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Az első elnök Takáts Sándor volt. 

Mindazok tagjai lehettek az egyletnek, 

akik 15. életévüket betöltötték. Egy 

1890. évi statisztikai kimutatás szerint 

a felszereltség egy tűzoltófecskendő-

ből, 60 m tömlőből és egy vízhordó 

kocsiból állott. 

AZ ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK 
130 ÉVE RÉPCELAKON

Új alapszabály elfogadására 1938. 

november 14-én került sor. Az elnök 

ekkor Tömböly Kálmán volt. Az „egye-

sület gépesítése” az 50-es évektől indult 

meg. Az egyesület keretein belül 1964–

1970 között Mészáros Gyula ifjúsági 

tűzoltó rajokat szervezett, majd ezt a 

sort későbbiekben Pungor Imre és Né-

meth Kálmán folytatta.

Az egyesület 1993-ban ismételten 

újjáalakult, egyúttal jelentős fejlődés 

indult meg. Ekkor szerelték be a szer-

tárba a fűtést, kezdődött meg a felsze-

reltség bővítése: kismotorfecskendő, 

középkategóriájú gépjárműfecskendő, 

tömlők, védőruhák, légzőkészülékek. 

2005-ben beszerzésre került egy közép-

kategóriájú IFA típusú tűzoltóautó. 

Mindezek az eredmények sok sikeres 

pályázatnak és önkormányzati támoga-

tásnak köszönhetők. 

Szép sikereket értünk el az utóbbi 

tíz év tűzoltóversenyein. 2006. óta női 

tűzoltó csapat is segíti az egyesület tevé-

kenységét. A sikeres szakmai munka és 

az eddigiekhez képest fejlett technika 

megléte felvetette azt a gondolatot, 

hogy az egyesület a város önkormány-

zatával hozzon létre köztestületet, és 

önálló működési területtel kezdje meg 

működését a Répcelaki Önkéntes Tűz-

oltóság, ami 2006. december 1-től meg 

is történt. Répcelak Város Önkormány-

zata és a tűzoltó egyesület évek óta ké-

szült erre a feladatra. Átépítette a tűzol-

tószertárt, második szerállást, vizes 

blokkot, híradószobát és egyéb szociális 

helyiségeket alakított ki. Az önkor-

mányzat a főállású tűzoltók képzéséhez 

is segítséget nyújtott, öt főállású tűzoltó 

teljes képzését vállalta.

A Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság az 

Önkéntes Egyesülettel együttműködve 

9 településen hajtja végre az elsődleges 

tűzoltási és műszaki mentési feladato-

kat. A kilencből öt Vas megyei: Répce-

lak, Nick, Vámoscsalád, Vasegerszeg,
A múlt század végén a répcelaki 

civil szerveződések közül Répce-

lakon elsőként a Répcelak Város 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

elődje, a Répczelak–Csánig–

Niczki Önkéntes Tűzoltó Egylet 

néven alakult meg 1882. március 

19-én. Az alakuló köz gyűlés 

alapszabály szerinti célja „–elő-

forduló tűzesetekben az egyleti 

parancsnok vezénylete alatt az 

oltás személy és vagyonbiztonság 

érdekében szervezett segéllyel 

közreműködni” volt. 

(A cikk folytatása a 3. oldalon...)

HírmondóHírmondó
RÉPCELAKI
Répcelak Város Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévente
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ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

VASÁRNAP AZÉRT NE
Sokan felvetették, hogy az utcájukban 
vannak olyan lakók, akik vasárnap is fát 
fűrészelnek. Kérjük az érintetteket, hogy 
ünnepnapon hagyják pihenni a szomszéd-
jaikat, valamint a környékbelieket. 

SZORGALMASAK A FIATALOK
A nyári időszakban az önkormányzat jó 
néhány fi atalt foglalkoztatott. Füvet 
nyírtak, közterületet rendeztek, az isko-
lában segédkeztek, illetve a Polgármeste-
ri Hivatalban láttak el feladatokat. Mun-
kájukat szorgalommal végezték, így meg-
érdemlik, hogy a nevüket is leírjam. 

A nyári munkások az alábbiak voltak: 
Molnár Éva, Balogh Dorián, Forgó 
Kristóf, Horváth Ádám, Horváth Gá-
bor, Jámbor Martin, Kremán Erik, Ko-
vács Krisztián

ÚJ KISBUSZ
Az eddig üzemeltett HYUNDAI kisbusz 
több mint 15 éves. Az önkormányzat 
négyéves programjában és az ez évi költ-
ségvetésben szerepel egy új vásárlása. A 
jármű megérkezett, mégpedig egy Re-
nault Trafi c Passinger 9 személyes busz, 
amelynek bekerülési költsége bruttó 
6.990 e Ft. Nem 11 személyes, mint az 
eddigi, így „sima” jogosítvánnyal is lehet 

vezetni. A régi busz értékesítésre kerül, 
aki esetleg meg akarja vásárolni a polgár-
mesternél érdeklődhet.

KÉT NAP LESZ VÉRVÉTEL
Úgy gondoljuk, hogy nagy előny a répcela-
kiaknak (és a környékbelieknek), hogy vér-
vételre nem kell Sárvárra, netán Szombat-
helyre utazniuk. Eddig minden kedden volt 
vérvétel, 2012. szeptember 6-tól csütörtök 
reggel is lesz. A felmerülő többletköltséget 
az önkormányzat fi nanszírozza. 

A RÉPCELAKIAK 
EGÉSZSÉGÉÉRT
Dr. Szalay István főorvos részére 2012. júli-
usában megvételre került egy 1.090.000 Ft 
összegű HOLTER készülék. A készülék 3 
részből áll. Az első része egy 72 órás EKG ké-
szülék, melynek értéke 437.500 Ft. A máso-
dik egy vérnyomásmérő HOLTER, mely-
nek értéke 340.000 Ft. A harmadik része pe-
dig egy számítógépes munkahely, melynek 
értéke 312.500 Ft. A készüléket 24 órára a 
betegre csatlakoztatják, 24 óra elteltével a 
számítógépes rendszer kiértékeli a vérnyo-
más és az EKG adatokat. Az adatok kiérté-
kelése után gyorsabban felállítható a diagnó-
zis, a beteg vérnyomás problémáit követően.

FELHÍVÁS
A hagyományos őszi konferencia a 
sajtgyártásról szól.

Várjuk október 5-ig azon jelen-
leg Répcelakon élő lakosok jelent-
kezését, akik 1950. január 1-je 
előtt a sajtgyárban dolgoztak.

ÔSZI KONFERENCIA
Hívjuk a város lakosságát a hagyo-

mányos, immár a XIII. őszi kon fe-

renciára, amelynek időpontja 

2012. október 13. (szombat 9 óra).

A TERVEZETT PROGRAM AZ ALÁBBI:

Napirend:

8.30 Pannontej Zrt. előtti parkoló 

átadása V. Németh Zsolt vidékfej-

lesztésért felelős államtitkár 

9.00 Megnyitó: Dr. Németh Kál-

mán polgármester

9.10 Konferenciát köszönti Patyi 

Elemér Sárvár és Kistérsége Több-

célú Kistérségi Társulás elnöke

9.20 Az élelmiszerellátás vidékfej-

lesztési vonatkozásai. Előadó: V. 

Németh Zsolt vidékfejlesztésért fe-

lelős államtitkár 

9.55 A répcelaki sajtgyártás az év-

számok alapján. Előadó: Németh 

Valentina brand manager

10.05 A Stauff er család. Előadó: 

Tsohohey Tamás Stauff er unoka

10.35 Sajtgyár működése a Vas Me-

gyei Tejipari Vállalat idején. Előadó: 

Horváth Lajos termelési koordinátor

10.50 A Répcelaki Sajtgyár privati-

zációja. Előadó: Besenyei Ferenc 

Igazgatóság elnöke

11.10 Kávészünet

11.30 A Bongrain csoport bemuta-

tása. Előadó: Joseph Le Mentec ipa-

ri igazgató

11.50 Pannontej Zrt. napjaink-

ban. Előadó: Szautner Péter vezér-

igazgató

12.10 A Medve, a Pannónia és a 

Karaván márka. Előadó: Németh 

Valentina brand manager

12.40 A Répcelaki Sajtgyár dolgo-

zói voltak. Előadó: Dömötör Sán-

dor és Mészáros Károly volt dolgozók

13.10 A Pannontej termékeiből és 

a Láng pincészet boraiból kóstoló. 

