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VÁRosI sÁr
2001-ben , immár öt éve, hogy Répcelak vá-
rosi rangot kapott. A Répcelakért Egyesület
elhatározta, hogy az 5 éves évforduló tisáele-
tére egy városi bált rendez. A 2006. évi mun-
katervünkben többek között jótékonysági te-
vékenység vállalása is szerepel. Tehát a ket
tőt összekötve a városi bál jótékonysági céllal
került megrendezésre. A bál bevételével az
iskola Egészséges Gyermekeinkért Alapítvá-
nyát kívántuk támogatni.

Egyesúletünk egy öt íós fiatal, lelkes
és mint később kiderült, minden szempontból
hozzáétlő kis csapatot bízott meg a szervezé-
si-rendezési feladatokkal, ldót, íáradságo1
nem sajnálva, olyan 

"munkát" 
tettek le az asz-

talra, ami profik dicsőségére is válhatna. Sze-
retném név szerint felsorolni őket. Raschkáné
Horváth Anita, Némethné Pintér Mariann,
Elekesné Baranyai Zsóka, Elekes Zoltán,
Nagy Gyuri. Köszönjük. Természetesen ezen
kívül még nagyon sokan besegítettünk,

A bál időpontját 2006 november 25-
re tűztük ki, helye a L|SS Gasko étterem.
Mindannyian tudjuk, hogy ezt a helyszínt bi-
zony csak kocsival lehet kényelmesen meg-
közelíteni, ezér1 a vendégek érdekében ház-
tólházig szállítást vállaltunk. Természetesen
ehhez egy kedves helyi vállalkozó sietett a
segítségünkre, és egy kisbuszt biztosított erre
a célra.

A bál fővédnökeinek dr. Németh Kál-
mán polgármester urat, és dr. Ládi Zsolt urat,
a LISS Kft ügyvezető igazgatóját kértük fel.
Ezúton is köszönjük, hogy elfogadták, és
messzemenőleg támogatták úgy erkölcsileg,
mint anyagilag rendezvényünket. És még
egyszer is megköszönjük aá a közeí 50 db
érlékes tombolatárgyat és egyéb támogatást,
amit a kedves felajánlóktól kaptunk, hisz ezt
mind a nagyszerű célra, az alapítvány segité-
sére fordíthattuk.

November 25. szombat 19 órától
ünnepélyes eleganciával és egy pohár pezs-
gővel fogadtuk az érkezö vendégeket. Az elsó
városi bál emlékére -kis koszorún átíűzött
selyemszalagon Városi bál 2006 felirattal- jel-
képes ajándékot adtunk át minden párnak.
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20,30 körül rövid műsorral kedveskedtünk a
megjelenteknek, majd az egyesület elnöke
köszöntötte a vendégeket, és megnyitotta a
bált.

Köszöntőt mondottmég; Dr. Németh Kálmán
polgármester úr, és az alapítvány elnöke
Verasztó János evangélikus lelkész úr.
Nyitótánc a szponzorok tíszteletére, és kez-
dődött a hajnalig tartó vígasság. A zenét a
Fény együttes szolgáltatta, fu étvágygerjesz-
tóen szép, és nagyon finom hidegtálak svéd-
asztalos formában egész éjszaka a vendégek
rendelkezésére álltak, Az egyesületi tagok
mindezt saját készítésű mutatósabbná|-
mutatósabb süteményekkel, tortákkal egészi-
tették ki. A hangulat kitúnő volt, a táncparkett
szinte állandóan tele volt táncoló párokkal.
Hajnali 5 órakor fújtunk takarodót. Hogy fá-
radtak voltunk-e? Nem vitás, és nemcsak a
sok tánctól, De valahogy ezt akkor nem érez-
tük, sokkal inkább elégedett örömöt, hisz
olyan sok kedves megnyugtató dicséretet
kaptunk, ami mindent feledtetett.

December elsején, az iskola alapít-
ványi estjén 150 ezer forintot adtunk át az
Egészséges Gyermekeinkért Alapítványnak,
aual a kéréssel, hogy fordítsák az egyik leg-
nemesebb célra: gyermekeink egészséges
fejlődésének segítésére.
Befejezésül csak annyit szeretnék megje-
gyezni, hogy a ma már 70 tagot számláló
egyesület valami hasonló cél érdekében jött
létre, mert fontos számunkra a közösségfor-
málás ereje, hogy a jövőben összeíogással
ilyen eredményeket tudlunk fe|mutatni.
Az elsö városi bált hagyományteremtö szán-
dékkal rendeztük meg. A bál bevételét a jövő-
ben is jótékony célokra szeretnénk fordítani.

Engedjék meg, hogy minden kedves
répcelakinak békés, szép karácsonyt, és
eredményekben, egészségben gazdag

boldog új esztendöt kívánjak
a Répcelakért Egyesület nevében

Lukácsi Ernőné
elnök
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Dr" Németh Kálmán polgármester

Köszönjük a munkát, jó pihenést
kívánunk

Bokányi Kálmánné címzetes főjegyző
2006. október 3l-én 35 év kozszolgálati
munkaviszony után nyugdrjba vonult,
Répcelakon a Tanácsházán 197l-től
kezdve dolgozott. Volt tanácselnö( pol-
gármester. A jegyzői feladatokat 1994
szeptemberétől látta el. Munkáját szá-
mos kitüntetéssel ismerték el. Ebből leg-
rangosabb a 2004-ben kapott a ,,Magyar
Köztársasagi Arany Érdemkeres tr", iala-
mint a 2005 június 30-án adományozott
címzetes tőjqyzői cím.

Eredményes munkát kívánunk
Répcelak Város Képviselő-testülbte
2006. november 1-től Dr. Kiss Juliannát
neveáe ki jegyzőnek, aki 2002. január
1-jétől látta el az aljegyzői feladatokat.

A légi polgármester a régi

December 2-án voltak szlovákiában az
önkormányzati válasáások. Tesfuértele-
pülésünkön, a csallóközi Légen két indu-
ló közül újból Szitási Ferencet választot-
ták polgármesternek. Dr. Németh Kál-
mán polgármester, Dr. Kiss Julianna
jegwő és Varga Jenő alpolgármester
telefonon gratulált a győztesnek.

Sajnos nem tudunk segíteni
Hosszú évek hagyománya volt, hogy ka-
rácsony előtt a 70 éven felüliek, a gyer-
meküket egyedül nevelők, valamint a
három és több gyermekesek támogatást

Reményik Sándor:

Karácsonykor

A szent estén
majd etjövök
ide.
Átmaim szeke-
rébe fogatok
És szótok fantá-
ziám táttosá-
hoz:
Hipp-hopp, ott
legyek, ahol
akarok,
És átomhintón
etjövök - ide.

ltt minden fehér
[esz, - fehér, s
hatott.
Csak egy hang
lesz a halott
rengetegben:
Azúgő patakok.

És én fenyőtőt
fenyőhöz me-
gyek
Es minden fe-
nyőt megsimo-
gatok.

És megkérde-
zem: virraszto-
tok még?
És megkérde-
zem: hogy a[ud-
tatok?

ES aztán fe[tü-
zöm a szívemet
A legmagasabb
fenyő tetejére,

s imába kezdek:
Magány, Mi
Anyánk. ".
Néked ajánlom
égő szivemet...

