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IX. évfclIyanl 1. szárlr

2003. márcirrs

Ujból a kérdés. Mire kellett volna jobban
figyelni? Talán a rnunkahely-tereIntésre.
Igen. A helyzet valóban nem llegnyllgta-
tó. De melyik hasonló telepiilésen az?
Csepregen, Beleden, Vépen, talán Kősze-
gen vagy Celldömölkön? Egyik helyen
sem. Még Sárváron is vannak gondok.
Mennyi idó, mennyi munka ment rá a
munkahely{eremtésre. Iparterlilet kiaIa-
kítása, több tucat potenciáIis befektetővel
tárgyalás, egyeztetés, stb.
Vannak eredmények is. nyugtatoln lna-
gam, hisz közel 200 munkahely létestilt
az önkormán y zaí tálno gatásával : varrod a,
mentőállomás, okmányiroda, miivészeti
oktatás stb. Az iparlerületi berLrházás is
kezd beérni. Most volt a Lux-Tex KFT
új üzemének az avaíása. Ott valahogy jó
voIt répcelaki polgárrnestelnek lenni.
Mit várhatnak tólern az elkövetkező 1-1á-

rom és fél évben, 2006 októberéig? Talán
nem veszik szerénytelenségnek, l-ta azt
mondom, van tapasztalatotn, esetleg
szakértelmem is. Rendelkezem társacialmi
és politikai kapcsolatokkal. FeItehetően
bíznak bennem a répcelakiak. Ecldig rnég
minden képviselő-testülettel szót értet-
tem. Jók a közvetlen munkatársairn is. A
felsoroltak talán elegendőek ahhoz, hogy
a ciklus végén újból el tLrdjarn monclaIli,
akár elégedett is lehetnék. Maradéktaia-
nul úgysern fogok. Csak egy pillarratra.
Amennyiben Önök kedves répcelakiak a
következö váIasztáson azt rnondják, elé-
gedeftek vagyrrnk a város fe.ilőctésével.
Ezérl fogok dolgozni.
Pontosabban ezért fogok élni.

Dr. Nérneth Kálrnán
polgárrnester

R ÉP CELAKI HÍBM O N D Ó

T,tveSZI GoNDoLAToK

Akár elégedett is lehetnók. Ülök az óvoda
vezetőjének irodájában, kortyolgatorn a
jó szíwel kínált kávét, és közben elgon-
doIkodom. 1994 decernberétől, amióta
polgármester vagyok, mi minden valósult
meg. Innét egy 300-400 méteres sugarú
kört képzelek el. Számba yeszem az
eredményeket, és jó érzés fog el. 1997-
ben kialakítottuk az Idősek Otthonát, új
aszfaltburkolatot kapott a József Attila
utca. 1999-ben felépült az Egészségház.
Jön a sikerek éve, 2002. Mentőállomás
avatás, 50 millió forintos költséggel szi-
lárd burkolatot kap a jövő fő utcája, az
Arany János utca. Megoldódik az elen-
gedhetetlen fűtéskorszerűsítés az óvodá-
ban, bölcsődében, idősek klubjában.
Arnikor kilépek az ővoda irodájából a
konyhából ínycsiklandozó ételek ilIatát
érzem. Igen, siker ez is. Nagy részern volt
abban, hogy az óvodai konyha nem ke-
rült megszüntetésre. Sokat kelten érte
harcolni: kapok érte bírálatot még most
is.
Istenem. Mi rninden történt még a 8 év-
ben? Virágosítás, Répce TV beindítása,
szennyvíztisztító, hulladékgyiijtő, Répce-
lak története címúi könyv.,.. A városi
cím" Okrnányiroda, rnűvészeii oktatás, le-
velező tagozatú girnnázi um.
Akár elégedett is lehetnék. Elégeden Ie-
hetnék? Mit kellett volna máskérrt csinál-
ni? Mire kellett volna jobban figyelnem?
Mit vártak volna tőlem tnást a kedves
répcelaki ernberek? Azok, akik l994-ben
négy jelölt közül engernet váIasztottak,
akik 1998-ban elsöprő többséggei úrjból
rám voksoltak, Akik a tavalyi választás-
kor annyi kopogtatócédulával .,aján-
dékoztak" meg, amennyit - nerrl tLrdoIn -

polgármester jelölt kapott-e vaiarnikor is.
E,s a szavazófiilke esendjében is ígv gon-
dolták.
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Folyamatos, ingyenes
felhasználóképzés

azoknak, akik eddig
még nem próbálták, de
szeretnének ismerkedrr i

a szövegszerkesztő, az
adatbáziskeze lő progra-
mok, a különféle adatbá-

zisok, a nyelvoktató
szoftverek, s az internet

világáva l.

Aprilis 9-től
szerdánként

14-15 óra között a
városi könyvtárban.

OxKoRMANyz.\TI HínEK

xÉpvtsrlől TlSzTELETDí..!AK
Répcelak város képviselő{estület taglai
2003. március 1{ől 40.500,- Ft illetményt
kapnak havonta, Ez tartalmazza az alapil-
letményt (27.000,- Ft) és a bizottsági
munkáért járó járandoságot (13 500,- Ft)

Ml NEM EMELTÜKl
Répcelakon változatlan maradt a súlyadó
(B00 Ftl100 kg). Ennek ellenére a gépko-
csi tulajdonosok egy részének többet kell
íizetnie, ugyanis a katalizátoros gépko-
csik utáni kedvezmény csökkent,

GRATULÁLUNK!
Répcelak város képviselő-testületének
javaslata alapján Szoporyné Szabó Piros-
ka a Répcelaki Általános és Művészeti
lskola igazgatója ,,Vas Megye Önkor-
rnányzata Szolgálatáét1 Oktatási T agoza-
ta', Diószegi Józsefné a PolEármesteri
Hivatal titkársági csoport vezetője ,,Vas
Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Közigazgatási Tagozata" kitüntetést ka-
pott. Az elismeréseket Márkó Péter a Vas
Megyei Közgyűlés Elnöke adta át Kör-
menden a március 15-i megyei ünnepsé-
9en.