Horacsek Pál Répcelaki Sajtgyár volt 

igazgatójának köszöntése

Akik 1950 előtt dolgoztak a sajt-

gyárban (köszöntés)

SZAKORVOSI RENDELÉSEK VÁROSUNKBAN
Társadalombiztosítás által fi nanszírozott szakrendelések

Szakorvos neve Rendelési ideje Elérhetősége

Dr. Záborszky Zita reumatológus hétfő: 15.00–18.00 95/371-403

Dr. Szabó Csaba András szülész-nőgyógyász kedd: 15.00–17.00 20/4858094

A rendelések helye: Répcelak, Arany János u. 5. Szakorvosi rendelő, Egészségház

Magánrendelések

Szakorvos neve Rendelési ideje Elérhetősége

Dr. Hajdú Enikő akupunktúrás kezelések hétfő: 11.00–15.00 30/420-6100

Juhász Ágnes látás- és szemfenék vizsgálat hétfő: 15.00–17.00 20/824-4341

Dr. Szalay István urológia kedd: 17.00–19.00 95/371-403

Dr. Gombay Csongor belgyógyászat

A rendelés helye: Répcelak, Széchenyi u. 4.

szerda: 16.00–17.00 95/370-117

Dr. Dombi István sebészet szerda: 17.00–18.00 70/453-2950

Dr. Kovács Tibor
csontkovács, természetgyógyász

páros héten csütörtök: 

8.00–18.00

70/779-8736

Dr. Bartalis Krisztina
fül-orr-gégész

péntek: 17.00–18.00 70/775-7015

A rendelések helye: Répcelak, Arany János u. 5. Szakorvosi rendelő, Egészségház

 Laborvizsgálat, vérvétel:    kedd: 6.30–8.30 • csütörtök: 6.00–8.00
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Csánig, négy pedig Győr-Moson-

Sopron megyei: Dénesfa, Répceszemere, 

Csér és Csáfordjánosfa.

Az új katasztrófavédelmi törvényben 

foglaltak miatt 2012. január 01-től a 

Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság átala-

kult Répcelaki Önkormányzati Tűzoltó-

sággá. Tehát napjainkban Répcelakon 

két tűzoltó szervezet működik: az egyik 

az 1882-ben alapított Répcelak Város 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, és a Rép-

celaki Önkormányzati Tűzoltóság. A két 

testület munkáját szorosan együttmű-

ködve végzi, hiszen mindkét szervezetet 

ugyanazok a tagok alkotják. 

Önkéntes tűzoltóink az év 365 nap-

ján, a nap 24 órájában, szervezett körül-

mények között állandó ügyeletet adnak, 

elsődleges tűzoltási és műszaki mentési 

feladatokat végeznek, teszik ezt minden 

ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes ala-

pon. Ezzel a színvonalas munkájukkal a 

működési területünkön élő több mint 

5 500 ember biztonságosabb életéhez 

járultak és járulnak hozzá.

Tisztelet és köszönet minden ön-

kéntes tűzoltónak!

Horváth Gyuláné

önkéntes tűzoltó

(Folytatása az 1. oldalról)

Az önkéntes tûzoltók...

A törvény újraszabályozza az állami és 

az önkormányzati feladatrendszert, az 

állam a jövőben több feladatot vállal 

majd. Ezzel párhuzamosan egy új fel-

adat fi  nan szí ro zá si rendszer fog létre-

jönni. A helyi önkormányzat ellátja a 

törvényben meghatározott kötelező és 

az általa önként vállalt feladat- és ha-

tásköröket. Az önkormányzatok köte-

lező feladatai között szerepel a telepü-

lésfejlesztés- rendezés, településüzemel-

tetés, az óvodai ellátás, kulturális szol-

gáltatás, szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatás, közbiz-

tonság fenntartása, az ivóvízellátás, a 

szennyvízkezelés stb.

Az önkormányzatok a jövőben is vál-

lalhatnak önként feladatokat, ám ezek 

ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező-

en előírt feladatokat. További korlát, 

hogy a fakultatív feladatok fi nanszírozá-

sa a saját bevételek, illetve az e célra biz-

tosított források terhére lehetséges.

ÖNKORMÁNYZATI REFORM
Változások az önkormányzati közigazgatásban

A változások közé tartozik az is, 

hogy a törvény erősíteni kívánja a tele-

pülések önfenntartó-képességét, ezért 

helyiadó-kivetési jogot ad a települé-

seknek saját bevételeik növelésére.

2013. január 1-től új önkormányzati 

hivatali struktúra jön létre. A jövőben 

nem működhet önálló önkormányzati 

hivatal a kétezer lakos alatti települése-

ken. Répcelak lakosságszáma és városi 

státusza lehetővé teszi önálló hivatal létre-

hozását, azonban a törvény úgy rendelke-

zik, hogy a városi önkormányzat képvise-

lő-testülete nem tagadhatja meg a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására irá-

nyuló megállapodás megkötését, ha azt a 

vele határos település kezdeményezi. Ön-

kormányzatunk számol azzal, hogy 

Csánig és Nick települések bejelentik kö-

zös hivatal létrehozására irányuló szándé-

kukat. A hatáskörök változásával átalakul 

a hivatal belső szervezeti rendszere, és ki-

sebb létszámú lesz a hivatali apparátus.

Megkezdődött a járási hivatalok ki-

alakításának folyamata is. Répcelak – 

Sárvár járásszékhellyel – a sárvári járáshoz 

fog tartozni, és a járási hivatal hatásköré-

be kerülnek többek között az okmány-

irodai feladatok, továbbá a gyámhivatal, 

a gyámhatósági feladatok, és egyes szoci-

ális feladatok ellátása. Várhatóan szűkebb 

hatáskörrel, de egyenlőre helyben marad 

az építéshatósági feladatok ellátása. A já-

rási rendszer 2013 januárjától kezdi meg 

a működését. Elő re lát hatólag okmány-

irodánk – igaz, hogy a járási hivatal része-

ként, és annak kirendeltségeként mű-

ködve – helyben marad.

Minden járásnak lesz okmányirodája, 

gyámhatósága, a járási építésügyi hivata-

la, földhivatala, munkaügyi kirendeltsé-

ge, népegészségügyi intézete, illetve egy 

földművelésügyekkel foglalkozó része. 

Utóbbiban foglalkoznak majd az élelmi-

szerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi 

feladatokkal, illetve itt lesz a falugazdász-

hálózat központja is. A kormány később 

egy rendelettel más feladatokat is telepít-

het majd a járásokhoz, ahol úgynevezett 

integrált ügyfélszolgálatot, vagyis kor-

mányablakot is létre kell hozni. Bízunk 

abban is, hogy 2013 októberétől az ok-

mányirodai ellátás Répcelakon is fokoza-

tosan integrált ügyfélszolgálattá bővül, és 

2013. év végéig kormányablak lesz.

Az átalakítási folyamat tehát kezdetét 

vette, és bízunk abban, hogy az új struk-

túrában működő hivatalunk is kielégítő 

mértékben ellátja a rábízott feladatokat.

A több mint két évtized után átalakulóban van az önkormányzati rendszer. 

A változások közül kiemelendő, hogy a 3000 fő alatti településeken a köz-

oktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek. Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény több területen is jelen-

tős változást hoz. A megyék szerepkörének átalakítása befejeződött; intéz-

ményfenntartó szerepük teljesen megszűnt, az iskolákat, egészségügyi és 

szociális intézményeket, valamint az ott dolgozó munkatársakat az állam 

vette át. A megyék területfejlesztési és a területrendezési feladatokat látnak 

el. Az új önkormányzati törvény megújította a törvényességi felügyeleti 

rendszert: visszaállították a megyei közigazgatási hivatalokat, megteremtve 

ezzel az önkormányzatok törvényességi ellenőrzését.
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Magyarországon 2012 őszén a Köz-

ponti Statisztikai Hivatal (KSH) és 

az Európai Unió Statisztikai Hivata-

la (EUROSTAT) együtt működési 

megállapodásának megfelelően ke-

rül sor az Európai egészség és társa-

dalmi részvétel (TÁRS-) felmérésre. 

Az adatgyűjtést a KSH végzi, az 

Eurostat előírásai alapján. A felmé-

rés elsősorban az európai uniós adat-

igényeket és a közösségi szociálpoli-

tikai döntések megalapozását szol-

gálja, ezért az országok nagy többsé-

gében azonos időpontban, egységes 

előírások szerint hajtják végre.
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RÉPCELAKI

A szabálysértésekről, a szabály-

sértési eljárásról és a szabálysér-

tési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 2012. 

április 15-étől hatályon kívül he-

lyezte a szabálysértésekről szóló 

1999. évi LXIX. törvényt. Ettől 

az időponttól a jegyző szabály-

sértési hatásköre megszűnt, a tör-

vény alapján az általános szabály-

sértési hatóságok a fővárosi, me-

gyei kormányhivatalok.