Otyan [esz, mint egy kará-
csonyfa[áng.

kaptak. Sajnos, törvényi változás miatt
automatikusan ilyen címen már nem le-
het pénzt adni,
Továbbra is van azonban lehetőség a
szociális rendeletünk alapján a rászoru-
lók segíésére, Ezzel kapcsolatban felvi-
lágosítást Soós Gyuláné vezető-
főtanácsos ad a Polgármesteri Hivatal-
ban,

Köszönjük a munkát, az új
fogorvosnak ered ményes
tevékenységet kívánunk

Dr. Siklódí Magdolna fogorvos 20a7, ja-
nuár 1-jén nyugdíjba vonul. Helyetté a
fenntartó önkormányzatok döntése
alapján Dr. Sztavnicsuk Zoltán lá§a el a
fogorvosi tevékenys{let. Az új szakem-
ber, aki eddig Bükön dolgozott, vállalko-
zóként tevékenykedik,

Építésitelkek
A Hunyadi utca végén lehet telkeket vá-
sárolni, amelyek 950-1 150 m2-esek, tel-
jesen közművesítettek. Pz_ ár bruttó
1.560 FU m2.

Rendezési terv

KépviselŐ-testület várhatóan 2007. már-
ciusi ülésén dönt a rendezési terv mó-
dosításáról. Amennyiben a vállalkozók-
nak, illetve a lakosságnak javaslata van
azt január 31-ig írásban jutassák el a
Polgármesteri Hivatal műszaki osztályá-
ra.



,l]j.:',;§1.\t, ]:!,$!:!ili,.]

Répcclaki Hirmondó, -,-,

Közszolgátati díjak ai atábbiak
szerint a!akulnak
Víz- és csatornadíjak

Lakossági vizdíi:
2006. 170 FVm'
2OO7. 180 FVm3
Csatornadíj:
2OO6.227 FtJm3
2007.257 FtJm3
A fenti árak az ÁrÁ-t nem tartalmazzák.
Emelés mértéke a vízdíjnál5,B o/o.

Emelés mértéke csatornadíjn ál 13 o/o.

Kábet Tv hátózat díjai:

Két répcelaki a m'égyei önkor-
mányzatban

Októberben nemcsak a helyí képviselők-
ről, hanem a megyei önkoimányzat ösz-
szetételéről is döntöttek a választók. A
40 tagú testületben két helybéli is beju-
tott. Dr. Németh Kálmán polgáimester a
Polgármesterek Vas Megyeért Egyesü-
let, Horváth Csaba képviselő pedig a
FIDESZ-KDNP színeiben lett tagja a

testületben. Mindketten az Egészség-
ügyi Bízottságban is tevékenykednek.

A kerékpárokat magánkerítéshez
ne támasszák!

Kérjük a píacra járókat, hogy a Petőfi
utca 70. számú ház kedtéséhez (Petőfi
utca - Ady utca sarka) a kerékpárjukat
ne támasszák!

TöÉénelmi esemény

Nagyobb biztonság
Miután Dr. Lamperth Mónika terület és
vidékfejlesztési miniszLer aláírta a kérel-
met, 2007. január l-jével Répcelak és
további B település (Csánig, Nick,
Vámoscsalád, Vase9erszeg/
Csáfordjánosfa, Csér, Dénesfa és
Répceszemere) tűzvédelmét Répcelakról
lá§ák el. A köztestületben 5 főállású
tűzoltó dolgozik, Í9y állandó ügyeletet
tartanak, A feladat ellátásához az állam
normatívát biztosít,

Óri Tamás tűzoltóparancsnok
Híradó ügyeletesekl
Haraszthy Islván
Hatos Attila
Kronekker Lajos
Vígh István

Egyszeri ürítési díjak

2006 (Ft) 2007 (Ft)

11 ,- BB,_ 95,-

14,- 1 19,- 132,-

1.csomag

2.csomag

3.csomag

2006. 2007.

430,- Ft 46a,-Ft

900,-Ft 960,-Ft

1B40,-Ft 1970,-Ft

4,csomag 3130,-Ft

S.csomag 5200,-Ft

Internet szolgáltatás
ben:

:.csomag 512 kb/s

2.csomag 1024 kb/s

3.csomag 2048 kb/s

szemétdíjak:
r {úak közel 9o/o-al emelkedtek, az árak az
iFA-t nem tartalmazzák.

"i.1úllex" feliratos gyűjtőzsak ára 150,- Ft/db

3350,-Ft

5500,-Ft

díjai 2OO7-

4000,-Ft
l€tölt6i korlát 10 GB

5500,-Ft
letoltesi kortiit 50 GB

B500,-
kortitlan

106,- 9,-

143,- 12,-

Települési szilárd hulladék etszállításának költségei 2006-2007 évben

Egyszeri ürítésidíj Díjkompenzáció

2006 (Ft) 2007 (Ft) 2006 (Ft) 2007 (Ft)

a1€0
:ereS

-0-80
,teres

, i0-120
iereS

240
,|3reS

-70
"1eres

, ]00
:3reS

181,- 197 ,- 17 ,-

97,-

131 ,-

346,-

11a4,-

1577,-

377,-

1203,-

1719,--

32,-

103,-

147,-

20,-

38,-

120,-

172,-

164,-

314,-

1001,-

1430,_

177,-

333,-

1083,-

1547,-

vÁnosl eÁL
2006.

H DFOTÓ
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A hozoi könyvtóri'rend-
szerr külföld szómóro be-
mutotó, ongol nyelvű rep-
rezentotív mű készüh oz
oktotósi és kulturólis Mi-
nisztérium megbízósó ból.

A tibrories ond
librorianship in Hungory
című brossúro tömör össze-
fogloló oz 1997-es
könywóri törvény óto tör-
tént könyvtórügyi vóltozó-
sokról, fókuszbon oz utób-
bi évek könywóri sírotégi-
ói óltol meghotórozotl, és
ozok o|opión elért ered-
ményekkel.

A fotókkol gozdogon il-
lusztrólt kiodvónybon
örömmel vettük, hogy
nemíég felúiított-bővített
könyvtórunk néhóny íotó-
iót o szerkesztők méltónok
tolóhók ozon könyvtórok
soróbon bemutotni, ome-
lyekre büszkék lehetünk,
így egyike ozoknok, ome-
lyek méltóképpen repre-
zentóliók o mogyor
könyvíórokot.

A 2006. oKTóBER ELsEJEI oNKoRMÁNyzÁTI
vÁL ASZTÁSoK E,REDntnNyBI

A képviselő-testület tagiai:

Dr. Németh Kálmán polgármester
Varga Jenő alpolgármester
Biczó Gyula képviselő
Biró József képviselő
Dr. Dömötör János képviselő
Enginé Kozonits Mária Gyöngyi kép-
viselő
Horváth Csaba képviselő
Pálla Péter képviselő
Szabó József képviselő
Szalai Szabolcs képviselő

A 2006. X. 16-i alakuló ütésen
megválasztott bizottságok el nö-

kei, tagjai:

Ügvrendi Bizottsáo
Biró József elnök
Enginé Kozonits Mária tag
Pálla Péter tag

. Pénzüqvi Bizottsáq
Dr. Dömötör János elnök
Horváth Csaba tag
Pálla Péter tag

Humpok Tibor nem képviselő
bizottsági tag
Szekér György nem képviselő
bizottsági tag

Közoktatási Művelődési. Ifiúsági és
. sportbizottsáq

szabó József elnök
Biczó Gyula tag
Szalai Szabolcs tag
Hozbor Imre nem képviselő
bizottsági tag
Nagy György nem képviselő
bizottság tag

Eoészségüqyi és Szociális Bizottsáq
Horváth csaba elnök
Biró József tag
Enginé Kozonits Mária tag
Emmer Gáborné nem képviselő
bizottsági tag
Takács Márta nem képviselő
bizottsági ta9

Gratulálunk,
eredményes munkát kívánunk!