RÉpcElaxl FEsZTlvÁL

A tavalyi nagysikerű Répcelaki Fesztivál
megismétlésére készúlünk. Az ünnepség-
sorozatot 2003. június 13-tól 1S-ig

(pentek, szombat, vasárnap) rendezzük
meg. Ennek keretében a hagyományos
Répcelaki Kalinkó június 14-én lesz
A Répce Expo is 14-én nyílik, és 15-én is
látogatható, Sok látványos kísérő progra-
mot is szervezünk. Június 13-án képző-
művészeti kiállítás nyílik, tempIomi kon-
certre is sor kerúl.
Aki szeretné ,,hivatalosan" is meghívni
máshol élő rokonait, ismerőseit, május
20-ig 1elezze a Művelődési Otthonban,
Várunk mindenkit, hívjanak vendégeket
ls!

HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK LE_
ADÁsA
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan
újból összegyűjtjük a használt akkumulá-
torokat a Polgármesteri Hivatal udvarán,
ldópont:
2003. április4. (péntek) 10-11óra

április 5. (szombat) 10-11 óra

LOMTALANÍTÁS
2003. április 7-én (hétfőn) lesz a hagyo-
mányos lomtalanítás. A szemétszállító
edényekbe (kukákba) el nem helyezhető
anyagokat szállítjuk el. Veszélyes hulla-
dékot (akkumulátor, szárazelem stb.) épí-
tési törmeléket nem viszünk el. Gallyakat
kotegelve kell elhelyezni.
A lomtalanítás reggel B órakor kezdődik,
addigra kérjük a lomtalanításra szánt
anyagokat kirakni.

I{öxyvTÁneveró 2003

Február 7-én ünnepélyes ke-
retek kö/.ött kerüIt sor az ön-
korntányzat örreróból firran-
szírozott 20 millió forintos
beruházásának, a felírjított és
kibővített városi könyvtár át-
adására"

Szabó .lózsef képviseló kö-
szöntó.iében utalt a könyvtár-
történcti lrárnras éví'ordulóra:
pontosan l00 évvel ezelótt
létestilt Répcelak nrűvelódés-
törlénetérrck elsó b izorryítóka.
a Fö|dnrűvelésügyi Miniszté-
rir"rrn iiltal miiködtetett nép-
könr,vlár, a városi könl,vtár

.ioge lód"iónek tekintett közsé-
gr köIr1 vtár 45 éve, a kör-

zeti kör'yvtár öt község el-
látójaként 35 éve kezdte
rneg rrrúködését.

Az intézményegységet
Biisthy Tanrás országgl,űlési
liópvise ló adta át. az ütntrep-
séget a Móra Feretrc Álta-
lános és Műrvészeti Iskola
c{iákjainak trrűsora tette
elrrlékezetessé. A délutáni
könyvtári vigasságokon gl,er-
tnek és í"elnótt egyaránt nlOg-
találhatta az érdeklódésónek
megt'elelót: beszólgcthetett
l Iorr áth EIrikó lapiqlze;rt,i-
val. élvczhettc a kuckti báb-
cioport clóadását. a -I'ózikc

l trltl,art,ó Kltrb trgilrrr irl r iI,.l-

got készíthetett. Vagy e napon
ingyenesen hasztlálhatta az
i nternetet.

A tetótér beépítésével a
körryvtár alapterülete 303
ttt]-re l1ótt, a zsú ÍoItsag
rrregszűrrt, világos, tágas
terek, jöttek létre. A berLr-
lrázás keretein belül, és a
NKÖM pályázatárr rryert
téInrillió I,t-ból a regi
körryves!roIcok lrell,ere
úrjak kertiltek. Az örrkor-
trrátryzat további 2,3 nriiIió
Ft-ot biztosított a PC ör,c,
zet kialakításár,a, lrol a

szárrrítógépek rrra lrálózat-
barr rrrúködrrek. l]-c! iIFotók: Garas Kálrnárr



Rcpcclaki Hírmondó

NÉPSZAVAZÁS
A Helyi Yálasztási lroda tájékoztatőja

Ti sztelt Vál asztópol gárok !

A Magyar Köztársaság Alkotmánya sze-
rint ügydöntő országos népszavazást kell
tartani a Magyar Köztársaságnak az Euró-
pai Unióhoz történő csatlakozásáról,

A népszavazásra íellett kqldés:

,,EGYETÉRT -e AZZAL, HoGY A MA-
GYAR KÖZTÁRSASÁG AZ EURÓPA|
UNló TAGJÁVÁ VÁLJoN,?

A népszavazásjclóBontia

2003. április 12. SZOMBAT

A szavazás reggel 6 órától este 21 őráig
tart.

Szavazni csak személyesen, a választó-
polgár lakhelyén, vagy - igazolással - la-
kóhelyétől távol is lehet.

lGAZoLÁST a lakóhely szerint illetékes
jegyzőtől lehet kérni személyesen vagy
meghatalmazott útján legkésőbb 2003.
április 10-én 16.00 óráig.

lGAZoLÁS ajánlott levélben is kérhető
úgy, hogy az legkésőbb 2003. április 7-én
megérkezzen a polgármesteri hivatalba.

