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Répcelakot választottam

Akik a fórumon részt vettek, mind-
annyian Répcelakon élnek. Nyilván 
van saját tapasztalatuk, véleményük 
előnyeiről, hátrányairól. Most „meg-
nézhették” a várost más szemmel. Ifj. 
Ágh Zoltán szemével, aki tősgyökeres 
répcelakiként beszélt arról, hogy mi-
ért maradt itt. A polgármester úr 13+2 
pontban ismertette Répcelak előnyeit. 
Végül a jelenlévők megtudhatták, hogy 
mi miért választottuk Répcelakot.

Kazincbarcikáról jöttünk, ahol gé-
pészmérnökként dolgoztam. A válság 
miatt a cég jövője bizonytalanná vált, 
ezért biztosabb munkahely után néz-
tem. 2012 júliusában megpályáztam 
egy mérnöki állást a Lindénél. Az állást 
megkaptam, de feltétel volt, hogy a kö-
zelben lakjak.

A lányom nagycsoportos óvodás 
volt, a feleségemnek tanári állása volt, 
ezért úgy döntöttünk, hogy ők a tanév 

végéig maradnak Kazincbarcikán, én 
pedig ideköltözöm Répcelakra. A hosz-
szú távú cél persze az volt, hogy a csa-
lád újra együtt legyen. Ezért már a kez-
det kezdetén sokat beszélgettünk arról, 
hogy hol lenne érdemes letelepednünk. 
Tájékozódtunk a környékbeli falvak-
kal, városokkal kapcsolatban, szétnéz-
tünk a környéken, keresve azt a telepü-
lést, ahol szívesen élnénk.

A végső döntést megkönnyítette, 
hogy én Répcelakon laktam, és ahogy 
telt az idő egyre jobban éreztem itt ma-
gam. Megismertem a települést, az itt 
élő embereket, barátokra találtam. Rö-
vid időn belül rájöttünk, hogy szá-
munkra Répcelak lenne az ideális hely, 

Augusztus végén a Répcelakon élő fiatalok Ifjúsági Fórumra kaptak meg-
hívást az önkormányzattól. Engem személy szerint nem ért meglepetés-
ként a postaládában talált meghívó, mert a polgármester úr hamarabb 
megkeresett azzal a kéréssel, hogy mondjam el ezen az összejövetelen, mi-
ért költöztünk Répcelakra.
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mivel rendelkezik a falusi élet nyugal-
mával és egy kisváros nyújtotta elő-
nyökkel, lehetőségekkel.

Fontos volt számunkra, hogy aho-
vá költözünk, ott színvonalas iskola le-
gyen, hiszen a lányunk szeptemberben 
kezdte az első osztályt. Szimpatikus 
volt számunkra, hogy többféle egész-
ségügyi szolgáltatás helyben igénybe 
vehető, és van gyógyszertár is. A na-
gyobb városok, népszerű fürdőhelyek 
közelsége szintén nagy előny egy kis-
gyermekes család számára.

Sokáig eladó családi házakat keres-
tünk, aztán megláttuk Répcelak hon-

lapján, hogy a Hunyadi úton elérhető 
áron vannak eladó összközműves tel-
kek, amelyeket az önkormányzat to-
vábbi jelentős kedvezménnyel kínál el-
adásra. Ráadásul még kamatmentes hi-
tellel és támogatással is segíti a Répce-
lakon letelepedni szándékozókat. Ez-
után döntöttünk az építkezés mellett, 
hiszen ezek a kedvezmények jelentősen 
csökkentik a házépítés költségvetését.

Számunkra mindezek összessége 
tette vonzóvá Répcelakot.

Kovács Norbert

Ha ôsz, akkoR 
konfeRencia

Természetesen az idén sem marad el 
a hagyományos őszi tanácskozás. A 
téma a répcelaki egyesületi élet be-
mutatása. Központi előadót is vá-
runk, aki a magyarországi civil szer-
veződésekről beszél. Szó lesz a meg-
szűnt egyesületekről, és természete-
sen fő téma a jelenlegiek munkája. 
A testvértelepülés, a csallóközi Lég 
egyesületeiről is lesz tájékoztatás. 
Nem marad el a hagyományos étel- 
és borkóstoló sem. A tervezett idő-
pont október vége, november eleje, 
egy szombati napon. 

könyv a településRôl
A képviselő-testület által elfogadott 
költségvetésben szerepel a Répcelak 
története könyv megjelentetése. Az 
előzőt 1998-ban kapta meg minden 
répcelaki család, utána 2002-ben ké-
szült egy kiegészítés. A mostani könyv 
az előzetes tervek szerint 80–90 oldal-
ban mutatja be Répcelakot (40–50 
képben), foglalkozik az elmúlt 15 év-
vel is, és jó néhány szerkezeti újdon-
ság is lesz. Például külön fejezet tartal-
mazza a turisztikai látnivalókat és teljes 
terjedelemmel közli a Maradj Répcela-
kon, Költözz Répcelakra címmel meg-
jelentetett 13+2 pontot. A könyvet Dr. 

Németh Kálmán polgármester írja és a 
tervezett megjelenés a szoros határidő 
ellenére az év vége. A képviselő-testü-
let döntése alapján a könyvet minden 
állandó lakhellyel rendelkező répcelaki 
család ingyenesen megkapja.

kedves fiatalok!
Köszönjük a részvételt!
Köszönjük a kérdéseket!
Mint az első oldalon megjelent írásból 
is kitűnik, a múlt hónap végén Répce-
lak Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete Ifjúsági Fórumot tartott. 
A fő téma Költözz Répcelakra, Maradj 
Répcelakon című 13+2 pont bemutatá-
sa és véleményezése. Az eseményen nagy 
örömünkre közel 100 fiatal vett részt. A 
programban két répcelaki fiatal, Ágh 
Zoltán (aki itt született) és Kovács Nor-
bert (aki az ország másik végéből költö-
zött ide) mondta el, hogy miért ezt a te-

önkoRmányzati 
HÍRek
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lepülést választotta. Az alpolgármester a 
répcelaki lehetőségekről szólt, a polgár-
mester a 13+2 pontról. Számos fiatal 
tett fel kérdéseket. Ezek többek között 
a lakásszerzési támogatásról, a répcelaki 
lehetőségekről, az elkerülő útról szóltak. 
A fórum végén a répcelaki vállalkozók 
által felajánlott ajándékokat sorsolták ki.

most leHet
Már tájékoztattuk a lakosságot, de új-
ból megtesszük. A város belterületén 
az avar és a kerti hulladék nyílttéri ége-
tése szeptember 15. és november 15. 
között lehetséges. A másik dátum feb-
ruár 1. – április 30. Ezekben az idő-
szakokban vasár – és ünnepnapok ki-
vételével naponta 9–16 óra között en-
gedélyezett az égetés.

még mindig nem
Dr. Németh Kálmán polgármester 
1998-ban levélben (és jó néhány cég 
vezetőjét személyesen) kereste meg 
a szóba jöhető üzletláncokat, és is-
mertette, hogy Répcelakon nincs na-
gyobb élelmiszer áruház, és felajánlot-
ta az önkormányzat segítségét, támo-
gatását, ha itt nyitnak üzletet. Az idén 
nyáron ugyanúgy megtette. A Penny 
Market, Spar, Aldi, Tesco, Lidl veze-
tőinek ajánlotta figyelmébe Répce-
lakot. Megérkeztek a hivatalos vála-
szok. A cégek ismerik Répcelakot és 
vonzáskörzetét, de egyelőre a kis la-
kosságszám miatt nem szándékoznak 
üzletet nyitni. 
A város vezetői az ilyen egység hiánya 
miatt – igaz, hogy csak néhány ember-
től – állandó bírálatot kapnak. A döntő 
többség természetesen megérti, hogy 
ezeknek a cégeknek egyelőre a 2.700 
lakosú Répcelak és környéke nem be-
fektetési célpont. Nem is tudunk az 
országban egyetlen helyet, ahol ekko-
ra nagyságú településen ilyen üzletlánc 
van. Egy-két balatoni vagy más üdülő-
helyen talán előfordulhat, de ott az év 
több hónapján a lakosság többszörösé-
re növekszik. 

