoz? A magyará-
zat egyszerű, hiszen a csapat im-
már 3 éve az egyesület szervezeti
egységén belül végzi hagyomány-
őrző tevékenységét. Zenél, tán-
col, szervez és közreműködik,
egyfajta közösségi erőt képvisel.

A pártolói est ötletét az Ümmögő
csapata találta ki 2001-ben,., és
nagy örömünkre szolgál, hogy a
Nyitott Tér egyesületbe olvadás-
sal bővült e rendezvényünk-
re meghívottak köre. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy lehetőleg
ne felejtsünk ki senkit a meghí-
vottak köréből, akik egyesületün-
ket támggatták, bármilyen módon
tették is azt, Nagyon sok mindent
köszönhetünk Önöknek, akik nél-

kül magam sem tudom, milyen
évet hagynánk magunk mögött,
Segítségre általában az szorul, aki-
nek vannak céljai, elképzelései, ta-
lán kellő elszántság is rendelkezés-
re állt, de gyakran hiányzik valam!.
Segítő kéz, pénz, ötlet, apró gon-
dolat, megannyi hiányző elemmel
szembesülünk, és nagyon jő érzés,
amikor megoldódnak a mindennapi
problémáink. Csak apró példaként
említeném, hogy ősz elején Celldö-
mölkre indultunk szerepelni autó-
val, és hát bizony Nicken hirtelen
70 lóerővel kevesebb lett az au-
tómban. ott álltunk az út szélén
tanácstalanul bő egy órával a sze-
rep|és előtt, amikor megáll mögöt-
tünk egy autó, és gazdája felaján-
lotta segítségét. Minden szépen
megoldódott, de kellett hozzá va-
laki, valakik.
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Az élet területén találkozunk ilyen
élethelyzetekkel, amikor a valaki
segítsége fontosabb, mint a vala-
:nié, bizony rengeteg nehézséggel
szembesül együttesünk nap, mint
nap. Tudjuk, hogy kevesen va-
gyunk tagjai az Ümmögő együttes-
:ek, és bizony néha azért kénysze-
rültünk visszamondani szereplése-
xet, mert a minimális létszámot
nem értük el. próbálunk változtatni
ezen a helyzeten, de a látványos
eredmény várat magára. Lehet
rengeteg magyarázatot találni arra
vonatkozóan, hogy a mai kor em-
bere miért akarja e|felejteni a ma-
gyarságot oly hűen tükröző népze-
nét, és táncot. Igen, a korszellem,
divat, mai fiatalság nem olyan,
mint régen/ no meg a felnőttek is
mások. Ezernyi kifogással szembe-
sülhetünk nyomban, viszont az is
szemmel látható, hogy az éneklés
elmaradásával sérülnek a lelkek.
Az ének felszabadítja a lélekben

torlódó feszültséget, akárcsak egy
biztonsági szelep. Közösséget te-
remt ember és ember között.

Mi is egy maroknyi közösség va-
gyunk, és egy dolog biztosan ösz-
szeköt bennünket, az pedig népze-
ne. Egy próbán való részvétel, fel-
lépésre indulás, szereplés, a Laki
Kalinkó lebonyolítása mind-mind a
közösség összetartozásának szint-
mérői. Árulkodnak saját magunk
g ondol kodásmódj á ról, hozzáállásá-
ről, megbízhatóságáról, erejéről,
tehetsé9éről.

Említettem a Laki Kalinkó népmű-
vészeti fesztivált, amely a legna-
gyobb összefogást, és legnagyobb
költséget igénylő rendezvényünk.

Nyugodtan elmondhatom, hogy
megrendezéséhez ahhoz a pénzfor-
rásainkhoz kell hozzányúlnunk,
amelyek működésünkre szolgálná-
nak, hogy tanuljunk, lyukas cipőin-
ket, csizmáinkat, kicseréljük,
egyetlen komplett ruha garnitúrán-
kat bővítsük, hisz minden tájegy-
ségnek más viselete van.

Ez a fesztivál komoly
befektetés részünkről,
anyagi és erkölcsi oldal-
ról egyaránt és csak
bízhatunk benne, hogy
az a rengeteg munka,
amit belefektetünk meg
fog térülni.

