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Karácsonyi gondolatok
És a pusztában felderengett a csillag. Aranyos fény
mondom, menjünk mi is; tiszta, nyílt, őszinte szívvel.
hullt a döbbent pásztornépekre. S ment, ment a
Tárjuk elé bátran a bánatunk: félelmeinket,
rongyosok serege angyali örömtől bátorodva, isteni
kétségeinket,
keserűségünket,
félelemtől
ittasodva.
szegénységünket ,
Mentek,
mert
bár
betegségünket.
szegények
voltak,
Boruljunk térdre a
egyszerűek, de csordultig
szalmás, kicsi jászoly
vol t
szí vü k
az
előtt,
kulcsoljuk
Ist engyer me ket
imára a kezünk! Áldd
vár ó k
szer et et ével .
meg Gyermek Jézus ezt
V i tt ek ajándékot. Nem
a világot. Ahol már
válogattak, nem rohantak
csak az ének és a versek
vásárolni, azt
vitték,
szólnak Rólad, ahol a
amijük volt. Mert a
giccsparádévá
legfontosabbat
úgysem
alacsonyított ünnepen
lehet kézbe fogni és úgy
sokak
számára
az
me gmut at ni . V i tt ek
ajándék áradat már
szegénységükből, önmateljesen eltakarta a Te
gukból, alázattal, nagyszületésed. Lásd az
nagy szeretettel...
ember
„modern”
Jertek, mai pásztortársak,
nyomorát. Napról napra
induljunk mi is! Az a
küzd, szenved. Amit
betlehemi
csillag
egyik épít, lerombolja a
hamarosan ismét fejünk
másik... A széthúzás
fölött ragyog. Menjünk,
férge rágja szíveinket.
még visszhangzik az
Az önteltség, irigység,
angyalok kórusa. Ne
kapzsiság,
bujaság
engedjünk a mindent
belülről
rothasztja
elhalogató
szorongásnak.
nemzetünket. Áldd meg
Részlet a tavalyi templomi karácsonyi oltárból
Merjünk útra bátorodni!
kicsi Jézus a jóra
Lehet, hogy kopott tarisznyánkból mi sem adhatunk
törekvő szándékot!
fényes
ajándékot.
Farkas
tépte
bárányaink
Legyünk egyszerűek, mint a pásztorok. Vezesse
lesoványodtak, csuprunkból maholnap elfogy a tej,
lépteinket a betlehemi istállóhoz az őszinte szeretet.
lassan friss kenyérnek is a híjával leszünk, ködmönünk
Engedjük, hogy pusztánk sötét csendjét reménnyel
foltos, subánk szakadt. Hogyan is kezdték csillagos
ajándékozza meg a szent éjszaka...
üzenetüket akkor ott az angyalok: „Ne féljetek!” Én azt
KOVÁCS ANDRÁS
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Tájékoztató
Répceszemere életéről, terveiről
Rendezési Terv
2004-ben kezdtük el a település rendezési
terv készítését, mely 3 millió forintba
került.
A
Megyei
Önkormányzat
Területfejlesztési keretéből ennek 60 %-át,
azaz 1.800.000,- forintot a tavalyi CÉDE
pályázaton nyertük. Az elmúlt időszakban a
rendezési tervhez kapcsolódóan több
lakossági fórumot tartottunk, ahol a
lakosságtól sok értékes ötletet, javaslatot
kaptunk. Ezeknek a javaslatoknak és a
régebbi fejlesztési elképzeléseknek az
összedolgozásából kialakult egy komplett
hosszú távú fejlesztési elképzelés, melynek
lényege a következő:
Répceszemere múltjához képest szinte
csak a romjaira építhet. Ennek ellenére
viszonylagosan
jók
a
fejlesztési
lehetőségei, amennyiben megfelelően tudja
koncentrálni erejét a hosszú távú célok
elérésének érdekében. Ezért az a
célkitűzésünk, hogy Répceszemere község
váljék a lakosság és a befektetők számára
vonzó, együttműködésre nyitott, természeti
és kulturális értékeit megőrző, felelevenítő
és használó településsé. Az állami
támogatásoktól
függetlenül
tudjuk
fenntartani az intézményeinket, és a község
működtetését,
fejlesztését.
Olyan
színvonalú épített és kulturális környezetet
akarunk kialakítani (a lakosság és a civil
szervezetek segítségével), amely a
települést vonzóvá teszi az itt élők és
környékbeliek számára. Ezzel kívánjuk
növelni a község népesség megtartó és
vonzó erejét.
Egy év előkészítő munka után elkészült a
Rendezési Terv, melyet a községházán
bárki
megtekinthet.
Kérem,
hogy
használják ki a lehetőséget, és még a
végleges jóváhagyás előtt tegyék meg
észrevételeiket legkésőbb 2006. január 10ig.