Elkészült a választójoggal rendelkező ál-
lampolgárok névjegyzéke, amely

2003. március 25-től április 1-ig

tekinihető meg a Polgármesteri Hivatal-
ban Diószegi Józsefné titkársági csoport-
vezetőnél,

A választópolgároknak a névjegyzékbe
való felvételükről szóló értesítőt a posta
kézbesíti 2003. március 20 és március 27
között.

Kérem, hogy aki a fenti időpontig az érle-
sítést nem kapta meg, az a Polgármesteri
Hivatalban jelezze.

Megalakult a HelyiVálasztási lroda, mely-
nek vezetője
BoKÁNyl xÁltvÁruruÉ jegyző

Tagjai:
DR. KlSS JULIANNlA aljegyző
DlÓSZEGl JÓZSEFNÉ titkársági csoport

vezető
MOLNÁR nszlÓttÉ pénzügyi csoport

vezető
SZALA| LAJoSNÉ főelóadó
MoLNÁR ATT|LÁNÉ főelőadó

A Helyi Választási lroda székhelye a Pol-
gármesteri Hivatal.

Telefonszáma: 370-101 , 370-123 37O-
115

A Polgármesteri Hivatalban a népszava-
zással kapcsolatban információs szolgá|at
működtk. A 370-1 15-ös telefonszámon
SZALA| LAJOSNE főelőadó válaszol a
feltett kérdésekre,

Répcelakon a népszavazás három szava-
zókörben történik. Ezek helye és területi
beosztása a következó:

1. szénltt szqyqzókü Művelódési Ház
(Tanácskozóterem)

Ady Endre utca
Bartók Béla utca 1-39
Bartók Béla utca 2-34lA
Derkovits utca
Dózsa György utca
Gárdonyi Géza utca
Honvéd utca
Jókai Mór utca
Petófi Sándor utca 56-1 30
Petőfi Sándor utca 65-71
Rákóczi Ferenc utea
Széchenyi lstván utca
vasút utca
vízmű utca

2-szémuszayazó!ü Általános lskola
Aradi utca
Avar utca
Bartók Béla utca 36-60
Bartók Béla utca 45-53
carlvon Linde út
Csánigi utca
Gyár köz
Hunyadi utca
József Attila utca
Kossuth Lajos utca
Mezó lmre utca
Petőfi Sándor utca 4-44
Petőfi Sándor utca 5-63
Temető út
Várdomb
Vörösmarty utea
Zrínyi Miklós utca

3. s*zámú szavazól<lü Művelődési Ház
(házasságkötő terem)

Arany János utca
Bem utca
Béke utca
kőris utca
úttorő utca

Bokányi Kálmánné
jegyző

HVl vezetője

IJZ]:|.{CSAltN()I(
AVATo

20()] nlárcitrs {t -irn kcrijlt Lirr-

ncpél;.,es átaclásra Ilópcclakon
'a [.|-lX fi]X K1.1'. az Ipari
[]ark tcriilctón cpLiit úi. lí)0
tll--cs Lizcrncsartttlka,

. A7, cpi]]ct í{cpcclal. !'liI.tls
otlkorrnltlrvzatának rllrttilqalli-
slrval. ós a Vas lvlcgyci \,íLrrl-
kaLigl.i Közp()Ilt iiItal kiirr
tnunkahely tcrcttrló ptil},zilaton
clnr crt öiszecbiil. r it|;rnlittI
jelcrltős sa.ját erő léllrasználá-
sár al ki,szült ct

, Az ú.j li,lc:ílrttcrlr hcrt lir-
' l} alnfltosln ](/ lő l'ou|:rlk.lztll-
táSál Ichct rrtegoirIlrri tlrtt I tt-

irópai Uniós körúlrlcnrck kij-
zött. rlivel a beruházás tcl.jcs

lkivitelezése alatt tnár az l:[_J

által előírt rlúszaki c]óírásokat
vették íigyeIernbe. A Kli tö-
rekvéseiben a városi önkor-
mányzal nagy segítséget nl,úrit,

Ktilön köszönet Nemeth Kál- '

mán polgármester úrnak. aki-
nek ötlete volt a cóg répcelaki
letclepedt(se is

A LUX-'ltjX KF'l- szorl-
bathelyi közporltír RchlLlilrt;r-
ciós Célszervc./L,l. Inel\ jlle9-
változott Irrunkaképessé_qíi em- 

]

berek foglalkoztatását végzi A i

tula.icionósok minclcnk,_,r i e e1.1a 
L

íblyamatos munka és megélhe-
tési lehetóséget tel,cll)tcni llll-
nél tcibb megváltozott mttnka-
képességű embernek.

A LUX-'IEX KF'l sa ját

termelés, illetve mcgrende|és
esetén különbözó típusú szerc-
lési és csorna_eolási bórnrLrrr-
kákkal, valarnint a konlekció
és munkaruha varrásán át szer-
teágazó tevékenységi körrcl;
foglalkozik. A LUX-'fEX Kl]1-]
országos bolthálózata biztosít- i

ia a saiít elóállírású tcrmekck
értékcsítésérrek lehelóstigút,

A LUX-TEX KF-f fijkórlt
hazai partnereknek teliesitcttLNlllN lEl|(

bérmunkái között a vitTrís.
] ször ós tte; anú_e_r rncgIlliIltltti.
tnint a szátnítógépcs aciatröezí-
tós ós leldolgozás, papíripar-i
terl,llékek csonragolása ós cl(l-
állítása. takarítás és prrk.ttlrr-
tlozás. illctve kiil(irrí'clc cgr-
szeriibb összeszerelósi tllttnká-

i latok.
Dnrlékeztetijtil: Ilópccla-

' ktrrr ]00 |, nrrvctttbctchetl ttt-

clult el a í'oglalkoztatás. 2() lir
]trIkalrnazásával.
l

lr:-t...- i,-_-1,1

i Márktrs ArpácJ

] 
cegvezeto i
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Répcelaki Fesztivál
2003. június 13-15