gével próbáljuk kielégíteni. Segitséget nyúj-
tunk a mindennapi bevásárlásban, felíratjuk
a szúkséges gyógyszereket, és ki is váltjuk
azokat. Hozzájuttatjuk az alap, illetőleg
szakorvosi ellátáshoz a tagjainkat. A hivata-
los ügyek intézésében segédkezünk. Ap-
róbb ajándékok, sírdíszek, ádventi koszorúk
készítését vállaljuk.
Természelesen megemlékezünk a legfonto-
sabb ünnepekról is, mint , pl.: karácsony,
farsang, ldósek Világnapja stb. Ezen kívül
minden évben megrendezzük a nagy sikerű
"Gulyáspartit", melyre a közeli településekről
vendégeket hivunk. lgyekszünk tagjainkat
kirándulásra vinni. Novemberben az
"Egészségnevelési hónap" keretében az
időskorral kapcsolatban álló témákból elő-
adásokat szervezünk, Az előadásokat tagja-
ink szívesen látogatják.
Karácsonyi ünnepségünket 2006. decem-
ber 21én, csütörtökön délelőtt 10:00 óra-
kor tartjuk, melyre sok szeretettel várunk
m inden kedves érdeklódőt.
Kérem, ismerjék meg személyesen is intéz-
ményünk életét. Jöjjenek e|, és jelenletükkel
színesítsék mindennapjainkat. Azért va-
gyunk, hogy segítsünk és enyhítsünk magá-
nyukon,

MoÓR LlLLA intézményvezető

ISMBr dZ IDŐSEK KLUBJÁRÓL

Engedjék meg, hogy röviden bemutassam
intézményünket.
1998 januárjában nyitotta meg kapuit az
ldősek Klubja. Azzal a éllal jött létre,
hogy a városban éló idősek számára lehe_
tóséget nyújtson a társas kapcsol)tok
ápolására, új kapcsolatok létrgöttére.
Az intézmény hét közben minden nap
reggel 8:00 órától - délután 16:00 óráig
tart nyifua. Barátságos környezetben vár-
juk az idős embereket, ahova saját autó-
buszunkkal szállítjuk be, illetőleg visszük
haza a tagjainkat. A klubtagság nem jár
elkötelezettséggel, szeretnénk, ha inkább
az ezzel járó elónyöket használnák
ki. Tágas klubszobában élvezhetik a prog-
ramtervben szereplő tevékenységeket,
melyet minden héten frissen kínálunk
fel. Lehetóség van arra, hogy szükség
esetén kúlön helyiségben lepihenjenek,
Amennyiben ebédigénylésük van, az in_
tézmény étkezójében kulturált körülmé-
nyek közótt elfogyaszthatják. Minden hé-
ten szerdánként verasáó János lelkész
áhítatot tart a klubban, melyen azok az
idősek is gyakorolhatják hitéletüket, akik
akadályoztatva vannak abban, hogy temp-
lomba menjenek fohászkodni.
A klubtagok igényeit 2 gondozónő segítsé-



T

U1 ARCoK A KÉpvlstrLő-TE,sT,üLE,TBE,N

2006 őszén tartott helyhatósági válasz-
tásokon Enginé Kozonits Mária, Bieő
Gyula'és Pálla Péter §zemélyében 3 új
képviselő került be a testületbe. Terve-
ikről , elképzeléseikr:ől kérdeztem őket.

Az eltelt néhány hétben milven benvo-
másokat szereztél a városi képviselőtes-
tület munkáiában?

EKM: A bizottságok munkája nagyon
komolyan folyik: az ügyrendi bizottság
részt vett a jegyző kiválasztásában, és
az aljegyzői pályázatok elbírálásában. A
szociális bizottság is többször ülésezett,
és az itjúházasok lakásának pályázatát
bírálta el, lakástámogatást és segélye-
ket ítélt oda.

BGY: A Répcelakon eltóltótt 25 év
a/att volt lehetőségem megismerni az itt
élő embereket, így a képviselőtársalmat
,s. A testúleti munka tartalma nagyban
ugg az ott dóntéseket hozók menta/itá,
sától, beál/ítottságától. I/yen szempont-
cól azt ke// mondanom, hogy azt kap-
:am, amtt vártam,

PP: Bölcs emberek a répcelakiak, hi-
szen egy olyan testületet választottak,
amelyben olyan emberek ülnek, akik fe-
elősségtudattal fordulnak városunk
:gyei felé. Az eddigi tapasztalataim sze-
- nt egy vitaképes, komoly, a másik vé-
eményére is kíváncsi társaság ez. Ez
ledig jó, mert a dontések több szem-
szögből nézve születhetnek.
','lelyek azok a terveid, amelveket sze-
-etnéd ha megvalósulnának a 4 év fo-
lamán ?

EKM: Az iskola és a Műveíődési Ház
'e|újítása mellett az uszoda, korcsolya -
:s görkorcsolyapálya létrehozását, va9y
:9alábbis a pályázatr lehetőségek felku-
.atását tartom fontosnak. Ú.1 munkahe-
, ek teremtésére, és a volt ÁC éputet

- asznosítására, szálloda vagy konferen-
, ák lebonyolítására alkalmas hely kiala-
, tására is szükség lenne.

3GY: Mindenkj számára éthető Répceta-
- ct. A kisgyermekes anyáknak, gyerme-
"eiknek legalább városi szintű játszóte-
-:ket. A nagyobbaknak olyan iskolát,
:1ová szívesen mennek reggel, és jó/-
:ső érzéssel mennek haza délután. Min-
:en lehetőség adott arra, hogy a kör-.yék sportkózpontjává váljon Répcelak.
',agy /ehetőséget /átok egy sporttagoza-
:3s isko/a létrehozására. Ehhez egy
: /yan tanuszodát tudok e/képze/ni,
:me/y nyáron a/ka/mas egy kis helyi

strand igényeit is kielégíteni .A Kőris
utcai játszótérre strand-róplabda,
foci. -és kézilabdapályát képzetek el .

A KRESZ park felújításával olyan lehe-
tőséget ,biztosítani a kicsiknek, ahol
felkészúlhetnek az életre, tanulhatják
biztonságos kórúlmények kózött a köz-
lekedés szabályait, egyben alkalmassá
kel/ene tenni górkorcsolyázásra is. Az
Ifjúsági Klubot felújítani, tartalmas
hétvé7i programokka/ megtöíteni. Civit
szervezetek, egyesületek, ónszeruező-
dő csoportok anyagí támogatásáná/
egységes, igazságos elvek éruényesí-
tését szeretném. A civil mozgalmak
segítségével tudjuk csak elérní, hogy
az emberek jól érezzék magukat saját
lakókórnyezetúkben, hiszen így maguk
is alkotójává válnak a jó légkór megte-
remtésének. Amennylben a tómeg-és
szabadidősport a jelenlegi keretek ko-
zótt nem tud újjáé/ednt, javaslom egy
tomeg-és szabadidősport egyesü/et
létrehozását.

PP: Az Arany ]. u. - _]Ózsef A. u. -
Csánigi u. közti összekötő út megépí-
tése, de ez már az utolsó fázisnál
tart, tehát nem csak az én elképzelé-
sem, Ezen kívúl én úgy érzem, meg
kell újulni a település médiáinak
Répce TV, Hírmondó - méltónak kell
lenniük városunkhoz.
Véleményed szerint. melyek azok a te-
rületek. kérdések, amelvekben válto-
zásra. változtatásra van szükség Rép-
cela ko n ?

EKM: A település lakóinak ér-
deklődését meg kellene nyerni a hang-
versenyek, kiállítások minél szélesebb
körű látogatására. Szükség lenne a la-
kosság körében az aktívabb részvétel-
re az utcák virá9osításában és azok
gondozásában. Minden területen még
jobban ki kellene használni a pályázati
Iehetőségeket.

BGY: Azt hiszem az élet minden te-
rületére igaz ez a mondás: ,, Élni, ha
kell egymást segítve, és élni hagyni
másokat is ! ,,

PP; Nagy változásra nem hiszem ,
hogy szükség lenne, ám a meglévő ér-
tékeinket még jobban ki kellene hasz-
nálni, csak néhány példa: Művelődési
Ház, Ipari Park, Ifjúsági Klub. Egy kí-
csit ,, pörgősebbé ,. kellene tenni Rép-
cela kot.