VÁLTOZÁSOK A SZABÁLYSÉRTÉSI 
ÜGYINTÉZÉSBEN

bi hosszadalmas és sok esetben ered-

ménytelen adók módjára történő behaj-

tás helyett a pénzbírság és a helyszíni 

bírság meg nem fi zetése esetére a tör-

vény bíróságok általi szabálysértési elzá-

rásra változtatást rendel el.

A meg nem fi zetett pénzbírság és 

helyszíni bírság közérdekű munkával is 

megváltható. Az elkövető az állami fog-

lalkoztatási szerv által elektronikusan 

közzétett, a közérdekű munka végre-

hajtására kijelölt munkahelyek nyil-

vántartásából tájékozódik.

A korábbi törvényi szabályozás sze-

rint tehát, a helyi önkormányzat jegy-

zője járt el általános hatáskörrel a sza-

bálysértési törvény által meghatározott 

egyes szabálysértési ügyekben, másrészt 

a helyi önkormányzat által rendeletben 

szabályozott magatartási szabályok 

megsértése esetén.

Az új törvény rendelkezései szerint 

önkormányzati rendeletben rögzített 

magatartási szabályok megszegését a he-

lyi önkormányzat rendelete nem minő-

síthet szabálysértéssé. Ezen okból a 254. 

§ (2) bekezdése szerint az önkormány-

zatok 2012. május 31-ig kötelesek vol-

tak hatályon kívül helyezni az önkor-

mányzati rendeletekben meghatározott 

szabálysértési rendelkezéseket. Ezen fel-

adatnak a 12/2012.(III.30.) önkor-

mányzati rendelet megalkotásával a kép-

viselő-testület eleget tett. 

Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény – 2012. április 15-én hatályba lé-

pett – 51. § (4) bekezdése szerint: „A 

helyi önkormányzat képviselő-testülete 

önkormányzati rendeletben meghatá-

rozhat tiltott, közösségellenes magatar-

tásokat. A helyi önkormányzat képvise-

lő-testülete e magatartás elkövetőjével 

szemben önkormányzati rendeletben 

A törvény indoklásának kivonatos közlése: 

Az általános szabálysértési hatóság a 

jegyző helyett állami szerv – járási hiva-

tal – lesz. …A 2012. április 15-ei ha-

tályba lépés és a járási hivatalok felállta 

között e jogkör átkerül a kormányhiva-

talhoz azzal, hogy a kormányhivatal 

dolgozója a leendő járások székhelyére 

kiutazva gyakorolja azt.

A jegyző általános szabálysértési ha-

tósági jogköre megszűnik és kizárólag a 

fővárosi, megyei kormányhivatal, illetve 

a járási rendszer 2013-ra tervezett beve-

zetésével a járás, a rendőrség, a Nemze-

ti Adó- és Vámhivatal, valamint a bíró-

ság rendelkezik majd a szabálysértési el-

járások lefolytatására hatáskörrel. An-

nak érdekében, hogy a szabálysértési el-

járásban részt vevők jogaikat a lakóhely, 

elkövetés helye, munkahely közelében 

gyakorolhassák a törvény végrehajtási 

szabályok megalkotására ad lehetőséget. 

E felhatalmazás alapján kiadott jogsza-

bály a járások megalakulásáig biztosítja 

majd, hogy az egyes eljárási cselekmé-

nyek ne csak a kormányhivatalok köz-

ponti ügyintézési helyszínein legyenek 

elvégezhetők.

A pénzbírságnak az adók módjára 

történő behajtása megszűnik. A koráb-

KÖZLEMÉNY

ötvenezer forintig terjedő helyszíni bír-

ság, illetve százötvenezer forintig terje-

dő közigazgatási bírság kiszabását ren-

delheti el, amely az önkormányzat saját 

bevételét képezi.”

Répcelak Város Önkormányzata a 

33/2012 (VIII.31) önkormányzati ren-

deletével elfogadta a tiltott közösségel-

lenes magatartások helyi szabályait.

Tiltott, közösségellenes magatartás 

az a magatartás, amely nem minősül sza-

bálysértésnek, sem bűncselekménynek, 

azonban a közösségi együttélés szabálya-

ival ellentétes, a társadalmi együttélés 

helyi normáit sérti és azt Répcelak Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a rendeletben tiltott, közösségellenes 

magatartásnak minősít.

A rendelet 2012. szeptember 1-én 

lépett hatályba, a teljes szöveg megte-

kinthető a Polgármesteri Hivatalban, a 

hirdetőtáblán és a városi honlapon.

Polgármesteri Hivatal
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Az adatfelvétel az emberek többsége szá-

mára bármikor elérhető társadalmi rész-

vételi lehetőségeket, tevékenységeket 

vizsgálja. A TÁRS-felmérés elsősorban 

az egészségi problémákkal és sérüléssel, 

fogyatékossággal élők társadalmi akadá-

lyozottságát kutatja, összehasonlítva 

egészséges társaik lehetőségeivel.

Magyarországon a TÁRS-felmérés 

530 településen, a 15 éves és idősebb, 

ma gán ház tar tásokban élő lakosság kö-

rében, 10 893 fő megkérdezésével zaj-

lik 2012. szeptember 15. és október 

31. között.

A sorszámozott igazolvánnyal ren-

delkező kérdezőbiztosok a fenti idő-

szakban keresik fel a véletlen minta-

vétellel kiválasztott személyeket, és 

kérdőívet töltenek ki az egészségi ál-

lapotukról, a társadalmi részvételi le-

hetőségeikről, a munkavállalásról, ta-

nulásról, közlekedésről, szórakozás-

ról, társas kapcsolatokról és életkö-

rülményeikről. A kérdőív vizsgálja 

azokat az akadályokat, amelyekkel az 

emberek a társadalmilag szokásos te-

vékenységeik során szembesülhetnek. 

A válaszadók többségét hordozható 

számítógép (laptop) segítségével kér-

dezik ki, mások hagyományos, papír 

kérdőíven válaszolhatnak. A válasz-

adás önkéntes.

A felmérés során gyűjtött adatokat 

a KSH az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

és a statisztikáról szóló 1993. XLVI. 

törvény (Stt.) előírásainak szigorú be-

tartásával kezeli, csak statisztikai célra 

használja fel, név és cím nélkül, az 

egyéni azonosítást kizáró módon. 

A felmérés megkezdése előtt a min-

tába bekerült személyeknek tájékoztató 

levelet küldünk. 

Budapest, 2012. augusztus 21.

Központi Statisztikai Hivatal

További tájékoztatás: tars@ksh.hu

teken) elősegíti a gyors terjedést és fel-

szaporodást. Terjedésének megakadá-

lyozásának legbiztosabb módja, ha 

megakadályozzuk, hogy a lárva a fer-

tőzött burokból a talajba kerüljön. 

Hatékony módszer a fák aljának (csur-

gási körét 2–3 m-t meghaladóan) fó-

liatakarása, továbbá a lehullott zöld 

burokban lévő terméskezdemények és 

burokmaradványok égetéssel történő 

megsemmisítése. 

Fertőzött területről dió magoncot, 

zöld burokban lévő diót, burokmarad-

ványokat, valamint talajt kivinni tilos!

A károsító elleni védekezésre a 

NÉBIH NTAI szükséghelyzeti eseti 

engedélyt adott ki a Decis, Karate Zeon 

5 CS, Calypso 480 SC, Mospilan 20 

SG készítményekre. Használatuk során 

az engedélyokiratban előírt munkavé-

delmi óvórendszabályokat és környe-

zetvédelmi előírásokat szigorúan be kell 

tartani. A kezelt dióban a rendeltetés-

szerű felhasználás mellett kötelezően 

előírt élelmezés-egészségügyi várakozá-

si idő 30 nap. 

Alkalmazásuk jelentősen gyérítheti 

a kártevők egyedszámát, ha nem is biz-

tosít teljes védelmet a rajzás egyenetlen-

sége miatt. 

A nyugati dióburok-fúrólégy teljes 

felszámolására nincs lehetőség. Felada-

tunk a terjedésének visszaszorítása, eh-

hez azonban a termelők és a lakosság 

aktív közreműködése szükséges! Ha a 

fenti információk alapján gyanúja van 

a károsító jelenlétére (pl. a leírásnak 

megfelelő tüneteket észlel), vagy ha úgy 

véli, hogy a kifejlett egyedet látja: 

– azonnal értesítse a Vas Megyei 

Kormányhivatal Növény- és Talajvé-

delmi Igazgatóságát. (elérhetőségek: 

tel.: (06)94/577-410; fax: (06)94/377-

160; email: vas-nti@nebih.gov.hu )

ÚJ, VESZÉLYES DIÓFA
KÁROSÍTÓ MEGJELENÉSÉRÔL 
Tájékoztató és felhívás a védekezésre

A Vas Megyei Kormányhivatal Növény-, és Talajvédelmi Igazgatósága mun-

katársai fokozott felderítést végeztek a Kőszeg térségében lévő diófákon, 

nyugati dióburok-fúrólégy fertőzés gyanújának tisztázására, miután e tér-

ségből számoltak be magyarországi megjelenéséről 2011-ben, a Nyugat-ma-

gyarországi Egyetem, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet munkatársai.