Az a kritika ér bennün-
ket, hogy nem elé9 vál-
tozatos a fesztivá lon
fellépő szereplők műso-
ra, mindig ugyanazokat lehet látni,
és a nézők számára kell valami
csúcspont. Nem tudom lehet-e tel-
jesíteni az ilyen kérést, mert úgy
gondolom minden tájegységnek
más-más a dallamvilága, kialakult
táncrendje, és minden szereplő a
saját tudásának hozzáadásával ad-
ja elő, és ettől szép, ettől eltérő,
Azt pedig vé9képp nem szeret-
nénk, hogy show-műsort szolgál-
tassunk, sztárokat vonultassunk
fel, mert sérülne az eredetiség, és
a szereplőket másodrangúvá, tölte-
lékké minősítenénk. Nekünk min-
den népzenei szereplő egyaránt
fontos.

A legfontosabb azonban
az, hogy akadnak segí-
tőkész emberek, akik
érdemesnek találnak
bennünket arra/ hogy
mellénk álljanak, támo-
gatásukat élvezzük, te-
gyék €zF: 52u*6lyünk,
tevékenységünk miatt,
va9y a lokálpatriotiz-
mus szemszögéből ve-
zérelve.

Gömbocz RÓbert köszöntője
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]oirítom az apróra vágotl
I 
hagymát. Rászórom a pap-

lrikát, beleteszem a húst, a
, sót és a grillfűszert, Mindig
ikevés vizet aláöntve mairl-i kevés vizet aláöntve maid- ,

nem puhára párolom. EÍe-,

EV VEGERE

Lecsós malac

tarhonyával

80 dkg sovány malacla-
pocka, (3 ek olaj), 25 dkg
tarhonya, 3 dkg füstölt sza-
lonna, 4-5 húsos zöldpapri-
ka (az egyik lehet csípős),
2 paradicsom, ,1 fe.i hagy-
ma, 1 dl zsírszegény tejföl,
1 csapott ek Vegeta, só,
Őrölt bors, paprika, fél mk
grillfűszer.

A malacot kockákra vá-
gom. Ha a bőre alatt zsír
van, azt kivágom és kiol-
vasztom, ha nincs akkor
pedig olajon aranysárgára

leteszem a feldarabolt l

zöldpaprikát és a kockákra
vágott paradicsomot,
együtt megpuhítom, majd
beleforralom a tejfölt. A
szalonnát apró kockákra
vágom, kiolvasztom és a
pörcöt is benne hagyva
megpirítom a tarhonyát,
forró vízzel felengedem,
Vegetával ízesítem és pu-
hára párolom. Egy tűzálló
edény aljára terítem a tar-
honyát, erre a malac-
húskeverék felét, majd is-
mét harmadnyi tarhonyát,
malachúst és a maradék
tarhonyát. A maradék lével
megöntözöm, majd a sütŐ-
ben jól átforrósítom.

M,
% +)F

A MeGyAR VöRösKtr,RE,sZT
RÉp CE LAKI SZE,Rv Eztrrpnőr
Városunkban a vöröskereszt helyi szer-
vezete kb. 1949 óta van jelen. Több év-
tizedes eredményes munka után, 2000-
ben kovács Lászlóné titkártól vettem át
a feladatokat. Bokányi Kálmánné elnöki
teendőit pedig Simon lstvánné látja el. A
vezetők munkáját közvetlenül segíti
négy fő vezetőségi tag. Jelenleg negy-
ven taggal működik alapszervezetünk,
akik évente rendszeres tagdíjat fizetnek.
Szépszámú önkéntes segítónk van,
akik munkájára bármikor számíthatunk.

Munkánkhoz az anyagi alapokat Répce-
lak Város Önkormányzata biztosítja,
ezen kívül rendezvényeinket üzemek,
magánvállalkozók támogatják. Rend-
szeres kapcsolatot ápolunk a Magyar
Vöröskereszt Vas Megyei Szervezeté-
vel, a gyermekorvossal, a védőnővel, a
Gyermekjóléti Szolgálat vezetójével, a
Bölcsódével, a Százszorszép Óvoila ve-
zetőségével, A Móra Ferenc Általános
Alapfokú Művészeti Oktatási lntézmény-
nyel, ahonnan információkat kapunk
olyan családokról, ahol a segítségünket
szívesen fogadják, Területünkön is egy-
re nó azon kisnyugdíjasok, nagycsalá-
dosok, egyedülállók száma, akik a vö-
röskereszt seg ítségére szoru lnak.