Köszönöm a válaszokat, és hatékony
képviselői munkát kívánok !

szekeres Tibor

Vóriuk együtt o
korócsonyt!

..Szeretettel híviuk
onöket vórosunk

korócsonyi
ünnepségére

200ó. december 22-én
l B óróro

o Művelődési Otthonbo.

Fellépnek,

Eszterl ó nc
gyermekióiszó csoport

Móro F. Alt lskolo
5. évfolyom tonulói

Művészeti lskolo tonulói
Gyöngy Női Komoro

Kórus
szent lstvón kórus

Nyugdíios Klub Énekkoro

.Vekker együttes
Ummögő együttes

i

l

l
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szilveszteri
tűzijáték

2006.
január 01-én

01 órától

a
Művelődésí Ház

előtti téren

szeretettel
várjuk

Onöket!
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Sokan kérdezték, hogy a szepte,mberil számban miért nem volt _a
,,Polgármester naplójábol'' rovat. Az ok
egyszerű. Kértem a szerkesztőséget,
hogy közvetlenül a választasok előtt ne
jelenjen meg ilyen jellegű írásorn. E ro-
vatban szubjektív éaéseimet, egyéni
gondolataimat írom le, és m{; látszatat
is el akartam kerülni, hogy kampány
ízűnek véljék az esetléges riait.
(Mindenesetre az érdeklődés jól esett).

Most viszont nincs kampiány, a válasáás '

megtörtént. Itt a legkedvesebb, leg-
meghittebb ünnep a karácsony. Talán
nem leszek ünneprontó - szándékom
semmiképpen sem az - ha a választá-
sokra visszatérek. Azóta nem jelent
meg Hírmondó, és mégis olyan ese-
mény volt, amely csak minden négy év-
ben ismétlődík meg.

A részvétel nálunk a megyei és az or-
szágos átlagnál több volt (63,21o/o). En-
nek ellenére azért elgondolkodtató,
hogy 10 választópolgárból négyet nem
érdekelt, hogy kí lesz a polgáimester,
és kik lesznek a képvíselők. az talán
mé9 érthető, hogy a megyei önkor-
mányzat várható összetétele nem hozta
Iázba a vá lasztópolgárokat.

A polgármester választásról csak róvi-
den. Igen, bíztam a sikerben. Remény-
kedtem, hogy azt a sok munkát, és az
eléft eredményeket elismerik a kedves
répcelakiak. Az általam nem várt arányú
győzelem viszont meglepett. Köszönöm.
A képviselőválasztassal akarok egy kicsit
tobbet foglalkozni, A répceíaki választó-
polgárok - többet tudva sok-sok politi-
kusnál, politológusnál - világosan üzen-
tek. A jelölteknek és a pártoskodóknak
is. Azt rpondták: Kedves aspiránsok,
hólgyeim és uraim! Az országgyűlési
választásokon én vagy a ;oUUÓÍaatra
vagy a baloldalra szavazok" Itt azonban
ez nem érdekel. A jelölteket - már akit
ismerek, ú9y ítélem meg, hogy szimpa-
tikus-e nekem, el tudnám-e képzelni a
város vezetésében? Miként viselkedik?
Mit tett eddig a településért? Nem azt
mondom, hogy mind az 7460 választÓ-
polgár így gondolkodott, de a többség

szerintem igpn. És ők döntöttek helye-
sen, Természetesen az eredmény nem
teljesen ú9y aíakult, ahogyan én voksol-
tam. Ha azt mondanám, úgy sem hin-
nék el. Viszont állítom, hogy'olyan kép-
viselőket választottak, akík tenni akar-
nak a telepűlésért. 'lTsztességes, 

becsü-
letes emberek. És ez a legfontosabb.
persze a testületbe be nem kerültek is
természetesen ugyancsak tisztessége-
sek, becsületesek. Jó néhányan bizio-
san a következő választiáson, választá-
sokon szerephez is juthatnak. A répce-
laki választások bebizonyították, hogy
nem elég egy jelenleg népszerű páÉ
színeiben indulni. őnet<it< ennél tóbb,
sokkal több kell. Mint ahogy fordítva is
igaz, Egy most kevésbé népszerű párt
színeinek támogatásával is lehet jó, sőt
nagyon jó eredményt elérni. És Úan te-
rep a függetlenül indulóknak is.

Répcelak kicsi település ahhoz, hogy a
nagy polítika közbeszóljon, Szerencsére.
Természetesen nem az a szerencse/
hogy kicsik vagyunk, - habár annak is
számos előnye létezik - hanem őz,
hogy - legalábbis az eltelt négy cíklus-
ban - a nagy politika távol maradt a
képviselők döntésénél. Mindegyikünk
érdeke, hogy ez továbbra is í9y Éiyen.
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"... Bizolmos szívvel jórom o vilógoí.
S omit oz éleí vógott,
Behegeszíem o sebel q szívemben.
Es hiszek újro régi szeretetben...''

Juhósz Gyulo: Korócsony felé

kedves olvosókl

lmmór öí éve működik Répcelokon o
Nyitott Tér KKE. Az évforduló összegezés-
re serkení, de szóroz szómodotok , tény-
szerű felsorolóso, és oz elmúlí időszok
eseményeinek bemutoíóso helyeit in-
kóbb. céljoink, elképzeléseink mógvoló-
sulósórólírok.
Alopkoncepciónk o vóros és kisíérsége
képzómúvészeti. irodolmi és komolyzeriei
rendezvényeinek színesítóse, o kínólot
b^óvíiése volt. Az egyesület olopító togloi
200l. év decemberében egyöntetűln
nolóroziók el o feníi céiok megvolósíló-
;ót. Jelenlegi togjoink közül oÉpító to-
3ok vol1ok,

Bokőnyi Péter trodatomkritikus, clz
:/etünk című mogazin főszerkesztó he-,,elfese, Csorbo Jónosné művetődés,
,:ervező, Dr. Gombai Csongor hózi főor-
, C5,

Dr. Szoloyné Boldizsór Anno, jelen-
=9 o Vos Megyei /dósek Ofthona igoz-,::fójo,

DórnyeiZoltón, Goros Kólmón fotó,-.űvész, Görbe Lósztó otya és Verasztó
;ros /e/kész,

Nogy Attilóné Nagy Ferencné
: zgozd ó sz, o d ót a n őc so dó,

Szobó Józsefné, jelenteg ÁrÉSZ aru-

"golmi 
vezető, Szóródi Enikó művelő-

: =:szervező.

=.óbb, de hosonló ombícióvol és segi-
, észséggel csotlokozolt o togokhoz

Szoporyné Szobó Ptrosko, o Móro Fe-
.- _ Alíolónos és Művészeti lskolo igoz-
_.,cjo. és

ilotnór Árpód, o Répce/ok és Vide-
- l korékszóv e tke ze f ig ozg ot ójo.