A sárga ragacsos illatcsalétekkel kiegé-

szített csapdákban 2012. július 17-től 

jelentek meg a rajzó dióburok-fúrólégy 

imágók. A morfológiai fajmeghatáro-

zás, melyet genetikai vizsgálattal is meg-

erősítettek, egyértelműen az Észak-

Amerikából származó nyugati dióbu-

rok-fúrólégy (Rhagoletis completa 

Cresson) jelenlétét igazolta. Előfordulá-

sát Felsőcsatár, Szombathely térségében 

is kimutattuk. Várható, hogy a megye 

további területein is megjelenik.

Fontos feladatunk a karantén listás 

károsító terjedésének megakadályozása!

A kártevő terjedése aktív módon, a 

legyek repülése útján történik. Táp-

növényének széleskörű előfordulása 

(házi kertekben, ültetvényekben, köz-

területeken, parkokban, erdős terüle-
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– vele egyidejűleg tegye meg a fen-

tiekben ajánlott védekezési intézkedé-

seket, 

továbbá kérjük szíves közreműkö-

désüket a mellékelt tájékoztató alapján 

az érintett termelők, gazdálkodók tájé-

koztatásában.

További információk: http://www.

n e b i h . g o v . h u / a k t u a l i t a s o k /

hirek/08_06_diohejlegy.html

Tanakajd, 2012. szeptember 14.

Szabó Levente

Vas megyei Kormányhivatal

Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 

igazgató

A nyugati
dióburok-fúrólégy
(Rhagoletis completa)

A nyugati dióburok-fúrólégy 

(Rhagoletis completa Cresson) Euró-

pában nem honos, karantén károsító, 

egy nemzedékes faj. Az USA és Mexikó 

területéről származik, a 80’-as évek ele-

jén jelent meg először Európában, 

Svájcban. Tápnövénye a dió, melynek 

termésburkában károsít és erős fertő-

zésnél akár 50%-os kártételt okozhat a 

dióültetvényeinkben. Európa éghajlati 

adottságai és tápnövényének széleskörű 

előfordulása elősegíti a gyors terjedését 

és felszaporodását.

A kifejlett egyedek szárny fesztávol-

sága 8–10 mm, barna alapszínű, feje 

sárga, tora sötét, egy sárga félkör alakú 

folttal a pajzsocskán (1. kép). A légy 

lárvái piszkosfehérek, kifejletten 6 mm 

hosszúságúak. 

A talajban báb alakban telel át. Az 

imágó július elejétől szeptember köze-

péig rajzik, amely időszak alatt folya-

matos a tojásrakás. Az első stádiumú 

lárvák augusztus elején jelennek meg. 

Az előrejelzésükhöz használható sárga 

ragacsos illatcsalétekkel kiegészített 

csapdákat (CSALAMON® PALZ) a 

rajzás kezdetét megelőzően, június 

második felében, a fán elszórtan, de 

főleg a korona felső harmadában kell 

elhelyezni. 

Az előrejelzésre használt csapda az 

egyéb Rhagoletis fajokat is fogja. Meg-

különböztetésük fontos, mivel növény-

egészségügyi státuszuk nem azonos. A 

legfeltűnőbb morfológiai különbséget 

a szárnymintázat mutatja. 

A diót károsító R. completa imágó 

szárnyvégén lévő 3. elágazó pigmentált 

folt külső ága a szegélyeret követi és túl-

halad a középéren (1.kép). R. cingulata 

imágó esetében a szárnycsúcsi sötét folt 

csak a szárny végén ágazik el (2. kép). 

Az európai cseresznyelégy R. cerasi 

imágó szárnyvégén lévő fordított V ala-

kú sávpár külső ága a szegélyeret köve-

ti és túlhalad a középéren, viszont előt-

te egy vessző alakú rövid folt helyezke-

dik el (3. kép). 

A nyugati dióburok-fúrólégy kár-

tétele a még zöld színű termésburkon 

jól látható. A termés felületén kezdet-

ben apró, tojásrakáshoz készített szú-

rásnyomok fi gyelhetők meg. A ter-

mésburok a benne fejlődő lárvák táp-

lálkozása nyomán megbarnul, megfe-

ketedik. A fertőzött termés általában 

idő előtt lehull a fáról, valamint a ter-

mésburok rátapad a dió kemény héjá-

ra, majd elszíneződik, megpenészedik, 

így a termés fogyasztásra alkalmatlan-

ná válik. (4., 5. kép).

A kártétel könnyen összetéveszt-

hető a dió baktériumos megbetegedé-

sének (Xanthomonas campestris cv. 

juglandis) tüneteivel, amelyek csak 

meleg, párás időben jelentkeznek. A 

baktérium levélen, hajtáson, vesszőn, 

virágbarkán valamint a gyümölcs héj-

részén egyaránt megtalálható, sza-

bálytalan, vizenyős elfeketedő folto-

kat okoz.

1 kép: R. completa imágó /P. Legros

2. kép: R. cingulata imágó/ Dér Zsófi a

5. kép: R. completa lárva és kártétele, amit meg 

kell előznünk / EPPO Gallery

4. kép: R. completa kártétele dió termésen / P. Falatico

3. kép: R. cerasi imágó /agripest.net
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Polgármesterségem harmadik évében 

úgy gondoltam, hogy a civil életet, a te-

lepülés (nagyközség) társadalmi életét 

két vonalon kell erősíteni.

Az egyik az akkor kezdődő faluna-

pok. Itt nemcsak abban gondolkodtam, 

hogy hívjunk meg egy egy-két, a tévéből 

ismert énekest, a falu lakosságát pedig 

egy pörköltre, és így mindenki jól érezi 

magát. Az első „falunap” még erről szólt. 

Később a „Répcelaki Fesztivál” már va-

lóban a környék elválaszthatatlan, nyár 

eleji eseményévé vált. Itt nemcsak sztár 

együttesek fellépéséről van szó. Ez is 

igaz, és azt is el kell mondani, hogy ezek 

a fesztivál leglátogatottabb programjai. 

A szervezők fi gyelnek a népzenére, nép-

táncra (Laki Kalinkó) és a nívós művé-

szetre is (Nyitott Tér kiállítása, templo-

mi komolyzenei programok). 

A másik az őszi konferenciák. Az elsőt 

1997. szeptember 20-án rendeztük meg 

„Répcelak múltja, gazdasági helyzete, fej-

AZ ÔSZI KONFERENCIÁKRÓL

lesztési elképzelései” címmel. Az elsőt az-

óta még tíz követte. Az 1998-as év válasz-

tási év is volt, és akkor is rendeztünk kon-

ferenciát. A polgármesteri címért ver-

senyző riválisomtól azt a vádat kaptam, 

hogy előnyszerzésre használtam fel a ren-

dezvényt. Akkor megfogadtam, hogy a 

választás évében nem lesz konferencia. 

Így nem volt 2002-ben, 2006-ban és 

2010-ben. A konferenciákon bemutat-

tuk városunk történetének egy-egy szele-

tét és igyekeztünk a témával kapcsolat-

ban országos, ritkán még külföldi tapasz-

talatokról is beszámolni. 

Mik voltak napirenden? Az oktatás, 

egészségügy, a történelem, az irodalom, 

mezőgazdaság, közlekedés, sport, köz-

igazgatás, szén-dioxid feldolgozás, a 

kereskedelem és a pénzügy. Tavaly a 10 

éves városi jubileumra emlékezve az 

önkormányzati rendszert mutattuk be. 

Az előadók zöme répcelaki vagy Vas 

megyei volt, akik általában kitűnően 

ismertették a rájuk bízott anyagot. 

Voltak neves, országosan ismert 

szakemberek is a konferenciákon. Me-

zőgazdasági miniszter, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia elnöke és az ország 

egyik leghíresebb vállalkozója. A sport-

ról szóló konferencián három olimpiai 

bajnok is részt vett. 

Most a répcelaki sajtgyártás törté-

nete és jövője lesz napirenden. Telepü-

lésünk a magyarországi sajtgyártás 

meghatározója, mint ahogy a tulajdo-

nos a Pannontej Zrt is. 

Szeretettel várjuk hűséges hallgató-

inkat, akik szinte mindegyik előadáson 

ott voltak. Bizonyára sok régebbi és je-

lenlegi sajtgyári dolgozó is kíváncsi lesz 

a rendezvényre. Őket is nagy szeretettel 

várjuk október 13-án 9 órakor a Műve-

lődési Otthon és Könyvtárba.