Előzetes a programok-
ból:
. Laki kalinkó - nép-

művészeti vásár, sajt
és borfesztivál

. Répcelaki Expo
több mint 50 kiállító

. Németh János kera-
mikusművésztárlata

. orgonahangverseny

. és sok más szórakoz-
tató rendezvény

NONSToP
VETELKEDŐ
2003. május 2-3

Jelentkezni április
25-ig lehet 15 fős esa-

patokkal a

Múvelődési Házban.
Nevezési díj:

5.000,-Ft

HoR\rÁTH Csese KÉpvlstr,Lő
- Kérlek, muíutkozztil be rövirlett luputtk
olvttsóinak!

Tisztelettel köszöntöm a Répcelal<i Hír-
mondó kedves olvasóit. Nagy örömömre
szolgál, hogy bemutatkozhatorl e lap ha-

sábjain. Sárváron születtem l95j-ban. Szü-
lőfalumban vámoscsaládon nevelkedtem,
17 éves korom óta Répcelakon dolgozom.
Azóta ismerem az iti lakó kedves embere-
ket.

Feleségemmel 1977-ben kötöttünk házassá-
got. Ó a helyi óvodában óvónókérrt dolgo-
zik. Házasságunkból négy gyennekürrk szü-
letett, három közülük már felnőtt, negyedik
hat éves. családcentrikus életemből adódik,
hogy nagyon szeretem a gyermekeket, fiata-
lokat, megpróbálom megérleni problémái-
kat, gondjaikat, szeretek köztük lenni.

Hobbim a zenélés, éneklés, betölti egész
életemet. Tagia vagyok a Répcelakon nagy
népszerűségnek örvendő Ümmögő Egyesü-
letnek, nagyon sok közelebbi, távolabbi te-

lepülésre viftük el már Répcelak hírnevét.
Hívő katolikus emberként a Répcelaki
Szent István Egyházközség világi elnöke
vagyok. Nagy feladatnak tartom, hogy a je-
lenleg épülő katolikus templomunkat a kitű-
zött célnak megfelelően 2003. augusztus
20-án felszentelhessük,

-Önkormdnyzati képviselőként és bizottsrí-
gi íagkéttí ltogyan íudndd értékelni a íes-
tületi és bizottsógi munkót?

Még kevés tapasáalattal rendelkezem a bi-
zotlsági és testületi munkáka vonatkozóan.
Úgy érzem a bizottsági üléseken elvégzett
komoly előkészítő munka az alapja minden-
nek. Ha kellően előkészített javaslatok ke-
rtilnek a testlilet elé, az nagybarr segíti a
döntések meghozatalát.

Fontosnak tartom, hogy minden egyes bi-
zottsági és testületi ülésre kellően felkészül-
ve, tájékozódva jelenjek nreg. Az előzete-
sen kiküldött írásos anyagot igyekszem át-

tanulmányozni, megismerni, hogy dörrtései-

met megalapozottan tudjam nreghozni.
Meggyőződésem, hogy mindegyik képvise-
lőtársam Répcelak fejlődéséé11, gyarapodá-
sáért dolgozik.

Bp,MUTAl,KoZíI{:

- Szeretném megkérclezni véleményedet a
képviselő-testülct 4 éves programjáról.

A képviselő-testiilet 4 éves prograrnját há-

rom fő pont köré csopoftosítja.
- Első a íejlett intézrnényrendszer rnegőrzé-
se. Ezt valóban fontos feladatnak tarlorn,
hisz városunk zavartalan fejlődéséhez szük-
ség van jól működő bölcsődére, óvodára,
iskolára, színvonalas egészségügyi ellátásra,
sokszínű kulturális tevékenységre.
- Másodikként Répcelak közporrti szerepé-
nek erősítését tűzi ki célul a négyéves prog-
ram. Ezzel szintérr egyetértek, lrisz Répce-
lak, mint város a jövőben a környékbeli te-

lepüléseknek kistérségi központjává fog vál-
ni. A már rnűködő okmányiroda, az egész-
ségházban végzett szakrendelések is a köz-
ponti szerepet erősítik. Említhetném a rrlár
hagyományosan megrendezett Laki
Kalinkót, és Répee EXPO-t is, ezek szintén
nagy vonzerővel rendelkeznek a környékbe-
liek szárnára is.
- Harmadik célként jelöIte meg a munka-
helyteremtést, hisz a munkanélküliség nen-
csak országos, hanem helyi probléma is.

- Megítélésed szerint melyek a leginkúbb
megoldandó fekdatok Répcelakon a jövő-
ben?

A már felsoroltakon túl fontosnak tafiom:
r az önkormányzati hivatal bővítésének

kivitelezését,
o az iskola korszerűsítését,
. az evangélikus templorn külső feliúítá-

sát, a katolikus templom építésének be-
fejezését,

. hétvégi ügyelet bevezetését répcelaki
központtal,

. sportcsarnok tervezését, kivitelezését,
r temetőbe a víz kivezeíését, és járda épí-

téSét,
. a város központi képének kialakítását.
. a spoít támogatását,
. a szelektív hulladékgyűjtés megszerve-

zését,
. a fiatalok lakáshozjutásának segítését.

Köszönörrr a tájékoztatást olvasóink nevében
isI További rnurrkádlroz sok siker1 kivánok!