Új temetôgondnok
2013. szeptember 1-jétől új temető-
gondnok látja el a feladatokat. Te-
metkezési, sírhely-kijelölési és hason-
ló ügyekben ezentúl az önkormány-
zat dolgozója, Szarka Lajos az illeté-
kes, aki a Kossuth utca 55. szám alatt 
lakik. Telefonszáma: 30/330-1989. 
A temetkezési ügyek intézésén kívül 

többek között feladata a ravatalozó 
rendjének fenntartása, a gyászszer-
tartás méltó körülményeinek biztosí-
tása. Sírhely-kijelölési ügyben még a 
Répcelaki Közös Önkormányzati Hi-
vatal dolgozójához, Nagy Anitához is 
lehet fordulni. 

egy éRdekes 
megbÍzatás a Répcelaki 
polgáRmesteRnek 

Dr. Fazekas Sándor Vidékfejleszté-
si Miniszter a Hungaricum Bizottság 
elnöke Dr. Németh Kálmán polgár-
mestert az Agrár és Élelmiszergazda-
ság Szakbizottság tagjának nevezte ki. 
A kinevezés előzménye az, hogy idei 
áprilisi törvény rendelkezik arról, hogy 
milyen módon kell foglalkozni a Ma-
gyarországra, a megyékre és a települé-
sekre sajátságosan jellemző termékek-
kel. Ennek az elbírálására több szak-
bizottság is alakult. A szakbizottság-
ok tagjai a minisztériumoktól, egyete-
mekről, a Tudományos Akadémia dol-
gozóiból kerültek ki, valamint kértek 
javaslatot az ország legnagyobb önkor-
mányzati szervezetétől a TÖOSZ-tól 
is, amelynek elnöksége a répcelaki pol-
gármestert delegálta, mivel agrármér-
nöki végzetséggel rendelkezik. 
Remélem a sok ismert professzor, mi-
nisztériumi osztályvezető, akadémia 
tag mellett fel tudok nőni a feladathoz 
– nyilatkozta polgármesterünk.

megÚjult a petôfi utcai 
jáRda, Új paRkolók

Nagyon sokan felvetették, hogy a város 
főutcáján a Petőfi utcában a múzeum-
tól a TSZ iroda végéig az aszfaltréteg tö-
redezett. Sokszor volt javítva, jó néhány 
helyen balesetveszélyes, és rontja a vá-
rosképet. A képviselő-testület természe-
tesen ismerte a problémát, már a „fő-
téri” nagy projekt keretében is igyekez-
tünk ezt a kérdést megoldani, de ott a 
szigorú előírásoknak megfelelően – ma-
gas – és mélyépítések arányát is előírták 
– nem volt lehetséges.
Az idei évben ez is megoldódott és 
örülünk, hogy a lakosság többségének 
nagyon tetszik különösen az, hogy 
a térkövek úgynevezett „kagylóhéj” 
minta szerint lettek lerakva. 
A Széchenyi utca bejáratánál parkoló 
került kialakításra. Ezt a területet ed-
dig is használták az autósok, de kavi-
csos volt, így esőzések után alig lehe-
tett megközelíteni.

HuszáRvágás
Fiatalok figyelem!
Az augusztusi ülésen a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a fiatalok részére a la-
kásépítési és lakásvásárlási támogatást a 
négy éves programnak megfelelően eme-
li. Az emelés most 27%-os volt. Az ed-
digi ilyen jellegű támogatás kiemelkedő-
en magas volt, nem tudunk olyan tele-
pülést, amely ezt elérte volna. Most meg 
valószínű, hogy nincsenek is ilyenek. 
A részletek után érdeklődni a Répce-
laki Közös Önkormányzati Hivatal-
ban Lónai Bettina szociális ügyinté-
zőnél lehet.

tájékoztatás 
a 2013. évi 
szeRvezett 
eboltásRól
Répcelak közigazgatási terüle-
tén az önkormányzat által szer-
vezett eboltás a következő idő-
pontokban lesz:

2013. október 9-én 8–10 óra 
között, valamint 14–15 óra között.

Pót oltás: 2013. október 15-én 
15–16 óra között

Helye: a művelődési ház mö-
götti parkoló

Veszettségoltást csak mikro chip-
pel megjelölt kutya kaphat. Kérjük az 
oltási könyveket hozzák magukkal. 
Chippelésre az oltásig még van mód 
Dr. Remport Ágnesnél 20/568-8591

Az oltás ára: 3.000 Ft/oltás
Elveszett oltási könyv pótlása: 

500 Ft/db
Háznál oltás: 500 Ft/ház
Aki háznál szeretne oltatni, az 

kérjük, jelezze a hivatal Igazgatási 
csoportjánál személyesen, vagy te-
lefonon Nagy Anitánál a 95/370-
101/3 melléken.

Répcelaki Közös 
Önkormányzati Hivatal 

A régi és az új számok:

Lakás/
ház

Eddig A 2013.  
augusztus 29-ei 

Képviselő- 
testületi dön-
tést követően

Új 1.060.000,– 1.344.000,–

Használt 880.000,– 1.120.000,–
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Helyi Rendelet a filmfoRgatásRól

A Tv-ben egyebek között módosítás-
ra került a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) is.

A módosítás révén 2013. július 1-jén 
hatályba lépő rendelkezés értelmében a 
települési önkormányzat tulajdonában 
álló közterület filmforgatási célú hasz-
nálatával kapcsolatos egyes feltételeket a 
települési önkormányzat képviselő-tes-
tülete rendeletben szabályozza.

Városunkban nem gyakori a játékfil-
mek forgatása (hírműsorok, és az aktuá-
lis és szolgáltató magazinműsorok nem 
tartoznak a Mgtv. hatálya alá), azonban 
a törvény előírásainak eleget kellett tenni. 

A települési önkormányzat tulajdoná-
ban álló közterület filmforgatási célú hasz-
nálatához kapcsolódó részletes szabályok-
ról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. ren-
delet meghatározza a filmforgatási célú 
közterület-használatra vonatkozó kére-
lem formáját, tartalmát, a kérelemhez csa-
tolandó mellékleteket, a kérelem elbírálá-

sának eljárásrendjét stb., ezért az önkor-
mányzati rendeletben csak az alábbi tár-
gyakban kell szabályokat meghatározni:
– forgatást akadályozó, de a kérelmező-

nek nem felróható, valamint a rendkí-
vüli természeti események esetére vo-
natkozó külön feltételek, különösen, 
hogy ilyen esemény esetén hány napon 
belül köteles az önkormányzat újra biz-
tosítani a közterület-használatot

– az önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú hasz-
nálatának díjára vonatkozóan alkal-
mazható mentességek és kedvezmé-
nyek köre a meghatározott időtarta-
mot vagy területmértéket el nem érő, 
valamint a közérdekű célokat szolgá-
ló forgatásokra vonatkozóan

– a használat területi és időbeli korlátai
– a turisztikailag kiemelt közterüle-

tek köre.

A közterület-használat díját a film-
forgatási célú használat esetében az 
Mgtv. 3. melléklete szabályozza, te-
hát az önkormányzatnak a díjak önálló 
megállapítására hatásköre nincs, azon-
ban a bevétel a tulajdonos önkormány-
zatot illeti.

A filmforgatás célú közterület-hasz-
nálat iránti kérelmet a fővárosi és me-
gyei kormányhivatalnál kell előter-
jeszteni. A filmforgatási célú közterü-
let-használatról a fővárosi és megyei 
kormányhivatal hatósági szerződésben 
állapodik meg a kérelmezővel. A ha-
tósági szerződés a települési képvise-
lő-testület jóváhagyásával válik érvé-
nyessé, azonban célszerű ezen hatáskör 
a közterület-használathoz hasonlóan a 
polgármesterre átruházni.

Répcelaki Közös Önkormányzati 
Hivatal

módosult a lakásszeRzési támogatásRól 
szóló Helyi Rendelet

A korábbi szabályozással ellentét-
ben 2013. augusztus 31. napjától le-
hetőség van lakás, vagy családi ház 

vásárlásához és építéséhez a támoga-
tást a tulajdoni lappal igazolt tulaj-
donváltozás időpontjától, építés ese-
tén a jogerős használatbavételi enge-
dély kiadásától számított fél éven be-
lül is kérelmezni.

A támogatás a módosítást követő-
en annak a kérelmezőnek is nyújtha-
tó, aki a támogatást használt lakás vagy 

családi ház 50%-os tulajdonjogának 
megszerzéséhez kéri.

Továbbá a módosítást követően vál-
tozik a támogatás mértéke is, melynek 
legmagasabb összege 2013. augusztus 
31-től lakás vásárlása esetén 880.000.– 
forintról 1.120.000,– forintra, családi 
ház építése esetén 1.060.000,– forint-
ról 1.344.000,– forintra nő.
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9653 Répcelak, Bartók B. u. 55. • Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondó

Répcelaki

Az rendelet meghatározza, hogy a önkormányzat tulajdonában álló közterü-
letek filmforgatási célú használatának díjai hogyan alakulnak:

A B C D
1 Közterület megnevezése Forgatási 

helyszín
Technikai 
kiszolgálás

Stáb 
parkolás

2 Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
6 a város, a megyei jogú város díszburkolatos 

vagy turisztikailag kiemelt központi területei
500 200 200

7 a város, a megyei jogú város közigazgatási terü-
letének nem díszburkolatos vagy nem turiszti-
kailag kiemelt központi területei

200 150 100

Kihirdetésre került az egyes tör-
vényeknek a közigazgatási ható-
sági eljárásokkal, az egyes köz-
hiteles hatósági nyilvántartások-
kal összefüggő, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 
2013. évi LXXXIV. törvény (a to-
vábbiakban: Tv.)

Répcelak Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete módosította a 
lakásszerzési támogatásról szóló 
helyi rendeletét.
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a választási köRzetekRôl

A két vagy több szavazókörrel ren-
delkező településen a helyi választási 
iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, 
ahol a települési szintű lakóhellyel ren-
delkező választópolgárok szavazhatnak. 

A választási eljárásról szóló törvény, 
továbbá a Nemzeti Választási Iroda El-
nökének, Dr. Pálffy Ilonának intézkedé-
se alapján Répcelak város Helyi Válasz-
tási Iroda vezetője megállapította Rép-
celak város szavazóköreinek számát, sor-
számát és területi beosztását, valamint 
a szavazóhelyiségek címét a következők 
szerint: Répcelak településen a szavazó-
körök száma három, melyek az alábbiak: 

1. 001. szavazókör mû ve
lô dési otthon és könyvtár 
(tanácskozó terem)
A szavazóhelyiség címe: Répcelak, Bar-
tók Béla u. 55.