Dr. Németh Kálmán

polgármester

Egy településen az élénk civil élet-

nek sok összetevője létezik: az 

egyesületek száma, azok működé-

si színvonala, a kulturális és sport-

élet, rendezvények száma, azok al-

kalomhoz illő lebonyolítása.

Kép a XII. konferenciáról Fotó: Novák László

Kép a XII. konferenciáról Fotó: Novák László
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„Van-e életünknek nagyobb ajándéka, 

mint gyermekeink boldog mosolya?” 

Az idézet kérdésére válaszolva azt 

gondolom, hogy nincs. Számomra 

rendkívül fontos a mozgás, a mozgás 

megszerettetése. Aki ismer, tudja, hogy 

ezt a hitvallást próbálom terjeszteni es-

ténként a felnőtteknek, délutánonként 

az iskolásoknak. 

A kisgyermekeknél még fontosabb 

lenne, hiszen a házat az alapoknál kell 

kezdeni. A gyermekek többsége szereti a 

mozgást – fut, mászik, ugrándozik – 

megfelelő késztetés híján azonban szép 

lassan ellustul, és ezzel sem izomzatának, 

sem szellemi fejlődésének nem tesz jót.

A mozgásfejlődés szempontjából a 

kisgyermekkor a legfontosabb, hiszen 

ha a motorikus és koordinációs képes-

ségeket, készségeket nem fejlesztjük 

kellőképpen, a lemaradás később már 

nehezen behozható. 

E célok eléréséhez Magyar Gábor 

Mozgáskotta Módszerét választottam, 

amit néhány gondolatban szeretnék 

bemutatni.

A Mozgáskotta egy tervszerű, haté-

kony eszköz, amely a kisgyermek testi és 

pszichológiai sajátosságaihoz alkalmaz-

kodva játékos módon fejleszti a gyerme-

kek testi és értelmi képességeit. Az apró-

ságok az eszközt használva napról napra 

ügyesebbé válnak, erősebbek, okosab-

bak lesznek és egyetlen percre sem felej-

tik el a nevetést és a vidámságot.

Az öröm és a sikerélmény megsok-

szorozza erejüket és a sutából ügyesebb, 

a gyengéből erősebb és a zárkózottból 

nyitottabb emberke válik. Az eszközök 

önmagukban is motiválóak és az álta-

luk létrehozott élményközpontú prog-

ram kifogyhatatlan örömöt és sikerél-

ményt nyújt a gyermekeknek.

A módszer alkalmazása során a sze-

mélyiség komplex fejlesztése ugyan-

olyan hangsúllyal szerepel, mint maga 

a konkrét mozgásteljesítmény. A ter-

mészetes mozgásfejlődés és a sportági 

mozgások aprólékosan lebontott ele-

meiből összeállított Mozgáskotta prog-

ram magát a személyiséget teszi alkal-

massá arra, hogy mozgásos megnyilvá-

nulásait motiváltan, összerendezetten 

és eredményesen hajtsa végre.

Olyan gyermekek számára is élveze-

tes és hasznos lehet a Mozgáskotta, 

akik a megszokott mozgásoktatásban 

kevésbé jeleskednek, esetleg elfordul-

nak attól. Az eszközök természetes 

anyagból készülnek, színben és formá-

ban gazdagok. A babzsákok a szín és 

alakfelismerést segítik, a rajtuk látható 

állatfi gurák – macik, nyuszik, mada-

rak, mókusok – mozgásvezérlő szim-

bólumokká válnak. A kottalapok a já-

rás és szökdelés különböző formáit ta-

nítják meg a kisgyermekeknek. A jobb 

és baloldal különböző színjelölésével 

szinte észrevétlenül fejlődik a testük 

ösztönös irányítása.

Javaslom mindenkinek, hogy pró-

bálja ki a Mozgáskotta Módszert és 

gyermekük mosolya és sikerélménye 

nem marad el!

Király Anna

MOZGÁSOS PROGRAMOK 
AZ ÓVODÁBAN
– Fejlesztô torna Mozgáskotta Módszerrel

A Százszorszép Óvoda palettája 

idén októbertől két új mozgásos 

programmal bővül. Az Ovifoci és 

az Eszterlánc foglalkozások mel-

lett ovis karatéra és fejlesztő tor-

nára várják a kicsiket.
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Azon az augusztusi verőfényes délutánon, 

az évnyitó ünnepély perceiben öröm volt 

körülnézni az iskolaudvaron, rámosolyog-

ni a kisebb – nagyobb gyerekcsapatokra. 

Egy megszépült iskolában, tervekkel, jó 

célokkal magunk előtt, egymást segítve 

kezdhettük el a tanítást és a tanulást a 

2012-13-as tanévben. Társulásban fenn-

tartott önkormányzati iskolaként kezdtük 

az új tanévet, és 2013 júniusában a közok-

tatás tervezett központi átalakítása okán 

állami iskolaként (bizonyos területeken 

feltételezhetően önkormányzati feladat-

vállalással, támogatással) oszthatunk bizo-

nyítványt. Hogy e két dátum között mi-

lyen programok megvalósítását tervezzük, 

milyen eredményeket szeretnénk elérni, 

milyen feladatokat kell a gyerekeknek, a 

felnőtteknek elvégezni, az nem titok, de 

biztosan lesz mégis jó pár meglepetés.

Egyik iskolai tanév sem lehet teljesen 

más, mint a korábbiak, és mégis a legtöbb 

tanév egyáltalán nem olyan, mint az előző-

ek. Vegyük csak sorra! Idén is háromszáztíz 

gyereket (évfolyamonként: 28, 34, 36, 27, 

55, 45, 43, 42) hív órákra a csengő, de 

minden hatodik új arc nálunk. Azoknak a 

gyerekeknek, akik most lettek répcelaki di-

ákok, 2012 szeptembere nagyon nagy vál-

tozást jelent. Az elsőosztályosokon kívül a 

megszűnt hegyfalui iskolából, tagintézmé-

nyünkből és környékbeli településekről 

egy osztálynyi gyerek érkezett.

A Móra iskolások megoszlása lakhely-

ük szerint: Répcelak – 134, Nick – 31, 

Csánig – 22, Uraiújfalu – 22, Vasegerszeg 

– 17, Kenyeri – 15, Répceszemere – 12, 

Hegyfalu – 10, Nemesládony – 9, 

Vámoscsalád – 9, Iván – 9, Nagygeresd 

– 7, Rábakecöl – 7, Csáfordjánosfa – 2, 

Dénesfa – 2, Jákfa – 1, Beled – 1.

A tavalyi 15 osztály helyett Répcela-

kon ebben az évben 14 indult. (1. és 4. év-

folyamon 1 – 1, a többin 2 osztály van) A 

nem pedagógus beosztású dolgozók (16 

fő) körében nincs változás. Számukra az 

ad elkeseredettségre alapot, hogy szinte 

kivétel nélkül minimálbérért dolgoznak, 

pedig átlagosan 30 évet meghaladó mun-

kaviszonnyal rendelkeznek. 

 A tagintézményből távozott egy gye-

sen lévő tanítónő, Répcelakon új gyógy-

pedagógus foglalkozik fejlesztő órán a 

gyerekekkel, változott a gyógytestnevelés 

vezetője, visszatért gyermekgondozási 

szabadságról az elsősök tanító nénije, és 

zongoratanárnőnk, aki második gyerme-

két várja, helyettesítéséről valószínűleg az 

első félév második felétől kell gondos-

kodni. Óraadót – szűkös költségvetésünk 

miatt – nem tudunk foglalkoztatni sem a 

művészetoktatásban, sem az iskolai sport-

körben. Mivel kevesebb az osztály, vala-

mint befejeződtek a TÁMOP 3-1-5 pro-

jektben a képzések, így lényegesen keve-

sebb a túlóra, és ebből is következik, hogy 

– az infl ációnál nagyobb mértékben – 

csökkent a reáljövedelem. 

A Móra iskola diákjai ismerik a taní-

tók, tanárok, iskolai dolgozók többségét, 

mégis azzal, hogy új osztályfokra lépnek, 

egyre több tantárgyat tanulnak, és egyre 

több pedagógus tanítja őket, mindig át-

élnek újdonságokat is. 

Ha megkérdezünk egy kisiskolást, 

hogy mi újság a répcelaki iskolában, ak-

kor lesz, aki elmeséli, hogy olyan terem-

ben tanulnak, ahol interaktív tábla van, 

és szeretnek feladatot megoldani ezeken a 

táblákon. A nagyobbak elmondják, hogy 

megszűntek sportcsoportok, de idén már 

az ötödikeseknek is minden nap van test-

nevelés, és aki akar sportolni, mozogni, 

annak többféle sportágból van lehetősége 

választani, különféle egyesületi edzésekre 

is járhat. További újdonság, hogy két di-

ákunk az Európai Unió egy-egy országá-

ban tanul. Jogviszonyuk nálunk szünetel, 

magántanulók, akik után normatíva sem 

vehető igénybe, de osztályozó vizsgát sze-

retnének tenni a tanév végén. 