Kiemelt programjaink:
. városunkban évente háromszor
szervezünk véradást. Aki már szenve-
dett balesetet, vagy egyéb betegség
folytán megtapasztalta, az nem vitatja
milyen fontos a véradók szerepe. A vér-
adásokon rendszeresen jelen vagyunk.
2007-ben kb. 240 fő adott vért. A helyet
minden alkalommal a Művelődési Ház
biztosítja térítésmentesen.
. ltt szeretném megemlíteni, hogy
ötévente véradó ünnepet rendezünk. Az
idei évben erre november 19-én került
sor, ahol hetven jubiláló véradót kö-
szönthettünk. .Ez egy nagyszabású ren-
dezvényünk volt, több répcelaki támo-
gató járult hozzá az ünnep sikeres lebo-
nyolításához.
r fi lakosság igénye szerint az idei
évben ruhagyűjtést szerveztünk. A be-
gyűjtött ruhák elsősorban a Vas Megyei
szakosított lntézethez, valamint a vas
Megyei ldósek Otthonába kerültek. Le-
hetőséget biztosítottunk arra is, hogy az
összegyűjtött ruhaneműkből a helyi rá-

szoruló családok is válogathassanak.
". Alapszervezetünk az ldósek Vi-
lágnapja alkalmából idös, beteg, e§ye-
dülálló embereket látogatott meg ottho-
nában, és köszöntött fel. Magányukat
próbáltuk enyhíteni, ha csak rövid időre
is.
. Móra Ferenc Általános Alapfokú
Művészet Oktatási lntézmény minden
évben képviselteti magát a területi
egészségnevelési és csecsemőgondo-
zási versenyen. Az itt részt vett tanuló-
kat a tanévzárón könyvjutalomban ré-
szesítettük,
. Hagyományainkhoz hűen ez év-
ben is gyermeknapi ünnepséget ren-
deztünk a böícsődében, a 0-3 ev közötti
kicsiknek. Közel nyolcvan kisgyermeket
|áttunk vendégül szüleikkel, testvéreik-
kel, természetesen az intézmény dolgo-
zóinak segítségével. Vidám, jó hangula-
tú délutánt sikerült eltöltenünk együtt a
résztvevőkke|. A Százszorszép Óvoda
gyermeknapi programjáh oz is hozzflá-
rultunk lehetőségeInkhez mérten.
Ugyanilyen keretek közt ünnepeltük a
Mikulást a Baba-mama Klubban is.
. Minden év karácsonyán tíz rászo-
ruló családot tudtunk élelmiszer és
édesség csomaggal megajándékozni.

Űgy érezzúk, hogy kitűzött feladatainkat
lelkiismeretes munkával vé9eztük el.
Lehetóségeinkhez mérten próbáltunk
segíteni, ahol ennek szükségét éreztük.

Ezúton is köszónjük az önkéntes segítő-
ink munkáját, és városunk önkormány-
zatának az anyagi segítségét, hisz csak
közös összefogással tudjuk kitűzött cél-
jainkat megvalósítani.

HollósiGyuláné
titkár

>t<
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HoGvAN vÉDJüK NövÉxytr II\TKE,T
TELEN ?
_1 sokat hangoztatott klímaváltozás, felmele-
.edés, elsivatagosodás csak részben igaz; az
lrság uap részében a tél .nreglehetősen ke-
:ény. Eiég egy-két napig tartó kornolyabb
rínusz ahhoz, hogy a kontirrentális klírná-
]oz nem szokott, nranapság igerr divatos me-
jiterrán növényfajok (citrusfélék, gránátal-
ra, fiige, babér) komoly, akár végzetes kár
.je. Ezek csak védett fekvésberr élik túl ná-
.lnk a telet, és a nyári légszárazságot sen-t

::]zottan kedvelik. Ha olyarr növérryünk van,

"mi a mi időjárási viszonyaink között nem
.lpen télálló, a fagyos rrapok beköszönte
.lőtt konroly figyelmet kell rájtrk fordítani, A
;:5,érzékerry korrtér-reres növérryeket fagy-
:i,?l]tes helyen ke]l teleltetrri. A délszaki nö-
. ányek közül mínusz 10 oc-ot rövid ideig ei-
,,isel a puszpáng (buxus), a babérsom, a roz-
:laring, a babér, a gránátahna, a bambuszok
.s a kírrai kenderpálma. Ha edényben, a sza-
:adban (pl. déii fekvésű, fedett teraszon) te-
.:itetjiik őket, akkor az edérryeket a tél beáll-
:a előtt burkoljuk be jutaszövette}, r,a§, több
: étegíi htrllárrrpapírral. A kis földtörrreg
., ö n rryeblierr átfagy, és gvo rs abbarr kiszárad,
-zét1 az örrtözésle is oda kell figyelntink.