Sz.ekeres Tibor
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LriD \Go
Áz elmúlt évlized legna-
gyobb éven be|üIr betét-
növekedését (464 millió
Ft) érte el ?OOZ-ben a

Rápcelok és Vidéke To-
korékszövetkezet, s így
az év végi álIomány (kozel
2,8 Mrd Ft) 20 %- kol volt
mogosobb, mint 2001. vá-
gén. Mindez igozoijo, hogy
- tovóbbro is tokorékos
ember ek élnek Répcelokon
és környékén,
- o tokorékszövetkezet
stobil,
- s o 3ól megvóloszíott ko-

moípoliíikónok köszonhe-
tően, versenyképes pénz-
intézet morodt.

A hitelfolyósítós to-
voly megholodto oz 1 ,5
Mrd Ft-ot, omely közel
30 %-kol több az előző
évinél.Ebben - többek kö-
zött - húzó üzletógnok bi-
zonyult o vóllolkozói hitel-
kihelyezés, ezen belül kü-
lönösen a mezőgazdasőg
f i nans zír ozósáro f ord ított
összegek emelkedtek. To-

voly ..megpezsdült" o lo-
kóshitelezás és vóltozot-
lonul népszerű volt o ,1el-
zőloghltel kcnstrukcró rs,

A személyl kölcsönök ke-
resettségét pedig a szo-
kósos okciókon túl oz ösz-
szegÁalőr 1 millió Ft-ro
való felemeláse is befo-
Iyóso lto

Ettől oz évtől kezdve
leÁetőség nyílt o diókhitel
helyi igénybevétzlére is.
Az ehhez kopcsolódó
szómlo di it ételei kedvező-
ek, o bonkkórtya-igénylés
és -hosznólot szintén ked-
vezményes. fgy répceloki
vogy környékbeli fiotol te-
hói, oki felsőfokú intéz-
ménybe ,1őr vagy az ősszel

kezdi a főiskoloi, egyeteml
tonulmányoit, o Rápcelok
ás v i déke T okarékszövet -

kezel bórmely egyságénél
f elveheti o diókhitelt.

A takarékszövetke-
zetné| közel 2.0O0 lakos-
sógi szómlót kezelünk,
bőr még tobben nem hosz-
nóllók ki o kopesolódó
szol9óltotósok előnyeit:
utolósok, leköIásek, elő-
nyösebb hit elf elvételi f el-
tételek, bonkkártyo. Jó
hír viszont, hogy bonk-
jegykiodó oufomotát vó-
sárolfunk, s most folyik
b eépít és ének t erv ezás e. A
tovosz közepén mór mű-

ködnr fog,
Ámelyik helységben

kirendeltséggel rendelke-
zik o Rápcelak és Vidéke
Tokorékszövetkezet, ott a

vóllqlkozói folyószómlo
v ezet ésében piacv ezet ő: a

vóllolkozósok B0-9O %-

ónok vezetjük a szómlójót.
Ez azt jelenti, hogy o vi-
déki vóllolkozások előny-
bzn részesítik o heiyi to-
karékszöv etkezet i kiren-
deltségeket.

A szoroscn vett
szokmoi jellemzőkön túl
?OO?-ben 3 kiemelt
esemény színesítette o
tokgrékszövetkezet éle-
tét.
- A Répee Éxpo íő
szponzorokánt reprezen-
tóltuk ozt, ho9y o tako-
rékszövetkezet seqi,tt o

helyieket, a kózósségi
megmozdulós okot, az üzle-
ti rendezvényeket.
- Celldömölkön új helyre
költözött o belvórosi ki-
rendeltség, omelynek fi-
gy elemf elkelt ő o meg jele-
nése, így egyre morkón-
scbb o jelenlétünk o vóro-
sokbon is.

- A, pénzintézet tetőtérre|
bővített és felújított
székhózónok ünnepélyes
ótodóso fontos és kiemel-
kedő eseménye volt o vó-
rosnok, o térségnek. Tga-
zolódott, hogy a verseny-
képes szolgőltotásoknok, o

szélesedő kínólotnok o

szolidon elegőns, bizolmot
és tőkeerőt su9árzó külső
megjelenésben is tükro-
ződnie kell. Az ótodóson
népes vendégsereg jelent
meg, köztük Bósthy Tomós
orszőggyűlési képviselő,
5zőke Andrős az aTSZ-
OTIVA elnök-ügyveze-
tője, Csicsóky Péter a Ta-
korékbonk ?t. vezérigaz-
gotójo, Szobodos Tibor oz
OTSZ alelnöke és Dr. Ná-
meth Kólmón Répcelok pol-
gármesfere. Dr, Németh
Kólmón oz elismerés hong-

1ón szólt a tokorákszövet-
kezer fejlődéséről. Véle-
ménye szerint a vórosr eím

erősíti o bonk szerepáI,
Répcelok vonzőskörzeté-
ben növekedhet q toko-
r ékszöv et kezet jelent ő s é -

ge. Kle,melte o vóros első
embere, hogy tudotoson
és folyomotoson ápítkezik
o pénzintézet, egyre töb-
6en vezeltk rít szómló3u-
kot, s nem kevés odóf fi-
zet oz onkorrnányzotnok

Moln<ir Árpód
o lo.o.éks7ovelk?, ze1 e,?óke

Tavaszi
ka matzsonqé§
_3%_3%_3%

_3%

Répcelak és Vidéke

Takarékszövetkezet-

néi"

Személyi
kölcsönök

5OO ezer Ft-ig

3 o/o-os

kedvezmény*

nyel x

Akciónk
április I"8-ig

tart.

A részletekről
érdeklődjön

munkatársainknál,

Répcelakn

Petőfi S. u. 5O,

Tel.: 95/588-666,

95/588-667

*THM:
24,67 - 30,91 %
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Mt ti.1sÁc; OxrlrcNt,.t ?