Az előző tanév végére megszépült isko-

lánkban az utóbbi hónapokban viszonylag 

kevés, de mégis nagyon örvendetes, és a 

maguk helyén fontos változások történtek. 

A Mac Tank Kft (vezetői: Horváth Gábor 

és Rátkai Gábor) biztosította a legnagyobb 

épületszárny folyosóinak kifestéséhez az 

eszközöket és az anyagokat. Az előkertbe a 

Látványpark 2006 Bt, az osztálytermekbe 

és a tantermekbe a helyi virágbolt ajánlott 

fel növényeket. Az Egészséges Gyermeke-

inkért Alapítvány számlájára 2011-ben 

290 ezer Ft felajánlás érkezett az 1 % jöve-

delemadóból. Ebből a diákok részére 

sportszereket tudunk venni 150 ezer Ft ér-

tékben, és az 1–2. osztályosok folyosóján a 

ruhatárként szolgáló szekrények célszerű 

felújítását tervezzük. Minden támoga-

tónknak köszönjük, hogy első kérő sza-

vunkra lehetőséget találtak arra, hogy szé-

pülhessen a gyerekek második otthona. 

A répcelaki önkormányzat által nyári 

munkán foglalkoztatott egyetemista és sa-

ját karbantartónk festették a falakat. 

Nagyértékű eszközöket kellett a napközis 

konyhára vásárolnunk: zsírfogó, 200 lite-

res gázüzemű főzőüst és elektromos sütő. A 

TÁMOP – 3.1.7, egyszerűen referenciain-

tézményi pályázatként nevezett projekt ke-

retében még a tanév elején lesz lehetőség 3 

db laptop, kisebb értékű informatikai esz-

közök és irodai székek vásárlására.

Komoly feladat lesz a folyamatosan 

életbe lépő új jogszabályok (kerettanter-

vek, a köznevelési törvény és végrehajtási 

rendeletei…) megismerése, ezek alapján 

alapdokumentumaink átdolgozása. 

Csíkszentmihályi Mihály Ameriká-

ban élő pszichológia professzor írta és 

nyilatkozta több helyen, hogy saját ta-

pasztalata szerint munka és élvezet össze-

tartozhatnak, együtt járnak. A legfonto-

sabb az életben azt megtalálni, ami örö-

met okoz, és amiben kiteljesedhetünk: le-

gyen ez akár a sport, akár művészet vagy 

a tudomány, kétkezi munka, családi vál-

lalkozás. Bármilyen tevékenység kivált-

hatja ezt az érzést: sportolás, elméleti fel-

adatok gyakorlása, gyerekekkel való fog-

MINDEN JÓ CSELEKEDETRE KÉSZEN 
(Beszámoló a 2012–13-as tanév indításáról)

Aki úgy emlékszik vissza gyermek-

korára, hogy az a boldogság paradi-

csoma volt – nem az anyagiak miatt, 

egyáltalán nem ! – ő tudja, hogy ak-

kor örült a létnek, nem volt tudatá-

ban a múló időnek, nem élt teljesí-

tendő elvárások szorításában. Ját-

szott, mosolygott, amit csinált, azt 

örömmel csinálta. Ezt a boldogság-

élményt kell megőriznünk, felada-

tainkat örömmel, jóra törekedve tel-

jesítenünk, hogy lélekben beteg tár-

sadalmunkat ezzel is gyógyítsuk.
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SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Szabó Sándor és Varga Aliz

leánya Janka Emília

Varga Balázs és Kiss Krisztina fi a Balázs

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Balogh Gyula

Horváth Lajos

Kiss Ferencné

Kiss Kálmánné

Kristóf Ferenc

Mesteri Béla

Nagy Károly

Németh Gusztáv

Németh Józsefné

Tátrai Ernőné

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Bíró Dániel

és Csuka Nikoletta

Varga Gábor

és Laki Nóra

Buthi Szilárd

és Egyed Krisztina

Gallen Ervin

és Csiszár Mónika

Németh Imre Szabolcs

és Varga Evelin

Németh Bálint

és Kozma Helga Mária

Nagy Attila

és Mészáros Petra

Bencsik Roland

és Takács Edit

lalkozás vagy akár éppen a gyári munka 

is. Az is gyakori, hogy amíg ezeket a tevé-

kenységeket végezzük, ezekre koncentrá-

lunk, egyáltalán nem élünk át örömöt, de 

utólag átéljük az elégedettség a mások ál-

tali elismerés felemelő élményét.

Gondoljunk olimpikonjainkra, akik 

minden erejüket megf eszítve, példásan 

koncentrálva hajtották végre gyakorlatu-

kat, úszták le a távot, és a nagy boldogság-

élmény talán még nem is a dobogó tete-

jén állva, a Himnuszt hallgatva áradt szét 

bennük, hanem napok múlva, amikor fel-

fogták, hogy micsoda sikert értek el.

Az ő példájukat is szeretném ma a gye-

rekek elé követendő mintaként állítani. Aki 

megtanulja energiáját értelmes cselekvésre 

áldozni, átélhet sok boldogságélményt, és 

ez viszi előbbre országunkat és világunkat. 

Időnk megállíthatatlanul eltelik. Haszno-

san vagy értelmetlenül. Rajtunk múlik! Sok 

mindent lehet pénzért megvenni, de az el-

vesztegetett időt nem.

A bölcs emberek tudják, hogy vannak 

nemszeretem feladatok, amelyeket meg 

kell tenniük, hogy élvezzék azt, ami ahhoz 

szükséges, hogy elérjék végleges céljukat. 

Azt kívánom, hogy gyerekek és felnőt-

tek feladataik teljesítése után érezzenek ha-

sonló élményt, mint a nagy művészek az el-

ismerő tapsvihar alatt, mint a bajnokok a 

díjátadás közben és azt követően is.

Megfeszített akarattal – kimagasló 

teljesítmény – ez a boldogság. Igazi bol-

dogságot nem élhetünk át passzívan, cé-

lok, elvégzett feladatok nélkül. Amikor 

megszólal a csengő óra végén, és azt 

mondja az osztály, hogy de kár, hogy már 

vége az órának, akkor ott ezt a boldogság-

élményt élték át. Ilyen élményt, örömér-

zést kell keresnie és találnia, átélnie a gye-

rekeknek és a felnőtteknek. 

Iskolai munkatervünk elejére idén a 

következő mondat került: Ad omne opus 

bonum parati. Bármelyik iskola, bárme-

lyik közösség vállalhatja, hiszen azt jelen-

ti: Minden jócselekedetre készen.

Minden jóra készen! Jóra törekedve, a 

jót erősítve teljesítsük az új tanév felada-

tait! Találja meg minden gyerek a padtár-

sában, az osztálytársaiban, tanítójában, 

azt a jót, ami iskolás éveit megszépítheti, 

értékesebbé, hasznosabbá teheti, és min-

den felnőtt is minden órában legyen 

minden jóra készen!

Szoporyné Szabó Piroska 

igazgató

Tisztelt Jelenlévők, Tisztelt Barátaim!

Szeretettel köszöntöm Önöket, legfőkép-

pen a répcelaki amatőr Képzőművész 

Kör tagjait.

Hétköznapi világunkban sok embert 

nevezhetünk amatőr képzőművésznek. 

Kicsi kortól kezdve –amikor a gyermek 

először veszi kezébe a ceruzát– egészen 

idős korig, amikor a bácsika vesszőből el-

készít egy szép kosarat vagy egy néni keze 

alól előkerülnek a szebbnél szebb hímzé-

sek, horgolások.

De hozzá kell tenni, hogy a jelenlévő 

Répcelaki Képzőművész Kör tagjai ezek-

nél az embereknél többek azáltal, hogy 

tehetségüket kamatoztatva együtt, egy-

mást segítve, tapasztalataikat egymással 

megosztva tevékenykednek hétről hétre. 

A csoport két és fél éve működik szerve-

zett keretek között. Vezetőjük Jagadics 

Mónika. Jelenleg heten vannak. Láthat-

juk, hogy a csoport életkori összetétele 

változó: van köztük nyugdíjas és gyermek 

is. Városi szinten ez az első komoly kiál-

lításuk. A kiállított képek sokféleségén, 

színes változatosságán látszik a többféle 

stílus, amely tükrözi egyéniségüket.