Télen is örrtözzünk!
Té]en a kerti rrövényeket - kiilönösen a nra-
lapság tapasztalható enyhe időjárásban -
iiem is annyira a kifagyás, sokkal irrkább a
kiszáradás veszélye fenyegeti! Különösen
iz örökzöldek, tuják, han.isciprusok, fenyők
és lonblevelű örökzöldek (babérmeggy, ma-
gya}) sírrylik meg a téli csapadékszegénysé-
get. Az örökzöldek télen is párologtatnak,
különösen napfényes idó'ben intenzív a víz-
lesztésük, ezért fagyrnentes idó'ben - bár-
mennyire is furcsán hangzik - öntözzük jól
be az örökzöldeket. különösen fontos ez a
dézsás örökzöldek esetében l

Hóbunda helyett
A kis mennyiségű téli csapadék, különösen a
hóhiárry nriatt a sötét szírrű talaj rrapsütéses
időben napközben felnelegszik, éjszaka ü-
szont lehűl, A talaj pórusairrak a
hőingásbóI adódó tágtrlása és összehúzó-
dása nregszaggatja a növények felszínközeli
gyökereit, arnik aztán tavasszal nem tudják
ellátrri feladatukat. Legtöbbször az ilyen jel-
legű kár rrrárciusban válik szembetűnővé. Ez
ell err tal ajtakarással védekezh etünk. Az év elő
növényekkel, tavaszi lragl,nrásokkal beülte-
tett virágoskertben, valamint a fák, cserjék,
sövények kórül z-8 cerrtiméteres rétegben
terítstik szét a takaróanyagot, ami lehet
kéregzuzalékkal, faaprítékkal kevert lomb,
vagy félig borrrlott koniposzt, arrrit egy heve-
sebb szélvihar setrr tud ellrordani.

A takaroar-ryag kiszórását rre siessük
el: csak az első enyirébb talajrnenti fagyok
Lltáll terítsiik szét, A tólre nrég fel nem ké-

szült növény nreleg takaróanyag alatt kihajt-
hat, és gyenge hajtásai tavasszal, a takarás
elbontása után a legkisebb hideghatásra is
károsodhatnak. A takaróanyag kiszórása
előtt alaposan öntözzük be a növényeket, kü-
lönösen az örökzöldeket. Akkor is öntözzünk,
lra az éjszakára komolyabb fagyot jeleznek
előre. A talajból távoző Ázpára ugyanis a nö-
vények körül nrelegebb nrikroklínrát aiakít
ki.

Napfénlwédelem
Atéli hónapokban nerncsak a fagy, hanem az
erős napsütés is komoiy károkat okozhat.
A nagy hőingadozásra külör-rösen érzékenyek
a vékony, sötét színű és sima kérgű fák
(cseresztrye, alnra és ezek díszvá]tozatai,
hárs, juhar, lepény{a, kőris). A nagy hőinga-
dozás hatására a kéreg nregrepedhet, anri
azután kiváló rejtekhellül szolgál a kárter,ők-
rrek. Az erős napsütés és a nagy hőingás
okozta károk nrérsék]ésére hullárnpapírral,
vagy jutaszövettel burkoljuk a fák tör-
zsét. A gyüniölcsfáknál alkalrrrazott nrészfes-
tés is jó trródszer.
A fiatal örökzöldeket iutazsákbó] r,ag},

Rachei-hálóbó] készített alkalmi árrryékoló-
val óvhatjuk rneg a téli napsütés, illewe
viharos széi okozta káros lratásoktól,

Hónyomás
Bár komolyabb hóeséstőI nem kell ma-
napság tartanunk, a terebélyesebb
lorribú fenyőfélék puha, lrajlékony ága-
it a hó károsítja, Az alacsonyabb fákat
có]szerű zsinórrai körbe kötni, a maga-
sabbakról pedig rendszeresen lerázni a
havat.