NytToTT T]lR l{clz,HASzxtl I{ur,.f UltÁt.ts
E,cynsüLET
,,Mi dolgunk a világon? ktizdeni
Erőnk szerint a legrrenresbekért,,,

(Vörösnrarty Mihály: Condolatok
a könyvtárban)

2001. decemberben meg-
tartott alakuló közgyűlésen
15 magánszemély elhatá-
rozta, hogy kulturális tevé-
kenység folytatására egye-
sületet hoz létre, melyet a
Vas Megyei Bíróság NYl-
TOTT TER Közhasznú Kul-
turális Egyesület néven
2002, május 6-án jegyzett
be.
Az alapítók: Bokányi Péter,
Csorba Jánosné, Dörnyei
Zoltán, Garas Kálmán, Dr.
Gombay Csongor, Gulyás
Béláné, Gulyás Botond,
Görbe László, Dr. Husz No-
rina, Nagy Attiláné, Nagy
Ferencné, Szabó Józsefné,
Dr. Szalayné Boldizsár An-
na, Szórádi Enikő,
Veraszó János.

Tisztségviselők: Garas Kál-
mán elnök, Dörnyei Zoltán
elnökhelyettes, Szórádi
Enikő titkár.

,,Az egyesület célja a köz-
hasznú szervezetekről szó-
ló 1997. évi CLVI. törvény
26.§ c. pontjában meghatá-
rozott kulturális tevékeny-
ség íolytatása, ezen belül
. a szabadidő hasz-
nos és tartalmas eltöltését
szolgáló egyéni és közös-
ségi programok szervezése
gyermekek és felnóttek ré-
szére,
. iskolán kívüli kul-
turális és sport programok
szervezése,
. szabadidősport,
turisztikai programok szer-
vezése,
. találkozási lehetó-
ség biztosítása azonos
vagy hasonló érdeklődésű-
ek számára közös kedvte-
lés gyakorlásához,
o a város kulturális
életében szerepet játszó
vagy szerepet vállalni szán-
dékozó intézmények, szer-
vezetek, csoportok munká-
jának támogatása, tevé-
kenységük koordinálása,

tanácsadás nyújtása, köz-
reműködés a tehetsé9gon-
dozásban,
. szellemi műhely
létrehozása, amely lehető-
vé teszi a helyi kultúra idő-
szerű és hosszabb távú
kérdéseinek bemutatását,
tárgyalását, kutatását, vita-
fórumok és konferenciák
szeryezése,
. a helyi kultúra ér-
tékeinek védelme, gyarapí-
tása, hagyományteremtés,
. a kultúra fejlődé-
séhez íűződő érdekeket
feltáró, egyeztető tevékeny-
ség folytatása a helyi vál|al-
kozások és a lakosság kö-
rében,
. a kultúra finanszí-
rozási lehetőségeinek javí-
tása a közhasznú tevé-
kenységgel összeíüggő
adózási preferenciák ki-
használásával, új pénzügyi
források feltárása pályáza-
tok elnyerésével, támoga-
tók szezésével, távlatilag
pedig a személyi jövede-
lemadó adózók áítal a fenti
célokra adható hányadá-
nak megszerzésével.

Az Egyesület a fenti célo-
kat közhasznú tevékenység
keretében, nyereség és ha-
szonszerzési szándék nél-
kül, közhasznú egyesület
formájában kívánja megva-
lósítani." (kivonat az Alap-
szabályból)

A várossá válás kötelezett-
séget is ró településünkre,
elvárható egy olyan inten-
zív kulturális munka, amely
igényes programokkal érté-
ket teremt és a környező
községekben is érezteti ha-
tását, A kisugárzás hiányát
az egyik Falukonferencia is
megfogalmazta. Mi alapítók
úgy gondoltuk, hogy katali-
zátorként érdemes lenne a
művelódési intézmények
között e törekvést szo|9álva
tevékenykedni.

Az eltelt közel egy évben
az Egyesület szervezésé-
ben már több rendezvény
valósult meg. lrodalmi es-

tek, képzőművészeti kiálli-
tások, népművészeti tárlat
és komolyzenei hangverse-
nyek voltak neves művé
szek közreműködésével
Nevéhez hűen Egyesüle-
tünk nyitott, várjuk tagjaink
sorába mindazokat, akik
céljainkkal egyetértenek és
a megvalósításban közre,
működnének
Természetesen mindenkit
tisztelettel hivunk rendez-
vényeinkre, melyekről a
Répce TV-n és meghívó-
kon keresztül értesülhet-
nek.

Az Egyesület alapításakor
tisztában voltunk pénzügyi
korlátainkkal, tudtuk, hogy
tagjaink tagdij befizetései
csak töredékét adják a mű-
ködéshez szükséges pénz-
összegeknek, s céljaink
megvalósításához mecéná-
sokra van szükségünk. Ör-
vendetes, hogy már több
támogatóra találtunk: Rép-
ce|ak város Önkormányza-
ta, Linde Rt., Répcelak és
vidéke Takarékszövetke-
zet,. Répcelak és Vidéke
AFESZ és a Dominó
Transz Kft. vált szponzo-
runkká. Reméljük a felsoro-
lást idővel, folytathatjuk.

ldei terveink között szere-
pelnek képzőművészeti ki-
á|lítások, irodalmi estek,
komoly és könnyűzenei
koncertek. Szeretnénk nyá-
ron vizuális művészeti alko-
tótábort szervezni. Remél-
jük, hogy sikerül neves szi-
nészt is előadóestre felkér-
ni.