_ :gyesület tevékenységi köre 2004. év-]- oz Ummögő Együltes íórsulósóvol
_ 

"ül1 
o népzene, néptónc hogyomó-

; ^ok ópolósóvol. o népi ku|iúro kóz-,=sével, loglélszómunk pedig a7.-^cgő Együttes vezetőjével, helyetie-
= es tovobbi het togjóvo| gyoropo-

: évben új orculottol bővíiettük
--:mjoinkot. Répceloki Szobcdegye-
- nétköznopi tudomóny és múve-

It,i1,IS EcyESULE1.

szet címmel új sorozoíol indítottunk,
melynek keretében megyénk és régiónk
kiemelkedő tudósoi, tonóroi odjók óí.
mutotjók be oz érdeklódóknek szokterü-
letük kiemelkedó eredményeit,

Az elmúIi öí esztendó folyomoto, o ren-
dezvények egymóshoz illeszkedése, o
iudoíos épííkezés bevóltotto reményein-
ket. Progromjoink nemcsok vórosunkbon
ismertek, de o megyében és o régióbon
is._Az Egyesület rongjói löbb megyei pó-
lyózoton voló sikeres szereplés éi széies-
körú publiciíósunk is bizonyítjo. Megtisz-
teló, hogy rendezvényeinken orrrógo,
htrű előodók, művészek, íonórok vesziek
részí, működnek közre. Kivóló kopcsolo-
íoi ópolunk régiónk jelenlós kulturóíis in-
tézményeivel (Szombolhelyi Képiór, Ber-
zsenyi Dóniel Fóiskolo. Megyei Művelő-
dési Közponl)_ Munkónk elrsmeréséi. oz
évente iortotí 20-22 renaezvénv ériéke,
Ie5eI 1e,zr. hogv 2OOó, evben erryerlük c;
Répcelok vórosbon olopítoií, megiiszte-
lő ,,Év Egyesülete" díjot

Ezúton is köszönjük Répcelok Vóros Kéo-
viseló-testülelének és odomónvozóink-
ncrk_o íevékenységünkhöz nyújioit onyo-
gi iómogotóst, o céljoink meqvolósitósó-
hoz odotí bótorítósi. köszönetet mon-
dunk o Móro F. Áltolónos és Művészeti
lskolo tonóroinok ós tonulóinok o meg-
nyiióinkon iöríént értékes szereplésükéri
Köszönjük togjoink tevékeny segítségél,
hosznos jovoslotoikot és tómogoiOsuát.

Az eItelt 5 év eredményei olopjón - visz-
szouiolvo Juhósz Gyulo soroiro
,,bizolmos szívvel" nézünk o jövóbe, o|o,
kíijuk progromjoinkot és szervezzük ren-
dezvényeinket. Hiszünk obbon, hogy nyi-
tott szívve] fogodjók oz ólíolunk kózvetí-
tett értékeket, o művészeiek és o tudo,
Tony vilógót sikerüI közelebb vinni
Onökhöz. Bízunk benne, hogy egyre töb-
ben vesznek részl íevékenysé§Únkben,
lótogotjók és tómogot|ók pro§romjoin-
kot, és odhotunk öröme1, szépsOget es
cseppnyi móssógot o mindennopJÚoÁ.
Szép Korócsonyt, szerelelteljes Lnnepet
kívónok mindnyójuknok!

GARAS rÁL,vÁN, oz Egyesület elnöke

NYIT rr
KOZHASZNÚ XULTURÁLlS

TER
€6YESULEI

Benkő Sándor, a Vas Népe
MUOSZ Nagy-dr;as

fotóriportere a répcelaki
tárlaton

Fotók: Garas Kálmán

Az UMMOGŐ együttes
pártolói estje
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Alapítvány javára forditottuk. A szünetben
feával és pogácsával vendégeltük.meg a né-
zóket.
A műsor második fele sámunkla gyorsab-
ban telt el, mert kevésbé izgultunk. Az Estet
egy fergeteges. fináléval ártuk., Reméljük,
hogy mindenkinek tetszett az előadás. Ez-
úton szeretnénk megköszönni az adományo-
kat, felkészítő tanáraink segítségét és Király
Annának, valamint egyik diáktársunk édes-
anyjának, Oláh Gézánénak a koreográfia
betanítását.

Heczler Lilla; Szalai Anett, Tóth Anita
Udvardy Annamária

ll
i]

l
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hanna, Takács Lidia, Végh Timea, Fuvolán.
Bokányi Zsófia, Németh Eszter (Uraiújfalu),
Németh Eszter (Vámoscsalád), Sütó Viktó-
ria; Klarinéton: Pálla Tamás; Tenorkúrtön:
Szegedi Benjamin; Zongorán: Pusztai Anna-
mária; Orgonán: Pap Viola;
Hegedűn: Donyec Mihály, Horváth Nóra, Tóth
Klaudia, Varga Eszter, Verasztó Máté,
Felkészítőik: Csőszné Bolfert Enikő, Donyec
László, Kérges A|bert, Tanda lbolya, Tomena
lstván. Vajda András.

Szerepeltek néhányan a régi diákok közül is.

A kiváló akusáikájú templomban Tóth Katalin
éneke most is tisztán csengett.
Az iskola tanárai közül is sokan felléptek sZó-
ló vagy kamaradarabokkal: Donyec László
(hegedű), Horváth Krisztina (szavalat), Tanda
lbolya (zongorakíséret), Tomena lstván
(trombita), Vajda András (marimba), Veres
Gabriella (zongorakíséret)

Szombathelyi művésztanáraink kérésére ven-
dé9művészek is érkeztek, akrk szintén elbű-
völtek bennünket gyönyörű 1átékukkal Bo9-
nár Nóra (orgona), Halasi Sándor (cselló),
Hotzi László (oboa), Mitrovka Zsanna
(zongora), Völgyi Bálint (oboa),
Görbe László ptébános úr is meghatottsággal
szólt a közönséghez- Elmondta, hogy

. Engelsz József ötvösművész hamarosan be-
íejezi a keresztút 14 stációját és a feltáma-
dást ábrázoló képet. Az est bevételét és a
további adományokat is ezeknek a különle-
ges, egyedi technikával készúlt műalkotások-
nak a megvásárlására fordítja az egyházköz,
Sé9

Bízunk abban, hogy mlnden hallgatoval jövó-
re is találkozunk a most már hagyományos
adVenti hangVersenyünkon.

Szoporyné Szabó Prroska

Ar,q.pírvÁxyt tr,sT 2006_2007

ldén december l-jén vo|t az Alapitványi
Eit. A prób{kon jól éreaük magunkat, so-

kat nevettüqk a viccesjeleneteken, de még;

is kóniolyan kellett vennünk, mert az időnk

kevés volt.' A Jótékonysági Esten megle-

pódtünk, hogy ilyen sok nézó volt ránk kí-
váncsi. A műsor ele_ién egy brazil tánc hoz-

ta meg a hangulatot. Ezután humoros jele-

netek (a nyári táborozísokról. a mozaik

szavak je|entéséről, a bölcsődések panasá-

ról,...) és. táncok (Botcsinálta néptánc

együttes műsora, James és Bond slágere, a

Carmen című opera részlete) követkeáek,
Sor került az áryerésre is. Az itt összegyűlt
bevételt az Egészséges Gyermekeinkért

Az ADoMÁxyo zÁs önoMr,

2006, december 9-én a helvi katolikus temp-
lomban a répcelaki művészeti iskola nöVen-

dékei és tanárai, a Gyöngy Nól Kamarako-
rus és a szent lstván katolikus Enekkar el-

énekelték, elmuzsikálták az adventi várako-
zás lélekmegújító érzését, a versmondók
szép szavakkal tanítottak arra, hogy hogyan
tehetnénk szebbé, boldogabbá a világot.