Sókár
A síkos utak, járdák, parkolóhelyek,
kerti utak csúszásmentesítésére hasz-
nált útszóró só túlzott használata ko-
moly károkat tehet a növényekben és a
járdaszegély mentén húzódó gyepben.
Az elvá]tozások nen láthatók azonnal,
legtöbbször a tavaszi hajtásfejlődéskor,
vagy még késo'bb válnak nflvánvalóvá.
Tavasszal a nedvkeringés megindulá-
sakor a gyökereken keresztül a növény nrin-
den részébe eljut a koncerrtrált sólé, és levél-
perzselődést, rügy- és,hajtáskárosodást okoz.
Különösen a február végén, március elején
jelentkező néhány fagyosabb nap miatti út-
sózás okoz komoly károkat a beirrdult nedv-
keringésű növényekben.

A sókárt úgy előzhetjük nreg, hogy
csak szükég esetén, kis nlerinfséggel só-
zunk. A konyhasót homokkal, salakkal vagy
fűrészporral ketene jtrttassuk ki, vagy hasz-
rráljrrrrk kálirr Irr-klolidot.

Pap Edina
kertészntérnök

A kertj nöuétt)teink téli
uádelnte a ruegfele/őfa1 :

és falta meguá/asry!ásá- 
1

ua/ keidődik 
'Xti;iltnk kbriil u

ka;r n),i <ő kerte kb e n, és

fglte/jitk íiles, hos)l

ne/l,ek rtlok rt

nbiuélü,ek, anlellle k ruár ,

1bllb ct,t J,:e]let1

t,iú/attak.

*
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GoNDoLAToK ADvE,NT IDEJEN

December 2-án advent első vasárnapján a

Répcelakért Egyesület tag|ai nagy várakozás-

sal készü|tek e ne a szép, délutanra, Az egyesü-

let tag|ai l4]o-tól halk zene mellett várták nagy

,r.r"t.tt"l az érkező gyerekeket és felnőtteket,

Hamarosan ügyes kezek munkái során szebb-

nél szebb díszek, adventi koszorúk készültek,

Közben az egyesület tagjai finom szendvi-

csekkel, siiteÁényekkel, teával, forralt borral

kínálták a szorgoskodókat. Szinte észre senl

vettük, és a szépen díszített, megterített aszta-

lokra kerültek az adventi koszorúk, pontosan

16 órakor Horváth lvánné a Répcelakért Egye-

sület elnökségi tagia köszöntötte meleg sza-

vakkal a szép számir jelenlévőt és advent t-neg-

hitt ünnepéről, a karácsonyvárásról fogalnra-

zoft nreg csodálatosan szép gondolatokat,

N,íajd Luiácsi Ernőnének, az egyesület elnöké-

n.[ k.du., szavai következtek, és a Memoár

virágüzlet által készített nagyon szép adventi

koszorún meggyújtotta az első gyerryát, Az
adverrti gyeÉya ragyogásában

. nregcsillanó szemekben a szere-

tet lángiai fénylettek. A szerete-

,: té, amely nrindennél forrtosabb,

Időközben a Százszorszép Ovo-

da Ribiszke Bábcsoportja hangu-

latos, vidám előadásra invitálta a

;.,: gyerekeket, felnÖneket egyaránt

;.|l amikor az e|őadás véget ért, volt

még alkalom egy kis beszélge-

tésre sütemény, tea, forralt bor
], mellett.

'i] Reméljük, jő| érezte magát min-

denki ezen a délutánon, anrely hagyon-rányte-

remtő céllal a Művelődési Otthon és a Répce-

lakért Egyesület kezdeményezésére jött létre,

és a többi adventi vasárnap délutánon más

egyesületek ugyanilyen varázslatos karácsony-

várást rendeznek az itt jelenlévőknek,

Az adventi koszorúkon világító gyertyák sá-
niának növekedése szimbolizá|ja a növekvő

fényt, amelyet lsten Jézusban a várakozónak

ad karácsonykor. Minden gyertya szimboliál
egy fogalmat: hit, remény, szeretet, örönr.