Ugy gondolom terveink
szépek, ha ezt a nemes
összefogást megfelelő ér-
deklődés és támogatás is
kíséri, a kultúra teren is
előbbre léphetünk.

Ezt remélve köszönti
Önöket

Garas kálmán
az Egyesület e|nöke

!,:a:j,j

A Nyitott Tér

k'özhosznú kulturólis

Egyesület eseményeiről,

rendezvényeiől, a

későbbiekben kü]ön

rovolbon téiékoztot]uk

kedves olvosóinkot.
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Betűsoros cínrtár: a könyv eb-
ben a részben í'elsorol.ja az ak-
kori iparosokat. kereskcdijket.
tö ldb irtokosokat.
Aszta Iosok:
*Artncr Llrlos. l87ó-ban szii-
lctett lJraiú.ilaluban, l B94-ben
szabadul lel édesap.ia műhc-
lyében. Segédként dolgozott
Sárváron, Sopronban, Bécsú.|-
helyen. Budapesten l 900-óta.
Onálló mester községünkben.
Tagja a Hangya felügyelőbi-
zottságának és a községi kép-
v i se l ó-testü l etnek.
*Erós Istválr.
Ácsok:
IIt-rrr áLh járros" llorvátlr La.jos.
Szanyi Ferenc, Szanyi József,
szarka László, szarka sándor
Biztosítási ügynökök:
Gőcze István, Mészáros Imre,
Takábs péter

BorbéIyok:
Engely Ferenc €ngels/, Bit-
tenbinder Ferenc
Bor-sör- és szeszkereskedők:
Hangya szövetkezet" Horváth
János, Király Gyuláné, Radó
Lajos, Szarka Dénes
Cipészek:
*Zsohár Ferenc l895-ben szü-
letett Alsóőrsön, Sárváron sza-
badult fel. Hosszabb idón ke-
resztül Budapesten dolgozik,
majd l922-ben Répcelakon
önállósítja magát.
* Fülöp Samu, Kohon Béla.
Mészáros Kálrnán, Németh
István, Szakács Péter, Takács
János
Cséplőgéptulaj donosok;
A.jkay Béla, Mészaros Irnrc,
\émeth lstván. Radó Lajos"
\/arga Samu és Tsa. Vörös lst-

ván és ]'sa
Dohánytőzsdések:
Bárány István. Dávid Sánclor.
-I-ar|án Józselné
Föld bi rtokosok:
*Szigcth1, I]éla RépceIakon
született l899-ben. Gimnáziu-
mi érettségit tesz a Soproni E-
vangélikus Líceumban, l9l8-
ban a Ludovikát végzi el.
l922-ben leszerel, azóta bifto-
kán gazdálkodik 200 kh tula.j-
donosa. Virilis képviseló.
20 kh feletti földbirtokosok:
Dr. A.jkay BéIa240 kh, Balas-
sa imre, Balassa .Iános, Béres
Sándor, Bokor Sándor, FüIöp
Sánclor, Kálmán lmre, Méró
Samu, Mészáros istván, Moór
La.|os, Szentmártoni Radó La-
ios 500 kh, Szabó Imre. Szabó
János, Szabó Samu. Szabó
Sándor, SzaIai Samu, Szalai
Józset Szigethy Béla 80 kh,
Tarján Sándor. Vargha La.ios.
Vargha Samu, Vörös Kálmán,
Vörös Samu, Vörös István.
vörös sándor
Fűszer-és vegyeskereskedők:
*Gáspár Pál l900-ban Kapu-
váron született. lskoláit Buda-
pestert végzi. majd ugyanitt a
Neumann és Tsa cégnél dol-
Eozoíí. 1932-1926 között a
sárvári Spiege| cég úzletveze-
tóje. l926-tól Répcelakon ön-
állósítla magát, a községben
mezógazdasági ásványola.| rak-
tárt is létesített.
*Dávid Sándor, Hangya Szö-
vetkezet, Schlesinger R óza
Géplakatos
Németh István
Hentesek és mészárosok:
Horváth János, Kálnrán József

ltalnrérők, kocsmárosok,
ve n rl óglősök:
'\z.lt klt I lt,rrcs l ll8()-bcrl szLi-
].,tett Kisl,r]uLlon KlrpttrliItltt
poIllirit végzett, Nagyobb ót-
tct,nlckben míiködött nrint íö-
pincér, l9l9 óta önálió ven-
dóglős Répcelakon.
* l latlqva Szövetkezet. l-{or-
váth .Iánosné, ()zv. Királv
Ci,trllirlé. Tóth .Iózseínó
Kórnényseprő
Károlr,i .Iános l875-ben szűle-
telt NagytiIaion, Szakképzett-
ségét Nagykanizsán szerezte.
]8 éven át dolgozott mint se-
gcd Vas és ZaIa rnegyékben.
l93 l óta kéményseprő meste-
rc a rópcelaki körzetnek,
Ii c r tész
zsirar sándor
Kovácsok
* Cal-zrs Sálrruel l879-ben szü-
Ictett Kenlenesmagasiban.
l 897-ben szabadult fel hely-
ben. at1, ja műhelyében I90ó-
ig segéd, l906-ban lett önálló
mester RépceIakon,
* kovács kálrnán
Kőnlűves
Fintlra .Iános

i\,I alomtulaj donos
Skultóty Laios
Szabók
FLrchs Izidor, Keszei Zoltán,
Szanyi János
szobafestő és mázoló
Böclecs Miklós
Vitéz
Vitez Koyács lstván rnagán-
tiszLr,iseló

Biczó Ferenc
llelYlöl Iél]é5Z

Akrobotikus
rock ond roll

tánctonfolyom

o 5zombothelyi
Galaxy tóncklub szer-
vezésében a Művelő-

dési Hózban.