Választópolgárok száma a központi 
névjegyzékben : 690 fő

A szavazókör területi beosztása: Ady 
E., Bartók B. 1–39., Bartók B. 2–34/A., 
Derkovits, Dózsa, Gárdonyi, Honvéd, 
Jókai, Petőfi u. 56-tól a páros oldal, illet-
ve 65-től a páratlan oldal, Rákóczi, Szé-
chenyi, Vasút, Vízmű utcák.

2. 002. szavazókör 
általános iskola 
A szavazóhelyiség címe: Répcelak, Jó-
zsef Attila u. 20.

Választópolgárok száma a központi 
névjegyzékben: 896 fő

A szavazókör területi beosztása: 
Aradi, Avar, Bartók B. 36-tól a páros 
oldal, illetve 45-től a páratlan oldal, 
Csánigi, Gyárköz, Hunyadi, József A., 
Kossuth L., Mező I., Petőfi 4–54-ig, il-
letve 5-63-ig, Várdomb, Vörösmarty, 
Zrínyi M. utcák.

3. 003. szavazókör mû ve
lô dé si otthon és könyvtár 
(házasságkötô terem) 
A szavazóhelyiség címe: Répcelak, Bar-
tók Béla u. 55. 

Választópolgárok száma a központi 
névjegyzékben: 751 fő

A szavazókör területi beosztása: Arany 
J., Béke, Bem, Kőris, Úttörő utcák.

A települési szintű lakóhellyel ren-
delkező választópolgárok szavazására 
a 001. számú szavazókör került kije-
lölésre. 

Helyi Választási Iroda

tájékoztatás az 
ebösszeÍRásRól
Répcelak közigazgatási terüle-
tén 2013. szeptemberében az álla-
tok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény rendelke-
zései alapján az önkormányzat eb-
összeírást végeztetett. Az ebösszeírás 
eredménye helyi elektronikus nyil-
vántartásba kerül bevezetésre.

Kérjük, azokat az ingatlantulajdo-
nosokat, akik eddig nem nyilatkoztak, 
tegyék meg a hivatal Igazgatási csoport-
jánál. Az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása állatvédelmi bírságot von 
maga után. A bírság legkisebb összege 
30.000 forint.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
amennyiben az ingatlanon változás törté-
nik azt (új eb kerül az ingatlanra, vagy a 
nyilvántartásba bediktált eb elpusztult) 8 
napon belül be kell jelenteni a hivatalba.

Répcelaki Közös Önkormányzati 
Hivatal 

tájékoztatás a HulladékszállÍtás RendjéRôl
Répcelak Város Önkormányzata a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény rendelkezései alapján 2013. 
június 30-án felmondta a Müllex Kör-
mend Kft.-vel a hulladékszállítási köz-
szolgáltatási szerződést. A szolgáltató 
köteles december 31-ig a szolgáltatást 
változatlanul ellátni. A lakosság ebben 
fennakadást nem fog tapasztalni.

Az új szolgáltató kiválasztására az 
önkormányzat közbeszerzési eljárást 
folytat le. Az önkormányzat az összes-
ségében legkedvezőbb ajánlatot adóval 
köt szerződést. 2014. január 1-jétől az 
árak a jelenlegihez képest nem fognak 
emelkedni, viszont a törvényi előírá-
soknak megfelelően új szolgáltatások-
kal bővül a közszolgáltatás.

Az új szolgáltatások a következők 
lesznek: házhoz menő szelektív zsákos 
gyűjtés (papír, fém, műanyag), zöld-
hulladék elkülönített gyűjtése, építési- 
és bontási törmelék szervezett elszállí-
tása,  bio- és veszélyes hulladék elkülö-
nített gyűjtése.

Répcelaki Közös Önkormányzati 
Hivatal 

A 2014. év során megtartandó országgyűlési képviselők, a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek, valamint az Európai Parlament 
képviselőinek általános választása kapcsán a választási eljárásról szó-
ló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a szavazóköröket első alkalommal 
2013. július 31-ig kell kialakítani. A törvény alapján a szavazókörök szá-
mát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét 
a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy 
szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegy-
zékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen leg-
alább egy szavazókör. 

pichlerné kondra 
katalin

ôsz van
Ősz van – szólott a vén kakukk,

Jó az – rikkant rá a rigó.
Kár – felelt egy varjú, – kár

mert szép volt, s kár
hogy vége már.

Kakukk és varjú kesereg,
– kár, hogy elment a nyár!

2013. szeptember
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Répcelaki egészségiRánytû

A Répcelaki Egészségiránytű prog-
ramjai 2013. augusztus 30-a és 2014 
májusa között zajlanak, melyek kereté-
ben az egészséges életmódhoz hozzáse-
gítő, azt népszerűsítő rendezvények kö-
zül választhat a lakosság korosztálytól 
függetlenül. A szív és érrendszeri, va-
lamint a daganatos megbetegedések 
megelőzése érdekében három terület-
re fókuszálnak a programok: a mozgás 
fontosságára, a táplálkozás minőségé-

re és a lelki egészség védelmére. Az ese-
mények koordinálását végző munka-
csoport mellett a projekt lebonyolítá-
sában a város valamennyi intézménye 
részt vesz, és a nemes cél megvalósítása 
érdekében jelentős az önkéntesek szá-
ma is, élükön a Répcelakért Közhasznú 
Egyesület tagságával.

A projekt nyitórendezvénye szép 
számú érdeklődő jelenlétében már le-
zajlott. Több mint száznegyvenen vet-
tek részt a szűrővizsgálatokon. Nagy 
érdeklődés kísérte Dr. Gombay Cson-

gor főorvos előadását a szűrővizsgála-
tok jelzésértékű eredményeinek értel-
mezéséről. Prof. dr. Nagy Lajos és Prof. 
dr. Engert Zoltán előadásai – a szív és 
érrendszeri, valamint a daganatos be-
tegségek megelőzéséről – is teltháza-
sak voltak. Lénárt Gitta, a nyers kony-
ha hazai szakértője bámulatba ejtő étel-
készítési bemutatót és kóstolót tartott 
olyan alapanyagok és technológiák fel-
használásával, amelyeket forradalmian 
újnak véltünk, de valójában a termé-
szetes, a hőkezeléstől mentes táplálko-
záshoz való visszatérés rendkívül pozi-
tív élettani hatását bizonyítja.

A Répcelaki Egészségiránytű soro-
zatban szeptember eleje óta konflik-
tuskezelő tréning zajlik az óvodape-
dagógusok részvételével, Licskainé dr. 
Stipkovits Erika pszichológus irányítá-
sával. A kiváló szakember januártól a 

Városunk önkormányzata ismét 
sikerről számolhat be: 2012 nya-
rán a TÁMOP „Egészségre neve-
lő és szemléletformáló életmód 
programok” című pályázat tar-
talékkeretéből nyolcmillió fo-
rintot fordíthat a lakosság egész-
ségi állapotának megőrzésére, a 
betegségek prevenciós lehetősé-
geire. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.
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RégmÚltunk fotóalbumaiból 
Hogy ne feledjük, milyen volt te-
lepülésünk régen, – milyen épü-
letek álltak, vagy milyen esemé-
nyek történtek – a régi képesla-
pokat, fotókat, meghívókat, és 
sok más írott-nyomtatott em-
léket, közösségi memóriaként 
a városi könyvtár helytörténe-
ti tevékenysége részeként gyűjt. 
E gyűjteményben találhatók túl-
nyomó részét, immár digitálisan 
is feltárták a könyvtárosok. Mi 
több, e gyűjteményben a mok.
repcelak.hu intézményi honlap 
online könyvtár felületén bárki 
kereshet, böngészhet. 

szülőket várja önismereti és kommu-
nikációs gyakorlatokkal, a harmoni-
kus családi kapcsolatok jegyében, a ki-
egyensúlyozott légkörben fejlődő gyer-
mekekért. Dr. Kovács Edith főorvos 
gyermekeink egészséges táplálkozásá-
ra, az ideális mennyiségre és minőség-
re helyezi a hangsúlyt ételbemutatóval 
és tanácsadással társuló előadásában, 
amely 2013. szeptember 26-án 17 óra-
kor lesz a Százszorszép Óvodában.

Az ősz folyamán kerül sor a prog-
ramsorozat legnagyobb lélegzetű ele-
mére, az egészséghétre. Október első 
hetében az óvodás korosztály egész-
ségnevelése kerül a középpontba, majd 
október 4–5-én a teljes lakosság számá-
ra nyitottak lesznek a különböző moz-
gásformákat népszerűsítő rendezvé-
nyek. Több mint húsz féle sport és sza-
badidős tevékenység kipróbálására lesz 
lehetőség. A teljesség igénye nélkül né-
hány: nordic walking, jóga, horgászat, 
zumba, modellező repülés, görkorcso-
lya, kangoo jumps, karate. A téli hóna-
pok sem maradnak események nélkül, 
Király Annamária vezetésével kezdetét 
veszi a Mozgat-Lak túrasorozat!

A rendezvények részleteit és a pon-
tos információkat szórólapjainkon, a 

Répce TV képújságában 
és a http://facebook.com/
repcelakiegeszsegiranytu 
facebook oldalunkon ol-
vashatják! 

Várjuk Önöket, gyűjt-
sék szorgalmasan az egész-
ségpontokat! 

Projektirányító 
munkacsoport 

Ezentúl a hírmondó hasábjain minden 
alkalommal közzéteszünk egy fotót a 
múltból. Íme az első, ami az 1960-as 
években készülhetett. A Községi Ta-

nács épülete látható rajta, az utca vé-
gén az evangélikus templommal, a Bar-
tók Béla utcában. A fotó tulajdonosa 
Király Tibor. 