Ezúton szeretnék minden kedves répcelakinak

áldott,; békés, szép karácsonyt és nagyon bol-

dog új esztendőt kívánni sok szeretettel a Rép-

celakért Egyesület nevében

Dr. Németh Kálmánné
bizottsági tag

A karácsonyi ünnepkör advent első
napjával veszi kezdetét, és vízkeresz-
tig iart. Az advent latin eredetű sző,
je-ientése megérkezés, eljövetel,,A ré9i
iOOt U"n a bö;t és az imák időszaka

volt, napjainkban inkább a karácsony-
ra való felkészülést jelenti.
Az adventi koszorú a múlt század má-
sodik felében 

'kerúlt d hagyományok
közé, egy észak-német területen élő
protestáns lelkész készítette élőször
egy árvaház gyermekeinek 24 gyer-
tyával. Nálunk csak a II. világháború
után vált szokássá.
Különös izgalma az adventi vasárna-
poknak, hogy először egy, majd kettő
és három, végül a negyedik gyertya
gyullad meg a koszorún. A hagyo-
mánytisztelők a rajta levő gyertyákat a

karácsony előtti vasárnapok litur9ikus
színeiben jelenítik meg.

Kókai Kata Advent legendás.angyalai
c. írása alapján osztom meg Onökkel a

gyönyörű történetet.
.Né9y héttel karácsony előtt va-

lami nagyon fontos dolog
f történik: egy angyal kék kö-

W , penyben, leszáll az egből,
-Í',. ,, hogy közelebb húzod;on az

" emberekhez. A legtöbben ezt
észre sem veszik, mert túlsá-

, ,' , - {i,:,' gorun elfoglaltak. De azok,
át ir jat figyelnek, meghallják

a hangját. Ma szól előszór az arl-

gyal, i keresni kezdi azokat, akik
meg tudják és meg akarják hallani
őt.

oA második ad-
venti vasárnapon pi- :;

ros palástba öltözött &§*. l,*. l*+
angyal száll le a '*':s *,'. t,{t*

mőnyből. Az angyal d:" fl"
észrevétlenül vé9ig-
megy a világ összes házán és laká-

sán, mert valamit keres, A tiszte
szeretetet minden ember szívében,

.Advent harmadik vasárnapján
egy fehér, ragyogó angyal jón a

, földre. Odame9y min
\ j denkihez, akinek tiszta

a ] -#§ szeretet lakik a szívé-
\ l.'}t \ ben, és megérinti fény-

' -*,'+ suqárávat, A fény ra-
j" :' " gyogni kezd az embe-

rek szemében, még a legelesetteb-
beket is me9szállja a béke, a szere-
tet és a boldogság érzése,

.A negyedik vasárnap egy lila le-

pelbe öltözött angyal ér-
kezik, és bejárja az egész ;, _",.
földet. Kezében lantot ,,*d
tart, pengeti és énekel ,:J'
hozzá. Ahhoz, hogy meg- ",
hallhassuk, jól kell figyel-
nünk. A béke dalát énekli, ,?,_
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? i,epcclaki Hírmorrdó

Dalától valamennyi földben szuny-
nyadó mag felébred, így lesz majd
új élet tavasszal a földön. ,

:z adventi koszorú hagyománya lelki
regtisztulásra és megújulásra is al-
.:almat ad, hogy ünnep csakugyan ün-
-ep legyen, és figyelemmel fordulhas-
s.Lnk egymás felé.

Horváth Iván

_:ssú léptekkel, az idó e|órehoIodósóvol
,özeledünk Korócsony szent ünnepé-
^ez. Advent idószokót éljük. Vórokozósl

=s íelki felkészü|ési jelenl o Messiós eljö-
. etelére. Rohonó élelünkben, mintho

= felejtettünk volno vórni. Mindeni ozon-
- cl okorunk. Meg kell hót újbó| tonul-
'^.-.rnk vórni, hogy o gyermek ojóndékvó-
-: izgolmóvol készüljünk o szeniestére o
. s Jézus szülelésére.
,.orócsony közeledtével ünnepi fény-
ren tündökölnek oz utcók, hózok, cso-
cdi otthonok. llyenkor nemcsok oz ott-
^onunkot díszíijük fel, tesszük rendbe
.:örnyezetünkei, honem o szívünkben
élő szeretetei is leporoljuk, hogy no-
gyobb fényt kopjon. Ez o fény mindig
cennünk von, csok o hétköznopok ter-
:e időnkéní eIholvónyítjo.