időpontjo;
hatf ő 15.30- 17.0o
tondíj | ?.5OO,-Ft/

ío
/ A jelentkezés folya-

motos!/

5-t8 éves korig oj<ínl-
juk ozoknok o fiúknok
és lónyoknok, okik ked-
ve| éreznek o t<ínchoz,

és kipróbóln<ík mogu-
kat c versenyzés vilá-

AxyeKöNyvl HínBr

SZüLETÉS

Akiknek örülünk

Kocsis Adám (Kocsis Károly
és Csuka Anna fia)

(asza Laura {Dénes Krisztina
és Kasza Endre lánya)

EsKüVÖ

Akiknek gratulá-
lunk:

Varga lstván és Kurucz Mária
Németh Tamás Ernő és

Baglcs Anita
Varga Gábcr és Chlebik Haj-

nalka

tl ^ffiT,}:-1:

Balassa Káimán, Erdös Jó-
zsefné, OIáh Géza, Haiász
lstván. Horváth Sándorne,
Mészáros Ká|mánné, lMé-
száros Miklós, l\lór Ferenc,
Nemes Ferenc, Vagdalt Jó-
zsef
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Fószeíkesztó ; kecskés péter

Felelós kiadó Dr Németh Kálmán

pol8áínester

szerkesztóség címe :

Városi Könyvtár

Répcelak. Baíók B,U, 55.

tel,:95/588-001
szerkesztette.: Nagy Károlyné

KésZúlt a ]\4úvelódési otthon CANON NP

6030 típ. fénymásolóján 1050 példányban

RÉpCE,LAKI SE, SpoRTHínp,t

A téli szünet után bein-
dultak a szabadtéri
sportágak versenyei, vé-
ge a felkészúlési idő-
szaknak, eljött a bizonyí-
tás ideje.

{6
Labdarúqó szakosztá-
|vunknál nagy változások
nem történtek, távozott 2
fő, és igazoltunk 3 játé-
kost, amiből ketten volt
répcelaki játékosok. Saj-
nos a sérülések, beteg-
ségek és a munkahelyi
elfoglaltságok nagy gon-
dot jelentettek a felké-
szülés során az NB lll-as
csapatnál. Ennek ellené-
re bízunk benne, hogy a
bajnokság során helytáll
együttesünk, és az ere-
deti célkitűzés: a mezőny
első felében végzés
megvalósul.
A Bozsik programban
résztvevó 7-9 és 1 1 éves
labdarúgóink egész télen
szorgalmasan gyakorol-
tak teremben, rövidesen
a szabadtéri pályáinkon
folytatják az edzéseket
és megkezdik a körzeti
versenyeket.

kézilabda szakosztá-
|yunk nói csapata már
megkezdte a bajnoki
küzdelmeket a vas me-
Eyei bajnokságban, Férfi
csapatunk Győrben részt
vett egy színvonalas te-
remtornán, és április
elején ők is megkezdik a
bajnokságot.

Teke szakosztálvunk vi-
szont a bajnoki év vége
felé jár. A tavaszi rajt re-
mekül slkerült a zsinór-
ban e|ért 5 gyózelemmel.
Ha a folytatásban is sike-
rúl helytállni, akkor ismét
az első öt között végez
NB ll-es csapatunk.

Szabadidős sportrendez-
vényünk: a teke városi
bajnokság ezúttal is
színvonalas, izgalmas
küzdelmeket hozott a 12
résztvevő között.
A bajnokság első három
helyezettje:
1. Partner Trans Kft 20
pont
2. Keszey Művek 18 pont
3. Nagygeresd 16 pont
Egyéniben:
nök:
1. Molnár Lászlóné 154 fa
2. Kiss Zsoltné 153 fa
3. Lónai Gáborné 153 fa

férfiak.
1. Sárai Antal 181 fa
2. Németh Árpád 181 fa
3 Kéri Lajos 180 fa

A sporttelepen tavaly
ősszel megnyílt tenisz-
centrum az idólárás
függvényében várhatóan
április első felében meg-
nyitja kapuit a teniszked-
velók számára. különbö-
zó kedvezó berlet lehető-
ségekkel, teniszianfo-
lyamok szervezésével áll
a sportolni vágyók ren-
delkezésére.

Egyesületünk a nyár fo-
lyamán tervezi egyhetes
sporttábor megrendezé-
sét 10-12 éves gyerme-
kek részére, sportokta-
tással, színes szabadidő
programokkal.

Egyesületünk várja a vá-
ros sportot kedvelő lako-
sait tavaszi rendezvé-
nyeinken.

szarka sándor
SE ügyvezető elnöke

- Csorna
- Répcelalii SE
- KőszegiSE

- Csepregi SE
- Petőfi-Vasszécs.

REPCELAKI SE LABDARUGO-
SZAKOSZTALY

NB III. Bakony csoport
2003 tavaszi programja

Szentgotthárdi VSE - Répcelaki SE
Répcelaki SE - FC Ajl<a
Tetra-Uraiújfalu SE - Répcelalii SE
Répcelaki SE - Jánossonrorjlr
Soproni VSE-GYSEV- Répcelal<i SE

03.29. l5.00
04,06. l6.30
04. l3. l 6.30
04.20. l7.00
04.27. l7.00
05.04. | 7.00
05.1 t. 17.00
05.18, l7.00
05.24. l7.00
06.0l . l 7.00
06.08. l7"00
06.1 5. l 7.00

Répcelaki SE
Kapuvári SE
Itépcelaki SE

RépcelakiSE
Répcelalti SE

He rendi Porcelán - Répcelal<i SE

TlAC Honvéd SE - Rópcclalii SE