19. évfolyam 3. szám 2013. szeptember 7



A szegényebb irigyli a gazdagabbat, a 
népszerűtlen a népszerűt, a kevésbé si-
keres a sikereset, a csinos hölgy a még 
szebbet (férfitársaimat hadd védjem 
meg, talán ebben mi nem vagyunk 
egymásra irigyek, vagy mégis?). Az élet 
pedig hozza a milliónyi gyakorlati pél-
dát. Mikszáth, Jókai csodálatos regé-
nyeiből tudjuk, hogy milyen volt az 
ő idejükben az irigyelt úri, a dzsentri 
világ. Pedig a gazdag lányok, úri höl-
gyek, úrfiak, elesett szánalmas embe-
rek voltak. Őhozzájuk képest a cselé-
deik lelki világa sokkal gazdagabb volt. 
Hallom, hogy a magyarországi szép-
ségkirálynő megsértődött, mert egy 
versenyen csak harmadik lett. Vajon 
mennyi hölgy szeretne szépségverse-
nyen harmadik lenni?

Biztos, hogy a kedves olvasó – 
meg magam is – hosszú oldalakon ke-
resztül sorolhatnám, de most már sza-
badjon elmesélnem miért hoztam elő 
a példákat.

Vas megyében egy szociális otthon-
ban az ott élők irigyelnek valakit. Ő 
nem igazgató, nem a gondozottakhoz 
betérő orvos, nem egy csinos ápolónő. 
Hogy az utóbbit gyorsan ki is zárjam 
nevezzük az illetőt Zolinak. Répcelak-
ról került az otthonba, abból az utcá-
ból ahol én is lakom. A Vörösmarty ut-
cából, a régebbi Újhidi utcából és – ré-
gebbi „lakiak” figyelem – a „Gyöpi” 
utcából. Jó néhány éve már ott él, és 
hogy bekerült, volt némi közöm hoz-
zá. Jött a tél, és a barátom (mert ne-
kem az) nagyon rossz állapotban volt. 
Egyedül élt, talán többet nézett a po-

hár fenekére, mint az egészsége megen-
gedte. Az én szememben, a feleségem 
szemében, az utcabeliek szemében tisz-
tességes, becsületes embert ismertünk. 
Nekem gyakran segített a kerti mun-
kában, és talán mi is segítettünk neki. 
Meg jó néhányan. És mindig igyeke-
zett visszaadni a bizalmat (még esetleg 
mást is, ha azt kért). 

Akkoriban a megyei önkormányzat 
tagja voltam és elintéztem, hogy gyor-
san szociális otthonba kerüljön. Az ut-
cabeliek véleménye szerint, ha akkor 
tél előtt nem sikerül, tragédia is történ-
hetett volna. 

De miért is irigylik akkor a nem 
túlságosan magas színvonalú intéz-
ményben Zolit? Azért, mert abból 
az utcából ahol lakott (Vörösmarty, 
Újhidi, Gyöpi) minden évben egyszer 
meglátogatjuk. Eddig négyen, az idén 
egy ötödik barátunk is csatlakozott 
hozzánk. A lényeg, hogy „minden év-
ben egyszer”. Ugyanis az ott lakó gon-
dozottak egy részének nincs évek óta 
látogatója. Olyan is akadhat, akinek 
soha nem volt. Az intézmény jelleg-
zetes illata (szaga) az elesett emberek 
nyomorúsága, a jövőnélküliség köd-
je az ott lakók egy részének sorsa. És 
van egy ember, akit minden évben, au-
gusztusban vagy szeptemberben meg-
látogatnak a gyerekkori barátai, meg-
látogat a volt szomszédja. Én szok-
tam felhívni az intézményt, és kérem, 
hogy a barátomat hívják a telefonhoz 
és bejelentem neki, hogy megyünk. 
A hangján semmi örömnek a jele, de 
érzem, hogy különben nagyon boldog. 

Odaérünk és már az emeleti teraszon 
könyököl. Vár minket. A gondozottak 
jó része is kint van, híre ment, hogy 
a Zolihoz látogatók jöttek. A tavalyi-
ak, meg az azelőttiek meg a... Ponto-
san tudom, hogy irigyelt ember. On-
nét is, hogy az ott lévő egyik női gon-
dozott mindig odajön hozzánk. Persze 
viszünk „otthonit” a Zolinak, de már 
a hölgy is kap valamit. Néhány évvel 
ezelőtt zokogva mondta: tudja, hogy 
mennyire irigylem a Zolit, hogy meny-
nyire szerencsés ember?

Miért – kérdeztük csodálkozva. 
Önök minden évben, nyár vé-

gén (még ezt is tudta) eljönnek hoz-
zá. Egy évben egyszer így biztosan va-
lakik meglátogatják. Nálam még soha 
sem volt senki, pedig a leányom nem 
messze, – Celldömölk mellett él – volt 
a válasz. 

Egyikünk se merte, neki azt mon-
dani, hogy hamarosan biztos eljön. 
Csak szomorúan magunk elé néztünk, 
és reménykedtünk, hogy valóban meg-
látogatják. Mint mi, ahogy most szep-
temberben Zoli barátomnál voltunk és 
jövőre is készülünk. 

Zoli amúgy azt üzente a répcelaki 
ismerősinek, hogy üdvözli őket.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

A polgármester naplójából

az iRigyelt embeR
Már csak ilyenek vagyunk. Legalábbis a többségünk. Irigykedünk egy-
másra, illetve nem mindenkire, csak arra, aki valahogyan szerencsésebb a 
magánéletben, a munkahelyen a sportban és még ki tudja hol. Persze az 
irigy kifejezés helyett még használhatnék erősebbet is, így például: önzők 
vagyunk, egoisták vagyunk. Élhetnénk magyarázattal is, minthogy „vala-
kitől valamit rossz szemmel néz” vagy talán azt is, hogy „sajnál valakitől 
valamit” vagy most az a kifejezés a menő, hogy „elsárgul az irigységtől”.
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Az újrakezdés öröme közös ünnep, 
melyet megtiszteltek az önkormányza-
tok polgármesterei, képviselői, az egy-
házak vezetői és a szülői szervezet elnöke 
is. Várkonyi Gyöngyi, a Sárvári Tanke-
rület igazgatója is ellátogatott iskolánk 
tanévnyitó ünnepélyére, melyet talán a 
kicsi elsősök várták a legjobban. Egy új, 
számukra még ismeretlen világ vár rá-
juk szeptembertől, sok-sok izgalmas do-
log, hiszen a tanító nénik, Eszter néni és 
Györgyi néni bevezetik őket a számok 
és a betűk birodalmába. „Sok-sok pi-
ros pontot gyűjtsetek, hogy apukátok és 
anyukátok veletek együtt örüljenek!” – 
kívánta nekik az iskola megbízott veze-
tője, Némethné Horváth Krisztina.

Fekete István: Évnyitóra és Matos 
Maja: Elsős leszek című versét a leg-
ifjabb iskolások közül Pichler Márk, 
Bognár Léna, Németh Máté, Élő Kar-
ina Csorba Bence mondták el.

A legkisebbek után a legnagyobbak-
hoz, a 8. osztályosokhoz fordult az igaz-
gatónő. Nagyon érdekes, mozgalmas, 
izgalmas tanév vár rájuk: ki kell válasz-
taniuk azt az iskolát, ahol tovább sze-
retnétek tanulni, fel kell készülni a fel-
vételire, illetve sikeresen kell elvégezni 
az utolsó általános iskolai osztályt. „Kí-
vánom, hogy ezeknek tudatában egyre 
növekvő felelősségtudattal végezzétek 
munkátokat, vegyetek részt az iskolai 
életben, hogy igazán gyümölcsöző le-
gyen utolsó évetek iskolánkban” – szólt 
a fontos üzenet a beszédben.

A gyerekek számára három fon-
tos gondolatot továbbított az igazga-
tói beszéd:

Engedjék, hogy a képességeiket to-
vább fejleszthessék a tanáraik!

Tanulmányaikban és a sportban 
legyen köztük tiszta és tisztességes a 
verseny!

Az osztályokban és az iskolában 
kialakult közösségeket pedig ápolják, 
erősítsék!

Némethné Horváth Krisztina biza-
kodását fejezte ki, hogy a szülők és az is-
kola EGYET AKARVA, EGYMÁST 
SEGÍTVE meg tudja majd valósítani el-
képzeléseit ebben a tanévben is!

A személyi változások történtek az el-
múlt tanévhez képest. Décsi Delinke ta-
nárnő szombathelyi iskolában folytatja 
angoltanári munkáját, Bárdosi Katalin 

tanítónő pedig külföldön szerez tapaszta-
latokat a tanítás területén. Helyettük há-
rom új tanárnőt köszönthettünk: Dorgai 
Kármen Sorkifaludról érkezett és angol 
nyelvet fog tanítani, Csuporné Horváth 
Mária tanárnő Hegyfaluról jött hozzánk, 
és német nyelvet tanít. Egy ötödik és egy 
hetedik osztály magyartanára Szabó Szil-
via tanárnő Répcelakról.

Az első osztályos osztályfőnökök 
Pallag Eszter és Talabér Sándorné, az 
ötödik osztályosoké Enginé Kozonits 
Mária és Szoporyné Szabó Piroska.