Útjavítás
A Plébánia köz munkálatai 1.800.000,forintba kerülnek. Kialakításra került az út
ágyazata, mely során az útalapot
kicserélték. Erre kapott egy nagyszemű
kavicstakarót. Az út lejtését úgy oldották
meg, hogy mentesítsék a lakóházakat az
esővíztől. A padka végleges kialakítása és
az út hengerezése még hátra van.
Kivitelező
a
Közútkezelő
KHT
Fertőszentmiklósi Üzemegysége.
Kultúrház
A kultúrház felújítására a Megyei
Önkormányzat Területfejlesztési keretéből
az idei CÉDE pályázaton nyertük
4.500.000,- forintot,
melyhez még
3.569.000,forintot
saját
erőként
hozzáteszünk. Ebből a tetőfelújítást, a
mennyezet szigetelését, ablakok, ajtók
cseréjét,
a
bejárat
és
mosdók
akadálymentesítését,
valamint
egy
vizesblokk kialakítását akarjuk megoldani.
A felújítást az idén elkezdjük, és 2007-ben
fejezzük be, mivel a pályázaton három évre
elosztva nyertük meg a támogatást. A
tervező Körmendy János főépítészünk és a
soproni Shmilliár Tamás, kivitelező a
kapuvári Dezamics Kft.
Parkolók
Jövő évre tervezzük a bolt előtt parkoló
kialakítását. Az árok lecsövezése és
lefedése után 3-4 autó parkolhat
szabályosan. Így a járda a jövőben ismét a
gyalogosoké lehet. A bolt előtti tér
rendezését a SOHORP-COOP vállalta
magára. Ezzel együtt a járdának a Bolt Plébánia köz közötti részét felújítjuk. A
Községháza előtti parkoló építését is 2006ra terveztük.
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„Répceszemere - autonóm település
ausztriai mintára”

Sopron-Fertőd Többcélú Társulás
Megéledni látszik a társulás, melyet az
elmúlt évben hoztunk létre a térségben. A
társulás feladatait megbízásos szerződéssel
meglévő intézményeken keresztül látja el.
Így a szociális ellátásban a Répceszemerei
Idősek Gondozó Házával is szerződést
kötöttek,
melynek
eredményeként
intézményünk a 2005. évi működési
kiadásaira 1.300.000,- forintot kapott.

Fenti címmel sikeresen pályáztunk a PhareCBC kisprojekt alapra, ahol a közel 9 millió
forintnak a 90 %-át nyertük el. Ez a munka
most fog indulni párhuzamosan az
Alpokalja kistérség hasonló programjával.
Átfogó cél Répceszemere település azon
fenntartható fejlődési útját kijelölni, amely
rendezett,
épített
és
természeti
környezetével harmóniában lévő, magas
életminőséget
nyújtó
települést
eredményez. Konkrét cél Katzelsdorf
település
sikeres
példájára
és
közreműködésére alapozva, felhasználni
több, az autonómia útjára lépett térség
(Güssing,
Bruck
an der
Leitha)
tapasztalatait, ezek alapján meghatározni a
helyi célokat, prioritásokat, teendőket.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2006. januárjában megalakul Lövőn az
Alpokalja kistérség Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálata. A jelenleg már
működő Támogató Szolgálattal közösen
integrált intézményként fog működni. Az
intézmény tovább bővíti működési területét
a Házi Segítségnyújtás és a Házi
Jelzőrendszer kiépítése felé.
RADICS LÁSZLÓ
polgármester