Másodszor kerúlt sor a szent lstván kato-
likus Templomban a templom kántorának,
iskolánk tanárának, Tanda |bolyának a szer-
vezésóben jótékonysági hangversenyre,
Tavaly úgy indítottuk, hogy hagyományt sze-
retnénk teremteni.

ldén is - bár kicsit kevesebben hallgatták

meg, - sikeres volt a koncert, Jöttek véndé-
gek-kozeti és távolabbr településekről, sokan
voltak,más felekezethez tartozók, meghall-
gatták a sokféle hangszeren elóadott dara-
Óokat több települési elöljáróság vezetói,
tagjai, sok szeryezet, intézmény képvtselói

Az estre visszagondolva talán nem is az
adomány anyagi értékét kell elsó helyen em,
lítenünk, hanem az adományozók lelkt meg-
gazdagodása a legfontosabb. Adtunk pénzt
(a helyszínen és az előzetes felajánlásokból
23O ezer Ft gyúlt össze), és szivhez szóló,
az embert embertársához és az lstenhez
közelebb vivő zeneszámokat, gondolatokat,
tetteket is. Erre áz adakozásra is a szeretet
indított bennünket, ezért ajánlották fel mú-

sorszámaikat a szereplők. Szinte minden
zenei tanszak diákjai bemutatkoztak Utös
hangszeren játszottak: Gömböcz Mátyás,
Uorvatn Dávid, Horváth Dorottya, Piri Gel-
lért, Tóth Klaudia, Verasztó Márk; Furulyán
Bokányi Balázs, Dénes Alexandra, Gyürüsi
Ramóna, Horváth Dalma, Keszei Franciska,
Keszei Mihály, Mihály Luca, Molnár Anita,

Pörneczi Bettina. Srmon Fanni, Szórádi Jo-
Fotó: Kutasi Ildikó
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Az Éx RÉpCtr,LAKoM:

ME,GBE KÉrps
Nem vagyok helyi tudósító, fóképpen nem
önjelölt krónikás, idónként még'is késáetést
ézek arra, hogy sok évtizedes helyi ta-
casztalataimból, élményeimból elmondjak
,,alamit, amit fontosnak érzek. (Döntse el az
rlvasó, hogy ez fontos-e?)

Ahogy mondani szokták
.tőzsgyökeres" répcelaki vagyok, kértek ír-
am meg, hogyan látom-láttam Répcelak
:letét, vagy annak egy szeletét. Kiválasz-
:rtlam egy mozzanatot, amely meghatáro-
:ó volt az itt élók életére, érzéseikre, napja-
< megélésére. Talán még jókor van, a hu-
,.zonnegyedik órában, hogy az utódok szá-
-ára hirül adjuk, hogyan éltünk, milyen volt
-ekünk a xx. század, s annak sokat vitatott
: só fele.

ltt láttam meg a napvilágot a múlt
:zázad első harmadában. ltt járlam az
=,angélikus népiskolába, noha római katoli-
, :s vagyok. Jól éreztem magam társaim
, :zött, főleg az alsó két osztályban, ahol
-ég nem volt téma ki hová tartozik. Késóbb
=;v kis üröm került az örömbe, mert akkor-
:: a felnőttek világában nagyon is jelen

, : t az ellenérzés a két vallás között, azaz
; <isebb létszámú római, és a többségi
,:cstai hitvallású emberek között. Az bíz
,=z, hogy nem mindenkire volt jellemző az
,:n magatartás. A felnőttek hitbéli felfogá-

:, a családokban elhangzottak révén, óha-
,: anul átragadt a gyermekekre is, Csúfol-
,, egymást, "te pápista, te lutránus", egy-
-as vallását is gúnyolva igyekeztünk bizo-
-, :ani igazunkat. Sajnos, legtöbbször a
,= :őttek, a szülők hagyták ezt.

Azután felnóttünk. Felnóttünk, de
; :elyzet nem akart megváltozni, habár
._,re inkább szerettük volna, de nem volt
:, elkezdje, vagy éppen nem volt, aki el
--:rje kezdeni. Közben átéltünk egy világ-
;:3st, egy elvesztett háborút követó ideoló-
: ; változást, s eközben mintha feledésbe
- =ltek volna az ellentétek.
: :.an örültúnk ennek, de az emberi gyen-
.; :<arat, tán a rossz beidegződés folytán
-. kiújulni látszottak az ellentétek. Azt is

-;; kell mondanom, hogy felnótt ésszel
, ::rdolva láttam, hogy kevesebb követó-

_. .es 
helyesléssel, de még jelen van a

:; akadtak, akik egy-egy vegyes házas-
. _-.ötés alkalmával meghúzták a harango-
: nintegy kiharangozva a rossz útra tér-
.,=: a közösségből.

Egyszer csak történt valami Mint-
, 

= a Jóisten megelégelte volna ezt a huza-
:-:: Végül is mi keresztények tudjuk,
::, csak egy lsten van, és mindannyian

.:,arannak az lstennek vagyunk a gyer-
*..e|, Őt dicsérjúk, legfeljebb másképpen,
-:: szóval és tettel.

És akkor Jött két íiatal istenszolgá-

ja. Egy evangélikus lelkész s egy kaiolikus
plébános. Nem tudom már, hogy mikor volt,
netán egy fesztiválon, expón -de a színpa.
don egymás mellett álltak-, s mikor oda ér-
tem, akkor köszöntek el az ott megjelent kö-
zönségtól, a katolikus pap így: ,Erős vár a
mi lstenúnk', az evangélikus lelkész pedig
így: "Dicsértessék a Jézus Krisáus". Nem
hittem a fülemnek. Ez itt Répcelakon tör-
tént? Talán kísérlet arra, hogy lsten nevé-
ben szeressük egymást? Vagy békejobb?
Hiszen a répcelaki íiatalok már túl voltak
ezen. Akkoi- miért? Mert kísértett a múlt?
Mert az idósebbek,nehezebben felejtenek?
Mert a negyven éúi agymosás már semmivé
tette talán a Megfoghatatlant, a Láthatatlan
szeretetét? Mennyi kérdés. De nem, nem
csak ezért. Hanem, mert egy lsten gyerme-
kei vagyunk, egy nagy család, - a keresz-
tény-keresztyén családé-, s a családban
békének, szeretetnek kell lennie. Ha valaha
is szükség volt erre, hát most igen. lgen,
igen, ebben az elanyagiasodott világban
szükség van a szeretetre, a segítésre, a.
megértésre egymás között. Hát ezért.

Azután tovább folytatódott. A zene
világnapján hangverseny volt az evangéli-
kus templomban, ahol a katolikus Szt. lstván
kórus is fellépett. Vagy: Konko|y lstván püs-
pök úr felszenteli az új katolikus templomot,
hol vendég volt többek közt Verasáó János
ev. lelkész. A tömegben és a karzaton sok
evangélikus testvérünk tisztelte meg jelenlé-
tével e szép napot. Vagy. az evangélikus
templomban harangszentelés volt, ltzés
püspök úr közreműködésével. Megjelent
Görbe László katolikus plébános, aki szintén
megáldotta a haraÁgot. És sorolhatnám to-
vább. A város fejlődése során a két lelki-
pásztor együtt adta áldását az új létesítmé-
nyekre, hiszen mindez a miénk, répcelakia-
ké,

Boldog vagyok, hogy szülőíalumban, ma.id
városomban olvadni látszik a jég. lgaz, né-
ha-néha fel-felbukkan még a múlt, de hála
lstennek, mi már tudjuk, ha jön az ár, az
feltartózhatatlan, nincs visszaút, s mert hisz-
szük mindkét vallás hívei, hogy "Tiéd az or-
szág, s a hatalom és a dicsőség mindörök-
ké" Ugy legyen. ,

Elmondtam, kedves olvasó, mindazt, ami
sok-sok éven át íoglalkoztatott, bántott, vé-
gül megnyugtatott. lgy hát elköszönök a bé-
kesség gondolatával, és minden kedves ol-
vasónak, répcelakiaknak és másoknak kelle-
mes karácsonyt és boldog új évet kívánok.

"Dicsértessék a Jézus Krisztus",
mert

"Erős vár a mi lstenünk".

Vass Tibor

-l

ú:ngg NyERTEs
röruywÁru pÁlyÁznr

2006-ban

Répcelak város
könyvtárának

állománybővítésére

300 000 Ft

vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg a
Nemzeti Kulturális Alap

Könyvtári Szakmai
Kollégiuma.