Ez a tanév nagyon rövid lesz Rácz Esz-
ter tanárnő, a művészeti iskola megha-
tározó tagja számára, aki szeptember vé-
gétől megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. 
Szoporyné Szabó Piroska tanárnő köszön-
tötte Eszter nénit, kiemelve életútjának 
fontos állomásait. Rácz Eszter 37 évvel ez-
előtt szerzett zenetanári diplomát: szolfézs 

– gordon – énektanár szakon. 1975 óta fo-
lyamatosan több zeneiskolában is tanított. 
Számos művészeti együttes tagjaként a vi-
lág sok országában szerepelt, ma pedig már 
tanítványai lépnek fel híres színpadokon, 
vagy próbálnak hozzá hasonló emberség-
gel igényesen, szívvel-lélekkel tanítani. 

A köszöntés után Várkonyi Gyöngyi 
a tankerület igazgatója adta át a Pedagó-
gus Szolgálatért Emlékérmet Rácz Eszter 
tanárnőnek Balogh Zoltán emberi erő-
forrás miniszter úr gratulációjával.

Ezt követően dr. Németh Kálmán 
polgármester úr köszöntötte Szoporyné 
Szabó Piroska tanárnőt, aki 20 éves igaz-

gatói pályafutása után a szorgos mate-
matikatanári feladatot választotta. 

Dr. Németh Kálmán méltatta az igaz-
gatónő 20 éves pályafutását, kiemelve azt 
az áldozatos munkát, amelyet az isko-
la érdekében végzett, illetve beszélt arról, 
hogy milyen sokat változott, fejlődött is-
kolánk az ő vezetése alatt. „A fenntartó 
önkormányzatokkal való zökkenőmentes 
kapcsolatot az igazgatónő kompromisz-
szumkészsége biztosította a nehezebb idő-
sza kok ban is” – emlékezett vissza a közös 
munkára a polgármester úr, az elkövet-
kezendő évekre pedig egy nyugalmasabb 
időszakot kívánt a volt igazgatónőnek.

Az évnyitó végeztével a gyerekek 
egy kisebb közösségben, osztályter-
mükben osztályfőnökükkel készültek a 
tanévkezdésre.

Némethné Horváth Krisztina
mb. intézményvezető

évnyitó a móRa iskolában
Augusztus egyik délutánján 
újra benépesült az iskola udva-
ra. Még mindenki a nyári élmé-
nyek hatása alatt állt, s alig akar-
ta elhinni,hogy véget ért a vaká-
ció. De a rég látott ismerős ar-
cok, a hiányzó barátok, osztály-
társak hamar feledtették a gyor-
san elröppenő nyár miatti szo-
morúságot. 
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Halálozás
akiktôl bÚcsÚzunk

Bernáth Józsefné
Boros Csaba

Bozi Béla
Horváth Károlyné

Rácz István

esküvô
akiknek gRatulálunk

Dörnyei Adél és Bankovits Zoltán
Székely Rozália és Páti Lóránt 

Vass Rita és Rosta László
Tóth Katalin Ibolya és Kotroczó Gábor

Takács Aliz és Horváth Péter
Németh Nikoletta és Fűzi Krisztián

Kiss Zsuzsanna Boglárka és 
Horváth Csaba

Takács Brigitta Éva és Ohr Zoltán

születés
akiknek öRülünk

Őri Lilla és Őri Botond 
Farkas Anikó és Őri Tamás ikrei

Györei Alex 
Bokor Szabina Judit és Györei Ferenc fia

Gyurák Máté 
Novák Bernadett és Gyurák János fia

Sisak Bence 
Nagy Tünde és Sisak Tamás fia

moziláz filmbklub
Időpontja a Répce Tv képújságában 
és a mok.repcelak.hu honlapon olvas-
ható
Vezeti: Boros Ferenc 

szövômûHely:
Gyermekeknek és felnőtteknek
Időpont: kedd–csütörtök 15–17 óra
A jelentkezés: folyamatos
Vezeti: Szakács Józsefné 

tôzike foltvaRRó klub 
kezdô és Haladó:

Minden hónap utolsó pénteki napján 
17.00-órától
A jelentkezés folyamatos
Vezeti: Skultétyné Szabó Erika 

nyugdÍjas klub:
Kéthetente kedden 16 órakor

nyugdÍjas klub énekkaRa:
Próba: csütörtök 15.30 óra
Várjuk az új tagok jelentkezését!
Vezeti: Varga Henrietta 

képzômûvész köR:
Minden korosztálynak
Időpontja: szerda 15 órától
Jelentkezés: folyamatos
Vezeti: Jagadics Mónika 

ümmögô együttes:
A próbák időpontja: péntek: 17–19 
óra
Az együttes várja az új tagok és érdek-
lődők jelentkezését!

ifjÚsági klub:
Nyitva tartás: péntek 17–22 óráig
Klubvezető: Böcskör Szabina

keRekÍtô: babamama 
foglalkozás

Ölbeli játékos foglalkozás csecsemő-
kortól óvodáskorig 

Időpont: páratlan héten kedd 17 óra
Részvételi díj: 600 Ft/család
vezeti: Falman Erika

keRekÍtô 
kisgyeRmektoRna

2–5 éves örökmozgóknak
Időpont: páratlan héten kedd 17.45 
óra
Részvételi díj: 600 Ft/család
Vezeti: Falman Erika

sakkszakköR:
Gyermeknek és felnőtteknek
Időpontja: szombat 10 óra
A jelentkezés folyamatos
Vezeti: Szabó István

HipHop és ovis tánc
Óvodás és gyermek korosztály részére
Időpont: csütörtök 15 és 16 óra
Részvételi díj: 1300 Ft/hó
Vezeti: Horváth Szandra – Energy 
Dance Team 

aeRobic: stepaeRobic, fit
ball, alakfoRmálás

Időpont: kedd és csütörtök 18.00 óra
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom
Vezeti: Király Anna aerobic oktató

zumba 
Időpont: péntek 18 óra
Részvételi díj: 500Ft/alkalom
Vezeti: Király Anna aerobic oktató

jóga
Időpont: szerda 17.30 óra
Részvételi díj: 500 Ft

geRinctoRna
Időpont: csütörtök: 18 óra
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom
Vezeti: Tóth-Szórádi Linda 
gyógytornász

Jelentkezni és érdeklődni személye-
sen a Répcelaki Művelődési Otthon-
ban lehet. Cím: Répcelak, Bartók 
Béla u. 55. Tel.: 95/370-211, 30/377-
3011. e-mail: muvhaz@repcenet.hu. 
www. mok.repcelak.hu

pRogRamkÍnáló belelapozgató
Kedves gyerekek! 
A könyvtár olva-
sásnépszerűsítő 
programsorozata, 
a Belelapozgató 
havonta egy-egy 
ifjúsági olvasni-
valót fog körüljárni. A 2013-as soro-
zatot Fekete István Vuk című művé-
vel indítjuk, októberben Tatay Sán-
dortól a Kinizsi Pál lesz a téma.

Az olvasmányokban való eligazo-
dást Mészáros Imréné, Márta néni fog-
ja segíteni.

Várunk Benneteket!
A pontos időpontokról, a további 

olvasmányokról figyeljétek plakátjain-
kat, és a Répce TV képújságát!

2013 őszén az alábbi foglalkozá-
sokat és tanfolyamokat ajánljuk 
figyelmükbe:
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Receptajánló
esti medve torta

Hozzávalók: 50 dkg főtt burgo-
nya, 10 dkg rozsliszt, 4 tojás, 1 po-
hár tejföl, 1 doboz Medve kockasajt 
(8 cikkely), só, bors, szerecsendió, ba-
zsalikom, ételízesítő, zsemlemorzsa, 
margarin

Elkészítés: A főtt burgonyát 
burgonyanyomóval áttörjük, hoz-
záadunk 2 tojást, 10 dkg lisztet, 
egy evőkanál tejfölt, sót, borsot, 
őrölt szerecsendiót, és sűrű masz-
szává gyúrjuk. Margarinnal véko-
nyan kikenünk egy 26 cm-es torta-
formát, majd zsemlemorzsával meg-
hintjük. Egy bevizezett evőkanál-
lal elnyomkodjuk a formában a tész-
tát, úgy, hogy másfél centis peremet 
hagyjunk. A maradék tejfölt 2 tojás-
sal elhabarjuk, ételízesítővel és ba-
zsalikommal ízesítjük. A burgonyás 
tésztára körben elhelyezzük a sajto-
kat majd a tojással leöntjük. Gázsütő 
4-es fokozatán 40–45 percig sütjük, 
amíg a sajt szépen megpirul.

Recept forrás: Medve finomsá-
gok: Egyszerűen egészségesen. – [H. 
n.]: Pannontej Rt., [é. n.].– 46. p.

Rumos narancshab – 
gesztenyekrémleveshez

Tipp: Nagyon finom borleveshez, 
gyümölcsleveshez.

Hozzávalók: 0,5 literes habszifon, 
1 db habpatron, 2 tojásfehérje, 2 evő-
kanál porcukor, 1 narancs szűrt leve, 1 
evőkanál rum, csipet gyömbérpor

Elkészítés: A hozzávalókat habszi-
fonba töltjük, rácsavarjuk a fejet, ala-
posan összerázzuk. Patron segítségé-
vel habosítunk. Tálalás előtt többször, 
erőteljes mozdulatokkal megrázzuk a 
szifont, ha nem elég kemény a hab, 
mindezt ismételjük meg.

Recept forrás: Németh Orsolya: 
Habkreációk. – [Répcelak]: LISS Kft., 
2005.– 28. p.

„ittHon vagy! 
– magyaRoRszág szeRetlek!”

Répcelak Város Önkormányzata is 
sikerrel pályázott a programsoro-
zatra, melynek keretében városunk 
2013. szeptember 28–29-én ren-
dezvényt szervez, és csatlakozik az 
országosan összehangolt tűzgyúj-
táshoz.