Mi, répcelakiak büszkék vagyunk 

RÉPCELAKI KÉPZÔMÛVÉSZ KÖR
– kiállításmegnyitó (2012. augusztus 17.)

arra, hogy van a városnak egy képzőmű-

vész csoportja, akik ilyen csodálatos alko-

tásokkal ajándékozzák meg a lakosságot. 

Köszönjük nekik ezt az élményt, ami itt 

ér bennünket ezen a kiállításon. Kíván-

juk, hogy még sok ilyen és hasonló érté-

ket alkossanak. Azt is szeretnénk, hogy a 

Répcelaki Képzőművész Kör bővülne, 

vagyis aki tehetséget és kedvet érez magá-

ban, az bátran csatlakozzon. 

Ezen gondolatok jegyében nyitom 

meg a Répcelaki Képzőművész Kör kiál-

lítását. Kívánok a művészeknek további 

alkotókedvet, és hozzá jó egészséget. Kö-

szönöm, hogy meghallgattak. 

Horváth Csaba 

önkormányzati képviselő, 

a Társadalmi Bizottság elnöke
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A RÉPCELAKI SE
HÍREI

LABDARÚGÁS
Felnőtt csapatunk július közepén 

kezdte meg a bajnoki évadra a felké-

szülést. Ugyan a bajnokság a korábbi 

évekhez képest később indul, viszont 

az MK mérkőzés – mivel országos fő-

táblára kerültünk – augusztus elején 

esedékessé vált. A Csornán lejátszott 

első mérkőzésünkön nem jártunk si-

kerrel – 3:1-re kikaptunk – ezzel a 

kupa további küzdelmeiből kiestünk. 

A bajnoki évad kezdetekor személyi 

változások is történtek. Varga József a 

továbbiakban nem vállalta a vezető-

edzői funkciót, ill. Horváth Béla is je-

lezte, hogy a szakosztályvezetői megbí-

zást ő sem tudja tovább vállalni. Az el-

nökség mindkét személynek megkö-

szönte munkáját. Megbízta Balassa 

Pétert játékos-edzői feladatok ellátásá-

val, valamint Németh Józsefet 2012. 

december 31-ig a szakosztályi ügyinté-

zési teendők végzésével. Nekik is jó 

munkát kívánt az elnökség.

A játékos állományban változások 

történtek. Távozott: Tóth Jenő és 

Tóth Péter (Ausztria), Németh Gá-

bor és Vágvölgyi Tamás (Répcementi 

SE), Földvárszky Dávid, Tóth Attila 

és Tóth II. Zsolt. Érkezett: Szabó 

György (Bak), Tamási Roland (Sop-

ron), Dulicz György (Haladás), 

Kander Richárd (Ausztria), Ivancsics 

Detre (Bük), Nyírő Bálint (Haladás), 

Molnár Milán (Pápa) és a bajnokság 

kezdetekor csatlakozott a kerethez 

Dancsecs Dániel (Haladás). Sajnos 

továbbra is a sérültek listáján van Ta-

kács Péter és Tóth Zsolt, a második 

mérkőzésen csatlakozott hozzájuk 

Baranyai Áron. Célkitűzés az NB III-

ban maradás. Az első meccsel jó raj-

tot vettünk, utána viszont három ve-

reség következett.

Bízunk a jobb folytatásban.

Ifjúsági csapatunk (U-19) játékos ál-

lománya nagyban kicserélődött. Ör-

vendetes viszont, hogy az érkezők kö-

zött legfőképp répcelaki és közvetlen 

környékbeli fi atalok vannak, akik már 

játszottak korábban a serdülő csapa-

tunkban. Tőlük tisztes helytállást vá-

runk és reméljük mindent megtesznek, 

hogy sikeresen szerepeljenek. A csapat 

edzője továbbra is Tóth Zsolt maradt, 

akinek feladata, hogy ezt a fi atal csapa-

tot mihamarabb „összegyúrja”.

Serdülő csapatunk (U-17) Csorba 

János edző irányításával dolgozik. A 

csapat gerince maradt, így tőlük már 

jobb teljesítményt várunk. A csapat 

tagjainak döntő többsége kollégista, 

így az edzések csupán péntekre korlá-

tozódnak, ami nagyban befolyásolja 

teljesítményüket.

Mindkét utánpótlás csapat továbbra 

is az MLSZ által irányított bajnoki 

rendszerben szerepel, korántsem egy-

forma feltételek mellett. 

U-13-as csapatunk továbbra is Csor-

ba János edzővel dolgozik. A Megyei 

Labdarúgó Szövetség által kiírt bajno-

ki szezonban – kissé más rendszerben 

– 10 csapat társaságában méri össze 

erejét. Több tehetséges fi atal játékos 

jött a kerethez az U-10-11-es korcso-

portból. 

TEKE
Köztudott a tisztelt hírmondó olvasói 

előtt, hogy felnőtt és ifjúsági csapatunk 

egyaránt a sportág legmagasabb osztá-

lyában a SZUPERLIGÁBAN szerepel. 

Ifjúsági csapatunk az elmúlt években az 

előkelő második helyen végzett, míg a 

felnőtt csapat épphogy lemaradt a dobo-

góról és a negyedik helyet szerezte meg. 

Ezzel jogot szerzett nemzetközi megmé-

rettetésre is, melyre 2012. október 2-6. 

között Bosznia-Hercegovinában kerül 

sor. Lázasan folyik a felkészülés. 

Változások történtek a csapat összeté-

telében. Távozott: Lampert Péter az 

MTE-hez (Mosonmagyaróvár), Bóta 

Ervin (Máriakálnok). Érkezett: Rudolf 

Balázs és Rudolf István (Ausztria), Vö-

rös Milán (ZTE) és Bors Attila (Sop-

ron Sörgurítók). Az újonnan igazolt já-

tékosok minőségi változást hoztak a 

csapat összetételében, így bízhatunk 

egy esetleges dobogós helyezésben. Fel-

nőtt csapatunk két mérkőzésen két 

győzelemmel (Közutasok, Szolnok) 

rajtolt, ifjúsági csapatunk még nem 

szerzett pontot, pontokat. A napokban 

kerül kiírásra 2012–2013-as amatőr 

tekebajnokság. Kérjük, hogy minél 

többen vegyenek részt ezen.

KÉZILABDA
Női kézilabda csapatunk az elmúlt 

időszakban újjászerveződött. Varga Kál-

mán kezdeményezésére 18 igazolt játé-

kossal vágnak neki az új bajnoki idény-

nek. A lányok többsége répcelaki, de a 

környező községekből is vannak jó néhá-

nyan (Pl.: Hegyfalu, Vasegerszeg, Cirák 

stb.). A Győr-Moson-Sopron megyei 

bajnokság másodosztályában szerepel-

nek. A felkészülést már július hónapban 

megkezdték, több edzésen és kupasoro-

zaton vannak túl. A lányok nagyon fo-

gadkoznak, de természetesen kérjük 

szurkolóink hathatós támogatását is. A 

bajnokság szeptember végén indul. 

A júniusi hírmondóban azt kértem 

szurkolóinktól, hogy töltsék kelleme-

sen a nyarat és gyűjtsenek erőt a követ-

kező bajnoki évadra. Bízom benne, 

hogy ez sikerült.

Most azt kérem, hogy a 2012–2013-as 

évadban is buzdítsák kedvenc csapatu-

kat, csapataikat. Higgyék el, ez elen-

gedhetetlen feltétele a sikernek. 

Bízom abban, hogy ez a bajnoki évad 

sok sikert, örömet hoz játékosoknak, 

szurkolóknak, vezetőknek egyaránt. 

Továbbra is HAJRÁ RÉPCELAKI SE!

Haraszthy István

ügyvezető elnök

A nyári sziesztának vége, a szak-

osztályokban elkezdődött a baj-

noki évad. Ez alól kivétel a női 

kézilabda, ahol szeptember vé-

gén indul a bajnoki szezon.
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A szeptember végén, október elején fris-

sen vásárolt virághagymával általában 

nincs teendőnk, mivel a forgalmazók 

úgynevezett előkészített, vagyis a virág-

záshoz szükséges pihentetési időn már át-

esett hagymát értékesítenek. 

Kiválasztás
Fontos, hogy a lehető legnagyobb és 

legkeményebb hagymát válasszuk ki az 

árudában, a legjobb a 6–10 cm átmérőjű 

példány. Ha az amarilliszhagyma túl kicsi, 

csak leveleket hoz, virágot nem. (Ez nem 

baj, ebben az esetben is ugyanúgy bánjunk 

vele, mint a virágzó példánnyal.) A nagy-

méretű hagyma akár több virágszárat is ki-

nevelhet egymás mellett, így még hosz-

szabb ideig díszít a növényünk. 