.a,z ünnepi készülódésben, o vórokozós
Cején sorro nyílnok meg o berozsdóso-

dotl, nyikorgó lelki kopuk, omelyek oz
év többi nopjón többnyire zórvo vollok"
vogy csok résnyire engedte őket o bi-
zolmotlonsógunk, közömbösségünk, fi-

gyelmetlenségünk. A vórokozós sorón
ünneplóbe öltözietjük lelkünket is. Em-

bertórsoink felé nyílt kopukoi nyitunk o
szerelet, o 1öródés mindenfojto meg-
nyilvónulósóvol.
Ho kell lelki vigoszt nyújtunk oz orro ró-
szorulónok, ietteinkkel boldogsógot,
örömöt, ojóndékot odunk szeretteink-
nek"

A korócsonyvórós felkészü|ésében szim-

bolikus jelkép oz odventi koszorú. A
négy gyertyo fénye melegse-
get óroszt felónk és o békes-
ség, o hit, o szeretet és o re-
mény üzenetét hozzo. A re-
mény értelmet od oz életünk-
nek, o lelki békének, erót o
hitnek és o szeretelnek. A re-
ményról mondjo o népi böl-
csessóg, hogy remény nélkül
nincs élet.

Advent 2. hetében elérkez-
tünk ohhoz o pillonothoz,
hogy vórosunk crdvenii koszo-
rújón kigyul|odjon o 2. gyerlya. Az od-
venti gyertyo köszönlésében dr. Ve-
res Andrós megyés püspök úr gondolo-
toit szeretnénk tolmócsolni:

,,Egyetlen gyeríyo fénye elég ohhoz,
hogy el tudjunk igozodni o nogy sötéí-
ségben. Elérkezelt hozzónk o tiszfo, tö-
reilen fény. Engedjük, hogy ótjórjon
bennünkei o fény, o szívünket, lelkünket,
érteImünkei, hogy ne csok mogunknok,
honem szeretteinknek és embertórsoink-
nok is széppé, békéssé tegyük oz od-
venti készülődést és korócsonyt is."

ó

Garas Káirnán, a Nl,itott
"lér Kulturális Egyes|ilet ci-
nöke g;,irjt_ia lneg a hat,ttla_

dik gyerryát a vát,os a,]r irlli
koszorúján.

Könyvsikerlista a

városi könyvtárban

né

b*W
rc

§

,iii§€
ti

,S{itte§§_rffit
í i*J*Wtry§"

AxyAKöxy\rl Hínp,rc

szülErÉs
Akiknek örülünk

kámán sára

(Németh Marlina és Kámán Tamás János lánya)

Csupor Dominik

(Gáspár Viktória és Csupor Tamás fia)

Balogh Patrícia Kata

(Malor Erzsébet és BaIogh TamáS lánya)

Károlyi Kamilla

(Takács Tünde és Káíolyi Gábor lánya)

lI Hnuloás
Ak'ktő| búcsúzUnk

Bella Péter
Buti Lászlóné
Hatos Géza

kozma László
szarka sándorné

l. Müller
könyv
2. Mtiller
kön;,y

Pétcr: Szer-etet-

Péter: Ör-önl-

3. Süskind : Paríiitlt
4. Vujity: Pokoljárás
5. Roberts: Morrirarr kc-
resztj e

ó. Roberts: A nérnaság
völgye .

7. Rolle rts: Istene k tlrnca.

8. Cussler: A kán kiIlcse
9. Cole: Könl,örtclcrliil
l0. Br,rer A. : Súlrk,,,it
roll prclgrarn
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ZILABDA LANYCSÁPATOK
\{r_rR._\ KtJpÁJe

3-ár kerútt megrendezésre. Csapatunk taqiai:
\e.sengett a győzelemért: a

-:-.=,:egi A,MK, SárvárrÓl a Szent

lyán. 7. helyezésükkel elégcdettek lelretünk.
Ügyes, nagyon.ió képességű gyerekek,

{1fft#"**i§;J.",::j,ffi
tabellát. Jó szponzori ttimoga-

tással a magasabb osztály senl elérhetetlen.

Férfi kézilabda csapatunk a Győr-
Sopron nregyei NB IIl-as bajnokság-
ban szerepel. Második helyezósük-
figyelembe véve a körűlményeket-
elismerésre méltó teljesítrnény. A csa-

paton bclül továbbra is.ió a kollektív szellcnr, ba-
ráti a lé_ekör.