A két nap eseményei a Művelődési 
Otthonban és parkjában:

•	2013. szeptember 28-án szomba-
ton 18 órakor a Zenés főtéri esték 
sorozatban:
Platina Dance Táncstúdió (Győr) 
műsora. Bemutatkozik a Győri 
Nemzeti Színház Kis Hercege
19 órától: Filmbemutató

•	2013. szeptember 29-én vasárnap: 
Tűzgyújtás a főtéren

jubiláló 
könyvtáRi
tRió 
Október 9-én 17 órára várunk 
minden könyv- és könyvtár ked-
velőt, régi és új olvasót a városi 
könyvtár rendezvényére. 

A könyv(tár)barátok találkozó-
ját Pálla Péter önkormányzati kép-
viselő köszönti.

Vendégünk lesz Pallósiné Dr. 
Toldi Márta PhD, a Berzsenyi 
Dániel Könyvtár könyvtárigaz-
gatója.

Könyvtártörténeti emlékké-
pekkel is várjuk még Önöket, 
Benneteket!

Rejtvényfüzet
Megjelent a Tatay életrajzi rejt-
vény sorozat 3. füzete Kinizsi 
Pál címmel.

Keresd a könyvtárban!
A rejtvény beadási határideje: 

2013. október 31.
A helyes megfejtők között nye-

reményeket sorsolunk ki!
(A kiadvány a TÁMOP 3.2.4-

08/2009-0031 sz. pályázat fenntartási ré-
szeként valósult meg.)

ingyenes jogi 
tanácsadás
Dr. Horváth Ákos Milán ügyvéd

A művelődési házban pénteken 
15–17 óra között várja az ügyfe-
leket.
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Igen, ezt is megérhettük, tűzoltóau-
tót avathattunk, ha nem is újat, de a 
jelenlegieknél egy sokkal korszerűbbet.

Hosszú és rögös volt ez az út, ami 
az avatásig vezetett. 2007-ben az út 
eleje még egy új tűzoltóautóról szólt, 
amihez minden feltétellel rendelkez-
tünk, így egy nyertes, új tűzoltóautó-

ról szóló pályázattal, a pályázathoz elő-
írt önrésszel... és sok-sok reménnyel... 
Sajnos az eltelt évek alatt a pályázat 
teljesítéséből nem lett semmi. De a 
répcelaki képviselő-testületnek hála, a 
visszavont pályázat önrészét tűzoltósá-
gunk rendelkezésére bocsájtotta, amit 
mi használt tűzoltóautó vásárlásra for-
díthattunk. Ez az összeg 10 millió fo-
rint volt. Kevés önkormányzat van ma 
Magyarországon, aki ekkora összeget 
áldozva ennyire szívén viseli települé-
sének a védelmét.

A beszerzés egyre sürgősebb volt, 
mivel a jelenlegi tűzoltóautóink mű-

szaki színvonala az 1980-as évek el-
avult technikáját tükrözi. Folyamatos 
lelkiismeretes javítás és karbantartás 
mellett is néha megmakacsolták ma-
gukat és néha könyörögve kellett mun-
kára fogni őket. Bár be kell vallanom, 
hogy soha nem hagytak úton bennün-
ket, és ha sérülten is, de mindig haza-

hoztak minket. Viszont az idő vasfoga 
ellen nem tehettek semmit.

A képviselő-testületi döntés után, 
jött a keresgélés időszaka. Olyan tűzol-
tóautót kerestünk, ami egyrészt megfe-
lel a katasztrófavédelmi jogszabályi elő-
írásoknak, másrészt pedig a mi, – répce-
laki tűzoltók –, elvárásainak is. (A mi el-
várásaink sokkal szigorúbbak voltak)

A választásunk egy Scania tűzoltó-
autóra esett. Egészen Észak-Ausztriá-
ig, egy Schloss Rosenau nevű kis te-
lepülésig mentünk érte. Az ottani ön-
kéntes tűzoltók szívélyesen fogadtak 
minket, és bemutatták nekünk az el-

tûzoltók ünnepe
A 2013. augusztus harmadika kettős ünnep volt Répcelak város és a Rép-
celaki Önkormányzati Tűzoltóság életében. Egyrészt, immáron a 6. alka-
lommal került megrendezésre a Répcementi Tűzoltó Kupa – aminek most 
először Répcelak város volt a házigazdája – másrészt pedig egy tűzoltó 
gépjárműfecskendő felavatása miatt gyűlhettünk össze.

adó tűzoltóautójukat. Az első próbaút 
után beleszerettünk az autóba, és egy 
hét múlva, – nem kis alkudozás után- 
meg is vettük azt. 

A döntésünket jól előkészítettük, 
sokszor átbeszéltük, nem szerettük vol-
na a város pénzét rosszul felhasználni.

A tűzoltóutó pár paramétere, össze-
hasonlítva a jelenlegi IFÁ-kkal:

Típusa: Scania P113 H TLFA 4000 
jelzésű, 4x4-es összkerékmeghajtású, 
18 tonna összsúlyú, nehéz tömegosz-
tályú gépjárműfecskendő, ami 2-szer 
annyi vizet tud szállítani, mint az IFA, 
így összesen 4000 liter oltóvíz szállí-
tására képes, 3-szor erősebb a hajtó-
motorjának a teljesítménye, mint az 
IFÁ-é, ez majdnem 400 lóerőt jelent, 
4-szer nagyobb nyomást tud előállítani 
a szivattyúja, mint az IFÁ-é, ez 40 bár 
körül alakul.

Rendelkezik egy 5 tonna teherbírá-
sú beépített hidraulikus csörlővel, egy 
6 méter magas, 4x 1000 wattos fényár-
boccal, 2x60 méter hosszú magasnyo-
mású gyorsbeavatkozó tömlővel, hogy 
csak a fontosabb dolgokat említsük. 

Úgy gondolom, hogy a tűzoltóság 
1882-es alapítása óta az egyik legna-
gyobb technikai ugrást jelentő beszer-
zését tette meg, amire a nagynevű őse-
ink is büszkék lennének.

A tűzoltóautó felavatása és felszen-
telése egy új kor kezdetét jelentette a 
Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság 
életében.

Az ünnepség után került sor a VI. 
Répcementi Tűzoltó Kupára. Ezt a 
tűzoltóversenyt még 2008-ban hagyo-
mányteremtő céllal hívtuk életre. Az 
idei viadalon a répcelaki tűzoltók kitet-
tek magukért. Felnőtt és ifjúsági kate-
góriában az első, míg a női kategóriá-
ban a második helyezést értük el, így 
a tavalyi évben elveszített vándorkupát 
sikerült visszahódítanunk. 

Zárásként el kell mondanom, hogy 
a tűzoltóság technikai fejlesztéseire for-
dított pénzek közvetlenül a mi mun-
kánkat teszik hatékonyabbá és gyor-
sabbá, közvetve pedig a Répcelakon, 
valamint a közelében élők biztonságo-
sabb életéhez járul hozzá.

Őri Tamás
tűzoltóparancsnok 
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a Répcelaki se 
HÍRei

labdaRÚgás
Köztudott szurkolóink körében, hogy a 7. 
hely nem volt elegendő az NB III-ba ma-
radáshoz, 28 év után csapataink a Vas me-
gyei bajnokságban szerepelnek. Új köve-
telményként jelentkezett, hogy egy plusz 
csapatot U-15-ös korosztályként kellett 
bajnoki rendszerbe indítani.
Felnőtt csapatunk július közepén kezdte 
meg a bajnoki évadra a felkészülést. Ugyan 
a bajnoki évad csak augusztus 18-án kezdő-
dött, viszont a Magyar Kupában országos 
főtáblára kerültünk és augusztus elején már 
mérkőzést kellett játszanunk. A szerencse 
nem állt mellénk, mivel a jó erőkből álló NB 
II-es Ajkát sorsolták ellenfelül. A találkozón 
6–1-es vereséget szenvedtünk, így nem ju-
tottunk tovább a következő fordulóba.
A csapatot továbbra is Balassa Péter játé-
kos edző irányítja.
A játékosállományban az alábbi változá-
sok történtek: Távozott: Horváth Gábor 
(Répcementi SE), Dancsecs Dániel (Ajka), 
Iváncsics Detre, Molnár Milán, Beke Gá-
bor, Imre Balázs, Németh Rajmund, Kádár 
Renátó (valamennyien Ausztriába).
Helyükre érkezett: Pungor Norbert 
(Ausztria), Pungor Péter (Kenyeri SE), 
Devecseri Mátyás (Haladás VSE), Tóth 
Dominik, Farkas Marcel (Illés Akadémia), 
Kovács Zsolt (Ajka). A felnőtt csapat kere-
téhez került Tóth Dávid fiatal tehetséges 
játékos, de a többi játékos előtt is nyitva 
van a felnőtt csapat kapuja. 
Cél: a bajnokság első helyének megszerzé-
se. Négy fordulót követően – Sárvár, Vép, 
Haladás, Bük – a csapat valamennyi mér-
kőzését megnyerte. Bízzunk a további jó 
folytatásban.
Ifjúsági csapatunk (U-21) játékos állo-
mánya összességében együtt maradt. Visz-
szatért a korábbi gyakorlat. Mérkőzései-
ket a felnőtt csapat mérkőzései előtt játsz-
szák, ezt jó dolognak tartjuk. A kiírás ér-
telmében játszhatnak az U-18-as csapat já-
tékosai is, ill. az ifjúsági csapatból is, akik 
a korhatárba beleférnek az U-18-as csapat-
ba. A csapat edzője továbbra is Tóth Zsolt. 
Az eddig lejátszott mérkőzéseiken 2 győ-
zelem, 1 vereség született (Sárvár, Bük, 
Vép). Csak így tovább!