A támogatási szeződés
megkötése folyamatban

Van.

mWm
Nemzeti Kulturátis A[ap

-,,- 
)
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Kps zírsüNK MADÁRETE,TőT!
SEGÍTSÜK A TELET iTT ÁTVÉ SZELÓ MÁDARAKAT

Télvíz idején az ablaknál állva a meleget
adó radiátor tes4i kellemessé a benü létet.
Kinn a zord hideg télben, a fagyott talajon,
a kopár fák ágaira rárepülő madarak sanya-
ru sorsának jobbá tételét már nyáron - kora
ősszel segíthetjük, ha gondos állatbarát
módjára; előre madáretetót készítünk a hi-
deg napokra.

Madáretető iskola

Az orpheus Atatveoo Egyesület már nyári
táboraiban elkezdte a madáretető készítés
fortélyaiba betekintés segítését. A gyerekek
hulladék faanyagok felhasználásával készí-
tettek madarak számára életmentó eledel-
tartókat,

Az intenzív etetésre csak a zord fagy és
összefliggő hótakaró esetén van szükség,
ilyenkor a kis vendégeknek a megszokott-
nál is több energiára van szükségük - már
az életben maradáshoz is. Lehet szó vörös-
begyről, aprócska cinkéről, feketerigóról és
még sokféle kedves madárkáról, akik meg-
telepedhetnek a kertekben vagy akár az
ablakokban, ha rendszeresen gondosko-
dunk az etetésükről.

Ha tudjuk, miért ne tegyük könnyebbé az
életüket? Lássunk hozzá a madáretető ké-
szítéséhez! Egy kis gondoskodással segít-
hetünk a környezetünkben élő madárkák-
nak átvészelni a zord időszakot, amíg a ter-
mészet vegetációja újra nem éled. Ennek
több formája lehetséges:

Étket szórni az ablakpárkányra

Ez a legegyszerúbb. Napi rendszeresség-
gel megtehetjük, így a kis madarak oda-
szoknak enni az ablakunkhoz. Bentről ezál-
tal megfigyelhetjük az odaszálló állatokat
közelról is. Ennek megtételéhez nem szúk-
séges nyári - tavaszi elókészület sem.
Gondot okozhat, ha emeletes házban la-
kunk, és az alsóbb szinteken éló (nem állat-
barát) lakókat esetlegesen zavarja, ha be-
piszkolják az állatok evés közben a lentebb
lévó ablakokat (maghéjakkal, ürülékekkel).
Kerüljük el minden esetben a konfrontációt,
és inkább készítsünk komolyabb etetőt, ami
nem az ablakok közelében van, és nem za-
varja meg lakótársaink nyugalmát sem.

A legegyszerúbb madáretető

Eldobható üdítós flakonból is készíthetünk
madáretetőt. Első lépésként az üveg szájá-
ra tekerjük vissza a kupakját, de úgy, hogy
közben rácsíptetünk kötöző zsineget vagy
drótot. A flakon testéből vágóeszközzel a1-

tóként funkcionáló nyílást vágunk. Ezen
íognak be és kiszállni a madarak az etető-
ból, és itt töltjük be a táplálékot is, Miután

megraktuk madáreleséggel a pár perc alatt
elkészült etetöt, már tehetjük is ki a *özeli
bokorra vagy íára. Ha van rá lehetöségünk,
készíthetünk egyszerre több ilyen eledóftar-
tót is. Eldobható üditös flakon van bóüen,
azok felhasználása hulladékcsökkentö alter-
natívaként is értelmezhetó.
A kihelyezett eleségtartókat érdemes két -
háromhetente ellenórizni, eledellel utántöíte-
ni.

Madáretető építmények

"Komoly mémöki" munkával (rajzokkal, ter-
vekkel) is kezdhetjük a madáretető készíté-
sét. Miután megálmodtuk, hogy hogyan néz-
zen ki álmaink etetője, vessük papírra terve-
inket. Számoljuk ki az anyagok fajtánkénti
mennyiségeit, majd szerezzük be a hozzá-
valókat (új vagy régi faanyagokból is össze-
válogathatjuk), Miután kiszabtuk a fő eleme-
ket, nem marad más hátra, mint azok össze-
szerelése. Ha készen van a madáretetó,
eleséggel feltöl$ük, és kihelyezzük lakókör-
nyezetünk fáira, bokraira

Ha kertek alján (fákon vagy bokrokban) he-
lyezzúk ki az etetőt vagy toronyházak abla-
kaiba - erkélyeibe kerül is ki az eledeltartó,
minden esetben ügyelni kell arra, hogy lehe-
tőleg szélvédett helyen kapjon végleges he-
lyet. Az etetót ne tegyük ki túl alacsonyra,
hogy egy kóbor macska vagy a házi ked-
venc semmiképpen se érhesse el az etetőt
(mint tudjuk, a macskák a madarakra veszé-
lyes ragadozók).

Mit rakjunk az etetőbe?

Olajos magvak (napraforgó, tökmag), kalá-
szos termések (búzaszemek, kukoricadara)
rendszeresen kerülhetnek az eledeltartókba.
Az eleség sose kerüljön a hóba, mindig
olyan helyre kell tenni, ahol szárazon marad.
Energiában gazdag (és kedvelt) még az
adagolt, nyers szalonnacsík is.
A madáretetó készítési procedúra lehet kö-
zös hétvégi, családi program vagy csoportos
foglalkozás is. Fontos, hogy gyerekek felnótt
jelenléte nélkül veszélyes szerszámokkal
(fúróval, fűrésszel, kalapáccsal) ne dolgoz-
zanak, mert maradandó sérüléseket okoz-
hatnak maguk és társaik bánatára. Magasba
való madáretetó kihelyezést is bízzuk felnőt-
tekre.

Jó barkácsolást és sok-sok tollas barátot
kívánunk mindenkinek!

seres zoltán
Orpheus ÁltaweoO Egyesület

Forrás: orpheusIinfo@]zug.hu
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Répcelak Város Önkormán yzaá
Képvi selőtestü letén ek ió i iőőe.(Ix. 15.) rendelete 

" 
kö;r;;;i;-

delméről

Répcelak város Önkormányzata a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. éví LXV.
Tórvény 16. §(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján új rendeletet al-
kotott a települési környezet yédelmé-

ről.

A környezetvédelmí program elkészrté-
sét a Mentőöv 2001 Szaktanácsadó Bt.
vállalta. A program elfogadása után el-
készült a rendelet, amely a környezet-
h aszná latta l, térségfej lesztéssel, terü let-
rendezéssel és a területhasználattal ösz-
szefüggő, a város közigazgatási terüle-
iére kiterjedő beavatkozások, intézke-
:ések szakmai kereteit rögzíti.

A rendeletben rógzített intézkedések,

eljárások a mindenkor hatályban lévő
előrrások, határéftékek és normatívák

figyelembevéteíével kiterjednek:

.a föld (talaj, alapkőzet, altalaj és ásvá-
nyi anyagok) védelmére,

.a természetes vízkészletek (felszíní,
felszín alatti) mennyiségi és minőségi
védelmére,

.a környezeti levegő tisztaságának

megőzésére,

.az élővilág és táj, valamint a természe-

tí értékek védelmére,

.a települési- épített- környezet védel-
mére

.a hulladékok környezetkímélő kezelé-
sére, hasznosítására,

.a zaj és rezgés elleni védelemre,

1,1

76..dkg lisztel, 34 dkg porcukrot, 2
evókanál szódabikarbónál, kevéske
orolt.íahéjat, 10 szem porrá tórt
szegluszeget összekeverünk, Hoz-

!.1aynr.S dkg margarint, 4 egész
tojást, 4 evőkanál mézet éi az
egeszet jól összedolgozzuk, A
tesztat kis plhentetés után 3 mm
ygstgs|a nyújtjuk. A süteményeket

Karácsonyfadíszek
mézeskalácsból

Könyvsikerlisro ol
vórosikönyvtórbon 

i

kiszúróJormákkal szaggatjui< ki
vagy a kinyúltott tésztára vasta-
gabb kartonból kivágotl formát
helyezünk es éles késsel körbevág.
juk

Megkenjük felvert tojással, kizsíro-
zott és liszltel meghintetl tepslben,
Kozepesen meleg súlóben világos.
barnára sütjük,
(Több részbői álló formák pl csiz-
rna_OssZetartozó darabjait egymás-
tol 2 mm-re tegyük a tepsibe, í9y a
suloDen osszenőnek. A diszitéshez
használt diót, mogyorót, mazsalál,
sütés eiőtt rátehetjük a tésztára, a
diazsé és cukorkaíéleségeket
sütes után cukarmázzal ragasztjuk
fel )

5. Lewis: Nornio
krónikói
ó. Brown: A Do-
Vinci kód
7. Colmel: A forko
sok bóljo

tndokból
3. Austen: Büszke.