Női kézilabda csapatunk szintén Gr,őr-Sopron
megyében a megl,ei bajnokságbarr szerepel. Az
ó_szi szezonból rnég eg1, mórkőzés van hátra. .je-
lenleg az 5. Irell,en állnak, anli az eIr,árásnak
ntegí'cleló. A
..rijt,iclebb" kispad indtlkol.ja. hog1, íriabb iátéko-
sokkal criisöd.iöl1 tavasszal a csapat,

N4cgköszönön a szakosztii|_1,o k vezetó i nck. edzij i -

nek és valanlennyi .ilrtékosának az őszi hozláil-
lást. A tóli szünetben val] arra idó. hogy ki-ki át-
gondolIa rni1. ós mennl,ivcl ke lI többet hozzáten-
nie a nrég sikeresebb szereplésilez,

Egl,esületiink valamennvi tagiának. szponzora-
inknak, támo_qatóinknak, segítóinkne k és vala-
mennyi szurkolónak áldott, békés karácsonyt,
boltlog. sikerckben gazdag trj csztendőt kiviirlok!

Haraszthy István
ügyvezetó eInök

Gulyás Vivien, Halász Dóra,
Matetits Éva, Makida Klaudia, *
Németh Lejta, Ardai lnez,
Séfer Vanessza, 'Dusa Denisz,
Verasztó Hanna, Csontár Eszter,
Edzőnk: Kiss Tímea.
A tegjobb hazai játékos címet: Matetits Éva
nyerte e[. Nagyon örüttünk a sok letkes
5zurko[ónak. Megpróbáttuk a tőtúnk tethető
|egjobb te[je5ítményt nyújtani.Remétjük,
lesz még rengeteg ilyen jó meccsúnk é5 ku-
pasi ker ün k.

Gulyós Vivien - Makida Klaudia

+ÉKÉ

)t

\
.'

-Y

9*Y

A REpcE,LAKI Str Hínn,t

Véget ért a2007l2008 bajnoki szezon ószi for-
dulója. A női kézilabda csapat -még egy mérkó-
zés van hátra- kivételével csapataink megkezd-
ték a pihenést, a téli telelést. Elnökségünk a kö-
zeljövóben íbgia értékelni a szakosaáIyok. a

csapatok ószi teliesítményét. ennek ellenére né-
hány gondolatot hadd osszak meg a Tisztelt Ol-
vasóval.

Labdnrúgás
Az NB IIl. Bakony csoportban sze-
repló felnőlt csapatunk rapszodikus
teljcsítrnényt nyújtva l6 ponttal a lil.
helyen végzett. Erősebb lett a me-

zőny. ennek ellenére megvolt az esély egy jobb
szereplésre. Kritikán aluli- íbleg október, no-
vember hónapokban- az edzéslátogatris. Néhán1,
játékos mentalitásán is van mit iavítani. Bízunk
atavaszi jobb folytatásban. és reméljük, sérült

.játékosaink felépülése segíti majd a sikerescbb
szereplést. Legáth András a répcelaki _eóIlövó
listán 8-13. helyen végzett 8 lőtt góllal.

Ifjúsági csapatunk 28 szerzeLl ponttal- l pont-
tal lemaradva a dobogóról- elismerésre móltó
teliesítInénlt nyú.jtva az 5. hell,en végzett. A
csapatban több tehetséges fiatal bontogatia szár-
nl,ait. Rernéljük, hatnarosan néhriny,uk tnár az
elsó csapat tagja lesz. E,hhez kitartásra, türelcm-
re és sok-sok munkára van szükség.

Serdülő csapatunk szinte teljes egészében át-
alakult. Az elmúlt évi csapatból nagyon sokan
ma az i|úsági csapat játékosai. Ennek ellenére
serdiiló csapatunk a l0. helyen végzelt. FIa job-
ban összeszoknak, rendszeres edzés munkával
tavasszal az eredmény tovább javítható.
Uj színfoltja volt a bajnoki évadnak a megyei U-
l3-s bajnokság- A csapat eddig csak kispályán
iálszott. most elsó szezonban játszottak nagypá-

.-: s/.o[a, Hegyfaturót a Kin-
: :; : ni csapatunk.

:::,:e',akon játszhattuk a

" : *:_], :al;la előnyt jetentett
]í-i-É: l 'e,'Jck nem voltak tú[

-_ :+,:=:.:- :s::án, Ezt az időt
1]l ..i ; .:.,?:: a3lgozni minden

i.. : :,:-:::.=-:,3:::.]. is<:[ári,
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