Serdülő csapatunk (U-18) továbbra is 
Csorba János edző irányításával dolgozik. 
A Vas Megyei Labdarúgó Szövetség által 
kiírt bajnokságban szerepelnek, melynek 
keretében tíz csapattal kell felvenni a küz-
delmeket. Eddigi mérlegük két mérkőzé-
sen (Lukácsháza, Kemenesalja) két győze-
lem. Mérkőzéseiket pénteken játsszák, ami 
megnehezíti, hogy mindig a legjobb össze-
állításban szerepeljenek. Rugalmasan pró-
bálunk alkalmazkodni a kiíráshoz. Dobo-
gós, vagy dobogó közeli helyezést várunk.
U-15-ös korosztály: edzőjük Csorba Já-
nos. Mérkőzéseiket szerdánként játsszák, 
ami több nehézséggel is jár, de kellő oda-
figyeléssel eddig is és remélem a jövőben 
is kezelni tudjuk a felmerülő problémákat.
A Bozsik program keretében működnek 
az U-6-7; U-8-9; U-10-11-es csapata-
ink. Új dolog, hogy az U-13-as csapat is 
itt szerepel. A versenykiírás nagyon magas 
követelményeket támaszt, de bízom abban 
– ahogy eddig is – kiváló szakembereink 
megbíróznak a feladatokkal. 
A fenti korcsoportokat a TAO-s pályáza-
ton elnyert pénzből „tetőtől-talpig” felöl-
töztetjük (melegítő, futballcipő, mez, nad-
rág, lábszárvédő stb.), a napokban kiosz-
tásra kerülnek. 

teke
Köztudott a tisztelt hírmondó olvasói előtt, 
hogy felnőtt és ifjúsági csapatunk a sportág 
legmagasabb osztályában, a SZUPERLIGÁ-
BAN szerepel. Mindkét csapatunk az elmúlt 
bajnoki szezont a dobogó 3. fokán végezte. 
Ez mindenképpen dicséretes teljesítmény. 
Felnőtt csapatunk ezáltal jogot nyert nem-
zetközi megmérettetésre, melyre 2013. októ-
ber 1-6 között a németországi Augsburgban 
kerül sor. A szükséges anyagi forrásokat – 
nagy nehézségek árán – sikerült összegyűj-
tenünk. Köszönet illeti azon vállalkozókat, 
magánszemélyeket, szurkolókat, a labdarú-
gócsapatot, akik hozzájárultak a szükséges 
pénz megszerzéséhez. Köszönet hangján kell 
szólni a tekecsapat tagjairól, akik lemond-
tak a kint tartózkodás napidíjáról. Mindezek 
közrejátszottak abban, hogy részt vehessenek 
a nemzetközi megmérettetésen. Lázasan fo-
lyik a felkészülés. A csapat edzője, mindene-
se továbbra is Kiss Zsolt. Két mérkőzést ját-
szottak – Győr-Szol, Kaposvár – mindkét-
szer győztesen hagyták el a pályát. 
A bajnoki rajt előtt került megrendezésre az 
immáron 3. alkalommal kiírt VJS-Transz 
Teke kupa. A sikert mi sem bizonyítja job-

ban, hogy a csütörtökön kezdődő és vasár-
nap befejeződő versenyen 60 amatőr, ill. 
igazolt csapat indult. Igazolt kategóriában 
a SE csapata első helyezést ért el. 
A csapat összetételében az alábbi változá-
sok történtek: a felnőtt és az ifjúsági csapat 
is együtt maradt. A felnőtt csapat keretébe 
igazolt Babos Tamás (Győr-Szol), ill. Hor-
váth Attila (Hegyhátszentjakab). Utóbbi 
már volt játékosunk. Mindkét csapatot a 
dobogó valamelyik fokára várjuk. Hama-
rosan kiírásra kerül a 2013–2014 évi ama-
tőr tekebajnokság, minél több csapat ne-
vezését várjuk.

kézilabda
Női kézilabdacsapatunk is megkezdte a 
bajnoki szezonra való felkészülést. A be-
vezetőmben utaltam rá, hogy a bajnokság 
szeptember végén indul és várhatóan de-
cember közepéig tart. Szándékunk szerint 
a Vas megyei bajnokságban akartunk in-
dulni, mivel ez nem jött össze, így tovább-
ra is a Győr-Moson-Sopron megyei baj-
nokságban neveztünk.
A csapaton belüli változások: távozott: 
Gulyás Vivien (Győri SZESE), Cson tár 
Eszter tanulmányai miatt a játékát szü-
netelteti. Visszajött a csapathoz a koráb-
bi csapattag Varga Viktória, ill. új igazolás 
Welner Viktória. A csapat edzője továbbra 
is Mészáros Varga Brigitta.
A júniusi hírmondóban azt kértem a szurko-
lóinktól, hogy töltsék kellemesen a nyarat és 
egyben gyűjtsenek erőt a következő bajnoki 
évadra. Bízom benne, hogy ez sikerült.
Most azt kérem, hogy a 2013–14-es évad-
ban is buzdítsák kedvenc csapatukat, csa-
pataikat. Higgyék el, ez elengedhetetlen 
feltétele a sikernek. 
Bízom abban, hogy ez a bajnoki évad sok 
sikert, örömet hoz játékosoknak, szurko-
lóknak, vezetőknek egyaránt. 
Továbbra is HAJRÁ RÉPCELAKI SE!

Haraszthy István
ügyvezető elnök

tájékoztatás
a mûfüves sportpálya 
használata

Tájokoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy az általános iskola területén ta-
lálható műfüves sportpálya a Művelő-
dési Otthon és Könyvtár kezelésében 
van. Késő esti órákban illetve hétvé-
gén bérelhető, 1000 Ft/óra (világítás-
sal 1500 Ft/óra) díj ellenében.

Igénylésüket jelezzék a Művelődési 
Otthon elérhetőségein! Tel.: 95/370-
211; e-mail: muvhaz@repcenet.hu

A nyári sziesztának vége, a labdarú-
gásban és a tekében elkezdődött a baj-
noki évad, női kézilabdázóink szep-
tember második felében kezdenek.
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Legkedveltebb és legismertebb őszi 
évelőnk a krizantém. Sokrétűen föl-
használható. A magasabb, egyszá-
las vagy csokros változatok vágóvirág-
nak alkalmasak, de még népszerűbbek 
a gömbkrizantémok, amelyek muta-
tós kaspóban a terasz szép díszei lehet-
nek, de sírokra is ültethetjük őket. Szí-
nük változatos, a fehértől a sárgán át a 
téglapirosig, bordóig sok árnyalatot ta-
lálunk. Az elvirágzott cserepes krizan-
témot ültessük ki a kertbe. Gömb for-
máját a következő évben csak akkor 
tartja meg, ha minden oldalán, kör-
ben éri a napfény. Nem túl tápanyag-
igényes, de cserépben tartva, védett he-
lyen, ahol nem éri csapadék rendsze-
resen öntözzük, havonta tápozzuk is 
káliumdús tápoldattal. (1. kép)

A krizantémhoz hasonló, de annál 
könnyedebb megjelenésű, bokros évelő 
a gerebcsin, közismertebb nevén aszter, 
vagy évelő őszirózsa. Leginkább a lila és 
a rózsaszín színeiben játszanak, de van 
köztük, bordó és fehér is. A csillagőszi-
rózsa kék, lila vagy rózsaszín virágai ok-
tóberig nyílnak. Széles, bokros növeke-
désű, 40–70 cm magasra nő. Meszes 
talajt igényel, jól bírja a szárazságot. Az 
törpe őszirózsa-hibridek kúszó gyöktör-
zsű, 20–40 cm magasra növők, levele-
ik kopaszok, nem borítja őket mirigy-
szőr. Virágzási idejűk szeptember-ok-
tóber. A gazdagon ágas, sátorozó virág-
zatban álló fészkek különböző rózsaszí-

nű vagy világosabb ibolyakék árnyala-
túak, illetve fehérek. Szabad térállásban 
formás párnákat, sűrűbben ültetve tö-
mött szőnyeget képez alacsony terme-
tével. Jó vízáteresztő képességű, humu-
szos talajban gazdagon virágzik. Csa-
padékos időben a házatlan csigák ellen 
védeni kell. (2. kép) A mirigyes ősziró-

zsa 80–150 cm magas, mereven felálló 
szárain az októberben nyíló, 3–5 centi-
méteres virágok dúsan ágas virágzatban 
állnak. Számos kerti fajtáját termesztik 
különböző árnyalatú liláskék, kármin-
piros, rózsaszín, illetve fehér virágok-
kal. Csak jó minőségű kerti talajban 
fejlődik szépen. Hajlamos a szárdőlés-
re, ezért a magasabb fajták támasztékot 
igényelnek. Nagyon hasonló megjele-
nésű a 60-100 cm magas kopasz ősziró-
zsa levelei nem szőrösek, a fészekvirág-
zatai pedig többnyire kisebb méretűek.