1ség es bolítéleí.
,1 C--t^: , ,4. Szobó Mogdo:
ckút

B. Benzoni: Morie
9

_\xyAKoNyvl nÍntrK
sZüLrrÉS

Akiknek örúlünk

. Hatos Dominik
, s Arpád Péter és Király Csilla Erzsébet íja

Nagy Kevin
Nagy Péter és Molnár Anita íia

Moínár Kinga
' ':lnár Gábor és Németh Hajnalka fia

szakács Dominik
:zakács József és Horváth Mónika fia

Varga Bálint
Lukács Csilla és Varga Zsolt fia

Balassa Máté
3alassa lmre és Németh Renáta fia

Baranyai Boldizsár
-?aranyai Krisztián és Kiss Judit fia

Horváth zsófia klára
-, áift Sándor és Hencsei Noémi lánya

Agafin Péterné

Béres Jánosné

Galambos Ferenc

Horvain csabáné

Pál János

simon Ferenc

szabó péter

ffi ^-,-:;T,:,::,""- ll^ff,Tb:ffi-

Dávid Árpád
Fehér Barbara lrén

kiss Norbert
Tóth katalin

szemán László
Lénárl Judit
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Fószeíkesaó : r€§kés Pé,ter
Felelós kiaű i Boldnyi í.álmánné
szeílc§ztós€ címe :
váío§ Köíryvtáí,
Répcela|q BaíiókB. u. 55.
tel.:95/588$1
sreítesaette.: Csuka Éra, Szórádi Enikó,
xészútt a M&€|&Ési ottion üNoN NP
6030 űp. íénymásolóián 1050 példányban
sok oíosítás& felel: saóíádi Enikó

Ú; ovi köszöntő

(népköltés}

Bort, búzát, barackot,

]Kurta farkú malacot,

Kocsijuknak kereket,

Hordójuknak feneket,

Hogy ihassunk eleget.

A jószágnak eleséget,

Takarékos feleséget,

Holtig tartó egészséget,

Az élőknek megmara-

dást,

A holtaknak feltáma-

dást,

Adjon az Úr lsten!

R,EpCE,LAKI Str, SZAKo SzT ALyAINAK
BÁJNOKI MERK ÓZPSPt
Elérkezett az év vége egyesületünknél is. A
szokásos negyedévi értékelés mellett egy
tömör éves összegzést ismertetnék beveze-
tómben.
A sport világa számos nehézséggel küszkö-
dik országszerte, létesítmény problémák,
pénztelenség teszi próbára az egyesülete-
ket.
Épp ezért szeretném kijelenteni, hogy a
Répcelaki SE az év során a sportte|ep meg-
felelő karbantartását, működtetését, a há-
rom szakosztály színvonalas versenyzését,
tömegsport rendezvények lebonyolítását, a
szűkülő anyagi lehetőségei és növekvö _ki-
adásai ellenére is biztosítani tudta_

Szakosztályainak eredményei:

Labdarúgás:

Az NB lll-as bajnokság növekvő költségei
sok csapatot elriasztottak a nevezéstől, í9y
a kissé komolytalanná vált a kiesés-íeljutás
miatt csökkent létszámúvá alakult csopor-
tunk. Sok klub átgondolta lehetőségeit, és a
talpon maradás érdekében az erőteljesebb
íiatalítás, a takarékosabb működtetés mellett
döntött. Részben ezt az utat választotta
egyesületünk is. Ennek következtében nem
lehetett cél a korábbi eredmények megis-
métlése. Nem dőlhetünk hátra az elért he-
lyezés miatt, az azonban biztató lehet, hogy
mindössze 1 gyózelemnyi ponttal az élme-
zőny tagjai lehetünk.
Ami íigyelemre méltó: a csoportban legkeve-
sebb gólt (11) a Répcelak kapta, és a sport-
szerűségi versenyben az ősszel az 1. he-
lyen végeztünk.

Eredmény: 10. Répcelak
133 73 9-11 16 pont

Utánpótlás csapataink ezúttal egy rosszul
átgondolt MLSZ szervezés miatt egy költsé-
ges, és az NB l-es , NB ll-es csapatok rész-
vétele mellett egyenlőtlen játékerejű bajnok-
ságban szerepeltek, ahol komolytalan, 20-
30 gólos győzelmek, vereségek fordultak
elő.
Épp ezért kijelenthetjük, hogy fiataljaink jól
helytálltak, nem kerültek megalázó helyze-
tekbe, és bizonyították, hogy vannak tehet-
séges játékosaink, akik elótt szép jövő áll-
hat, ha megfelelő bizalmat kapnak.

Eredmények:
U 17 8. Répcelak

Teke:

NB l-es csapatunk némi átalakítás után is
magabiztosan, jól versenyzett, és növelte
népszerúségét, részben a növekvő szom-
bathelyi, és természetesen répcelaki teke-
kedvelók körében.
Még nem zárult le számukra az ősz, mert
egy mérkőzést adminisztrációs hiba miatt
vesztesnek nyilvánítottak, amit fellebbezés
után jó eséllyel újrajátszhat csapatunk.
l|úsági csapatunk fejlődése töretlen és íi-
gyelemreméltó, ,az ősz folyamán elért sike-
res szereplés meglepó, de annál örömtelibb.
Nem véletlen, hogy az országos i{úsági
egyéni bajnokság vidéki döntőjének mindkét
játékosunk résztvevóje volt Debrecenben.
Bedi Gábor és Zsámboki Ádám, utóbbi az
országos nagydöntőbe is bekerúlt, amit
Nagyberkiben rendeztek.

Eredmények:

Felnőttek:
4. Répcelak
9 5 O 4 15pont

l{úsági:
2. Répcelak
9 6 0 3 'l8pont

Kézilabda:

Féríi csapatunk, amelynek múltja, összetar-
tó ereje elismerésre méltó, a Győr-Moson-
Sopron megyei bajnokság élmezőnyének
állandó résztvevóje. Bár ők egészséges töb-
bet akarással jobbat vártak, azonban egye-
sületünk elégedett a hozzáállásukkal és he-
lyezésükkel, ami tavasszal még jobb lehet

Eredmények:
3. Répcelak
9612277-237 13 pont

Női csapatunk merész húzással ezúttal a
Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság má-
sodosztálya helyett az első osztályba neve-
zetl. Az eróviszonyok miatt kissé féltettük
lányainkat az esetleges kudarcoktól. Feles-
leges volt, mert csapatunk itt is jól helytállt,
hiszen csupán gólkülönbséggel maradt le a
dobogóról.

Eredmények: 5. Répcelak

15 7

U ,19

154

1 7 43:39

12. Répcelak
1 10 24:25

22 poní

13 pont

5 1 3 206_205 1 1 pont

Sporttársaim nevében is szeretnék köszöne-
tet mondani a város lakóinak az erkölcsi,
anyagi támogatásért, és egyúttal békés, bol-
dog új esztendót kívánok mindnyájuknak.

szarka sándor
SE ügyvezető elnöke