Készül a Lélekharang



A felhívásra, hogy öntessünk harangot ravatalozónk tornyába, nagyon sokan adakoztak. A
falunkból szinte minden család hozzájárult a harang öntéséhez, és az elszármazottak közül is
sokan támogatták kezdeményezésünket. Az adakozók névsorát majd a harang avatásakor
tesszük közzé. Addig is megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. A gyűjtéssel azt szerettük
volna elérni, hogy mindenki hozzájáruljon egy picit (egy kondításnyit) ehhez a valóban
közösségi, szimbolikus jelentőségű haranghoz. Gombos Lajos harangöntő mester őrbottyáni
műhelyében készül el jövő év elejére az 55 kg-os bronz harang, mely megörökíti
Répceszemere címerét és az adakozók névsorát. Ezután kerül sor a harang felszerelésére és a
torony lefestésére.
Az átadási ünnepséget 2006. augusztus 5-én szombaton délelőttre tervezzük a Falunap
keretében. Erre az alkalomra minden adakozónak külön meghívót fogunk küldeni.
Köszönöm ezúton nagylelkű hozzájárulását minden adományozónak és családjának.
Köszönettel és tisztelettel:
RADICS LÁSZLÓ
polgármester

Répceszemerei Hírlevél 3

MARGÓ
Karácsony közelségében a karitatív

Ünnepi programjaink

tevékenységek is nagyobb
hangsúlyt kapnak. A
postaládákban is találhatunk
adakozásra buzdító felhívásokat.
Különösen a gyermekotthonok
lakói örülnek ilyenkor az
adományainkból származó
szeretetcsomagoknak.
Talán kevesen tudják, hogy a múlt

December 17-én 14.00. – Ökumenikus Adventi Gyertyagyújtás az
iskolában,
December 21-én 15.00 – Iskolások, óvodások valamint az
Ifjúsági- és az Idősbarát Egyesületek közös karácsonyi műsora a
kultúrházban,
December 24-én 21.00 – Pásztorjáték és „éjféli mise” a
templomban
December 31-én 19.00 – az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
szilveszteri bálja a kultúrházban

század első évtizedeire visszanyúló



hagyományai vannak ennek
Répceszemerében is.
Annak a bizonyos Takács
családnak volt tagja az a Takács
Irma, akinek vőlegénye elesett az
első világháborúban. Fájdalmát és
gyászát igazán nemes módon
dolgozta fel: hozományát a falu
gyermekeire fordította. Hosszú
időn át minden karácsonykor
megajándékozta a faluban élő
gyermekeket.



k.a.

E-ON (ÉDÁSZ): (06)96/596-407
GÁZSZIVÁRGÁS, ÜZEMZAVAR BEJELENTÉSE: (06)80/440-941
IDŐSEK OTTHONA: 99/388-805
ISKOLA-ÓVODA: 99/388-804
LELKÉSZI HIVATAL (NAGYGERESD) 94/388-127
MENTŐK: 104
ORVOSI RENDELŐ – IVÁN: 99/542-017
ORVOSI ÜGYELET (munkanap 15,30 órától másnap reggel 7,30 óráig, hétvégén és
munkaszüneti napokon reggel 7,30 órától másnap reggel 7,30 óráig) (06)96/241-163
ÖNKORMÁNYZAT: 99/388-802
PLÉBÁNIA HIVATAL (IVÁN): 99/388-281
RENDŐRSÉG: 107
SO-HORP COOP RT. 99/388-810
TŰZOLTÓK: 105
VÍZMŰ, LÖVŐ: 99/533-600

Minden kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt és Boldog Újévet
kívánunk!
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