Az ősz jelképe a pompás varjúháj is, 
ami 30–50 cm magas, felálló, nem el-
ágazó szárú évelő, pozsgás növény. Le-
velei jellegzetes hamvas zöldek, húso-
sak, amelyek az első hidegebb napokon 
bordóra váltanak, de vannak eleve bor-
dó levelű változatai is. A nagyméretű, 
lapos bogernyőkben nyíló virágok vilá-
gos rózsaszínűek, a Herbstfreude fajtá-
nál sötétebb bordós-rózsaszínes árnya-
latúak. Formás bokra virág nélkül nyá-
ron is díszít. Elnyílás után szárait vág-
juk vissza. Jól sarjad, már ősszel látha-
tók a fiatal sarjak. Tavasszal szétoszthat-

juk a tövét. Jó vízvezető, üde talajt ked-
vel, napos helyen szép tömör bokrot 
ad, árnyékban megnyúlik. Évelőágyba, 
sziklakertbe, kőedényekbe, ablakládák-
ba, sírokra ültethető. (3. kép)

Az őszi napfényvirág felálló szárú 
évelő, 90-120 centi magasra nő. Au-
gusztustól egészen október végéig ta-
lálkozhatunk virágzó, mutatós fajtája a 
Rotgold. Fészekvirágzata igen jellegzetes: 
középső, úgynevezett kögvirágzat ki-
emelkedő, gömb alakú, a sugárvirágok 
csúcsuk felé kiszélesedők, rojtos szélűek 
sárga, barnássárga vagy barnásvörös szí-
nűek. A sötét virágos sziromszéles sok-
szor sárga. Jó minőségű, tápanyagban 
gazdag, üde talajba ültessük. Vágott vi-
rágként is felhasználhatjuk. (4. kép)

A nyárutó egyik legmutatósabb, 
magas termetű évelő dísznövénye az 
őszi sisakvirág. Különlegességét ritka li-
láskék virága adja. A termesztésben leg-
elterjedtebb hibridje a német nemesí-
tésű Aconitum x arendsii. Mély azúrkék 
virágait hosszú, gyakran a 20 centimé-
ter is nagyobb, tömött fürtben hoz-
za. Augusztustól októberig örvendez-
tet meg bennünket szépségével. Gu-
mósan megvastagodott gyökérzettel 

ôsszel nyÍló évelôk
Minden évszaknak, így az ősznek, különösen az őszelőnek is megvannak 
a szépségei. Megérkezik a várva várt csapadék, az éjszakák hűvösebbek, 
de a nappalok még melegek. Az indián nyár, vagy ahogyan nálunk mond-
ják nem túl kedveskedőn „ vénasszonyok nyara” a díszkertben a nyár vé-
gén, ősszel virágzó évelő növényektől színpompás.
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rendelkező, bokros növekedésű, felálló 
szárú növény. Számára kedvező termő-
helyen 120–130 centiméter magasra 
is megnő. A merev, leveles virágszáron 
tömött fürtben nyílnak a sisakszerűen 
visszahajló felső pártájú virágok, ame-
lyek élénk azúrkék színükkel már mesz-
sziről felhívják magukra a figyelmet. 
Szerves anyagban gazdag, üde, kissé 
savanyú talajt és a félárnyékos fekvést 
kedveli. Nem tűri a bolygatást, átülte-
tést, tőosztást, ezért alaposan fontoljuk 
meg, hogy hová ültetjük. Ne hagyjuk, 
hogy kiszáradjon körülötte a talaj, de 
a jó vízelvezetésről is gondoskodjunk. 
A folyamatos, hosszú virágzás érdeké-
ben az elnyílt virágszárakat távolítsuk 
el, így az oldalhajtásokon is kineveli vi-
rágait. Vázába is szedhetjük.

Jó, ha tudjuk, hogy a sisakvirág 
minden része, különösen a gyökere 
erősen mérgező! A sisakvirág az ókori 
méregkeverők legismertebb alapanya-
ga volt. A Római Birodalomban olyan 
széles körben használták, hogy törvény 
tiltotta a növény termesztését. Ültetés-
kor viseljünk kesztyűt. (5. kép)

Ha már az árnyéki viszonyokat ked-
velő őszi évelőknél tartunk, ismerjük 
meg a különleges kék virágú tarackoló 
kékgyökeret. Tarackjaival terjedő, ala-
csony növésű, mindössze 20–30 centi-
méter magasra növő, áttelelő lombú, fá-
sodó szárú évelő. Tavasszal elég későn 
hajt ki, deltoid alakú, fényes zöld leve-
lei ősszel bronzvörösre színeződnek. Az 
őszi lomb csodálatos összhatást nyújt az 
enciánkék ötszirmú virágokkal, amelyek 
augusztus végétől a fagyokig nyílnak. 
Hosszú életű, csekély ápolást igénylő 
dísznövény. Jó vízáteresztő-képességű, 
laza, kissé savanyú közeget igényel, talaj-
típusban nem válogat. Napos, félárnyé-
kos fekvésbe ültessük. Különösen terasz-
edényben, vagy függőkosárban hangsú-
lyos, de rézsűkre és sírokra is telepíthet-

jük Talajtakarónak több növényt ültes-
sük egymás mellé, hármas kötésben, 
25–30 centiméteres távolságra. Kúszó, 
csüngő termetével mutatós társulást al-
kot a szintén ilyenkor nyíló pompás var-
júhájjal, kelet-ázsiai lizinkával, kamcsat-
kai poloskavésszel, a levelével díszítő tűz-
esővel és bőrlevéllel. Tavasszal tőosztással 
szaporítható. (6. kép) 

Az ősszel virágzó árnyéki évelők so-
rába tartozik a poloskavész. A szívleve-
lű poloskavész felálló szárú évelő, virág-
szára akár a 80–180 centis magasságot 
is elérheti. Hűvösebb, párásabb, félár-
nyékos fekvést, üde, kissé savanyú ta-
lajt szeret. Jól társítható a már említett, 
hasonló igényű sisakvirággal és kék-
gyökérrel. Augusztustól szeptemberig 
nyílnak sárgásfehér, karcsú fürtvirág-
zatai. Különleges megjelenésű fajta a 
kamcsatkai poloskavész Brünette fajta, 
amelynek barna lombozatából kikan-
dikáló, az őszi szélben lengedező, fe-
hér fürtvirágzatok úgy, tűnnek, mint-
ha kígyók ágaskodnának. Az előző faj-
nál naposabb helyen is megél, de fon-
tos, hogy talaja ne száradjon ki. Ker-
ti tavak árnyékosabb részén igen mu-
tatós. (7. kép)

Augusztustól szeptember végé-
ig virágzó, magas, igen erősen sarja-
dó évelő dísznövény a csinos gerlefej. 
Felfelé álló, jellegzetes tátikaszerű, ró-

zsaszín virágait tömött füzérben hoz-
za. Viszonylag magas, 60–70 centi-
méteres termete, jellegzetes virágzata 
miatt üde színfolt a kerti tó környé-
kén, vagy a nedvesebb évelőágyban. 
Az üde, tápdús, kissé meszesebb talajt 
kedveli, a nagy szárazságot nem vise-
li. Napfényes, félárnyékos helyet vá-
lasszunk a számára. Egy-egy növény 
45–50 centiméter szélesre nő, az ülte-
tési távolságot ennek megfelelően vá-
lasszuk meg. Szegélyágyásokban is jól 
mutat, nektárja vonzza a pillangókat, 
emellett tartós vágóvirág is. Kétféle, 
halványabb, illetve sötétebb rózsaszín 
változata mellett létezik fehér virágú 
fajtája is. A rózsaszín virágú változat-
hoz hasonló megjelenésű, a két virág-
szín jól kombinálható egymással. A 
Hot Lips fajta virágai szintén sötétró-
zsaszínek, lombja azonban kihajtáskor 
bronzos zöld. A csinos gerlefejet elvi-
rágzás után, ősszel vágjuk vissza, és a 
tövét lombfölddel takarva teleltessük. 
Tavasszal tőosztással szaporítható.

A hagymás, gumós őszi évelők kö-
zött említhetjük a borostyánlevelű cik-
láment és a nyirkos réteken (a Répce 
partján is) vadon élő őszi kikericset, ami 
szintén ősszel virágzik. Védett növény, 
ne gyűjtsük! Tömvetelt virágú fajtája a 
Water Lily, a minek hagymája a keres-
kedelemben kapható (8. kép)

Az ősszel virágzó évelők remek ki-
egészítői a díszfüvek. Magasságuknak, 
igényeiknek megfelelően válasszunk 
közülük. A különösfű, a virágosnád, a 
pampafű, a tollborzfű, a vesszősköles és 
a zsinegfű szép kiegészítője lehet az őszi 
virágágyasoknak, míg sziklakertbe, dé-
zsába az alacsonyabb termetűek, a csen-
kesz, a zabfű, a sédbúza, a nyúlfarkfű, 
valamint a tarka sás közül válasszunk. 
Ez utóbbiak lombja áttelel.

Pap Edina

19. évfolyam 3. szám 2013. szeptember 15



Répcelaki események képekben

Répcelaki Egészségiránytű nyitó rendezvénye 2013.08. 30. Fotó Boros András

Fourtissimo együttes zenés főtéri estje 2013. 07. 12. Fotó MOK

Alkot-Lak kézművestábor 2013. 07. 01–05. Fotó MOK

Szlovák Partizan néptáncegyüttes fellépése 2013. 08. 18 Fotó: MOK

Szamárfülek 2013. 08. 05–16. Fotó Boros András

Dalaim 45 éve – Dinnyés József műsora 2013. 09. 17. Fotó Boros András

Augusztus 20-i ünnepség 2013. 08. 20. Fotó MOK

Szent Iván éj – Green Road koncert 2013. 06. 29. Fotó MOK
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