Alaposan vizsgáljuk át a virághagymát, 

nem penészes-e vagy, illetve nincsenek-e 

rajta piros foltok. Az amarillisz fómás be-

tegsége ugyanis vöröses foltokat idéz elő a 

gumón. A betegség – és más gombabeteg-

ség – megelőzésére régi, jól bevált módszer 

a csávázás. Ültetés előtt érdemes por alakú 

réztartalmú szerbe (pl. Champion) vagy a 

vörös színű rézbe (Nordox) jól meghem-

pergetni a hagymákat.

Ültetés
Az amarillisz virágzása elmaradhat, ha 

túl nagy cserépbe ültetjük, mivel minden 

energiáját a gyökérképzésre fordítja. Ezért a 

hagyma átmérőjénél mindössze 1–2 centi-

méterrel szélesebb cserepet válasszunk az ül-

tetéshez. Az amarillisz számára jó minőségű, 

általános (B típusú) földkeveréket válasz-

szunk, amit egy marék perlittel keverjünk a 

jobb vízvezetés érdekében. Ha nem akarunk 

tápoldatozni, akkor virágzó növények szá-

mára ajánlott 5–6 hónapos hatástartamú 

burkolt műtrágyát is vásároljunk, és 1–2 de-

kát egyenletesen keverjünk el a közegben.

Az amarilliszhagymát ültetés előtt né-

hány órára állítsuk bele egy kevés kézmeleg 

vízbe úgy, hogy csak a gyökerek érjenek a 

vízbe. Ugyanezt tegyük az általunk szára-

zon pihentetett hagymákkal is, így az meg-

szívja magát vízzel, és gyorsabban kihajt. 

Úgy ültessük el, hogy a hagyma felső 1/3 

része a föld felszíne fölött legyen, de a cse-

rép pereme és a földfelszín között is hagy-

junk 1 centis hézagot. Alaposan öntözzük 

be a közeget, ha sokat ülepszik, töltsünk rá 

még egy keveset. A növényt helyezzük fé-

nyes helyre (ablakpárkányra), lehetőleg hű-

vös (18–20 °C-os) szobába, és várjuk a vi-

rágzást. Ha a virágbimbó csúcsa megjelent, 

öntözzünk rendszeresen, de a cserép alján 

ne álljon víz. Ültetéstől a virágzásig körül-

belül 6–8 hét telik el. Ha nem használtunk 

tartós műtrágyát, kéthetente az öntözővíz-

hez tápoldatot is adjunk. Hűvös helyen a 

virágszár nem nyúlik meg, ám az egyenes 

virágszár érdekében naponta célszerű egy-

negyeddel el-elfordítani a cserepet.

Elvirágzás után
Amikor az utolsó virág is elhervadt, 

vágjuk vissza a virágszárat a hagymanya-

kig. A levelek azután is nőhetnek még; 

ezek táplálják a virághagymát. Minél 

hosszabb ideig marad egészséges a levél, 

annál biztosabb, hogy az amarilliszhagy-

mánk jövőre újravirágzik. Valaki erre az 

időszakra kiülteti a kertbe a még lombos 

amarilliszhagymát, de hagyhatjuk a cse-

répben is, fényes, hűvös helyen (garázs-

ablak, pinceablak). Az öntözés a korábbi 

gyakorisággal történjen, az elvirágzástól 

augusztusig azonban havonta egy alka-

lommal tápoldatozzuk.

Május elején fejezzük be az öntözést, és 

hagyjuk, hogy a levelek lassanként vissza-

száradjanak. A kertben ugyanígy tegyünk, 

csapadékos időben védjük a hagymát a túl-

zott vízmennyiségtől. Ha a levelek zörgős-

re száradtak, szedjük le őket a hagymáról. 

Ezután rendszeresen ellenőrizzük, hogy 

nem ráncosodik-e, fonnyad-e a hagymánk. 

Ha igen (pl. kertben tartós aszályban), ak-

kor adjunk neki egy kevés vizet. A pihen-

tetés időtartama 8–10 hét.

Van, aki a levelek leszáradás után ki-

emeli az amarilliszhagymát a cserépből, 

és újságpapírba csavarva tárolja. Ekkor is 

ügyeljünk arra, hogy a hagymánk ne szá-

radjon ki, ezért hűvös helyen tároljuk.

Virágoztatás
Az újravirágoztatással kapcsolatban 

megoszlanak a vélemények. Van, aki a sö-

tétítésre esküszik, és az átültetés utáni be-

öntözéstől a virágcsúcs megjelenéséig pa-

pírsüveget húz a hagymára. Van, aki nem 

sötétít, csak a tervezett virágoztatás előtt 

6–8 héttel (október–novemberben) fel-

szedi a kertből, becserepezi, alaposan be-

öntözi, és a cserepet az ablakpárkányra 

helyezve várja a virágbimbó megjelené-

sét. A virágzáshoz a 8–10 hetes szárazon 

pihentetés a legfontosabb feltétel. 

A cserépben pihentetett amarillisz-

hagyma földjét újravirágoztatás előtt fris-

sítsük föl; kaparjuk le a hagyma körül a 

felső 1 cm-s réteget, és töltsük föl friss 

földdel. Alaposan öntözzük be, és az 

egész művelet kezdődik előröl.

Az idősebb virághagymák sarjhagy-

mákat hoznak, ezeket méretüknek meg-

felelően ültessük különálló cserépbe, de 

megtehetjük azt is, hogy egyben hagyjuk 

az „egész családot”.

Pap Edina

AZ AMARILLISZ GONDOZÁSA
Kedvelt karácsonyi virágajándék az amarillisz, magyarosabb nevén, hölgyli-

liom vagy lovagcsillag. Magas termetével, nagy méretű, több irányban álló, 

liliomszerű virágaival a téli lakás fenséges dísze. Sok olvasónk érdeklődött, 

hogyan kell bánni az elnyílott növény hagymájával ahhoz, hogy a következő 

évben újra virágozzon.
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Moziláz Filmbklub
Időpontja a Répce Tv képújságában és a

mok.repcelak.hu honlapon látható

Vezeti: Boros Ferenc 

Szövômôhely:
Gyermekeknek és felnőtteknek

Időpontja: kedd–csütörtök 15–17 óráig

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:
Páratlan héten (nyári időszámítás szerint 17.00 óra)

(téli időszámítás szerint: 16.00 óra)

Nyugdíjas Klub Énekkara:
Próba: csütörtök 15.30 óra

Várjuk az új tagok jelentkezését!

Vezeti: Varga Henrietta 

Képzômûvész Kör:
Minden korosztálynak

Időpontja: szerda 15.00 órától

Jelentkezés: folyamatos

Vezeti: Jagadics Mónika 

Kézmûves szakkör felsôsöknek
Első foglalkozás: október 4. (kedd) 15.00 óra

Vezeti: Orsósné Fodor Katica 

Gyermek néptánc alsósoknak
Első foglalkozás: október 5. (szerda) 14.00 óra

Vezeti: Orsósné Fodor Katica

Ümmögô együttes:
A próbák időpontja: péntek: 17–19 óra

Az együttes várja az új tagok és érdeklődők jelentkezését!

Kerekítô: Baba-mama foglalkozás
Ölbeli játékos foglalkozás, párhónapos kortól óvodáskorig 

Időpontja: páratlan héten kedden 17.00 órától

Részvételi díj: 500 Ft/család

Hengerbóc kisgyermektorna
2–5 éves örökmozgóknak
Időpontja: páratlan héten kedden 17.45 órától
Részvételi díj: 600 Ft/család
Vezeti: Falman Erika

Hip-Hop, Funky, Sreet látványtánc
Óvodás, junior, felnőtt korosztály részére

Heti egy foglalkozás
Részvételi díj: 1300 Ft/hó
Jelentkezés folyamatos
Energy Dance Team oktatói vezetésével

Nyelvtanfolyamok
Német kezdő és haladó

70 órás – heti 2 óra (május végéig)
Első foglalkozás: október 16. (kedd) 18.00 óra
Időpontja: kedd és szerda, 18.00 óra
Vezeti: Szabó István

Angol kezdő és haladó
70 órás – heti 2 óra (május végéig)
Első foglalkozás: október 16. (kedd) 17.00 óra
Időpontja: kedd és szerda 17.00 óra
Vezeti: Sztastyik Hajnalka Éva 
A nyelvtanfolyamok jelentkezési határideje:
2012. október 16.

Helen Doron angol 
nyelvtanfolyamok
1–14 éves korig

1. csoport: szerda: 15.00–15.45 óráig
2. csoport: szerda: 16.00–16.45 óráig
3. csoport: szerda: 17.00–17.45 óráig
Jelentkezés folyamatos.

Sport, rekreáció
Aerobic: (step, fi tball, alakformálás)

Első foglalkozás: szeptember 4. (kedd) 18.30 óra
Időpont: kedd: 18.30 órától csütörtök 18.00 órától
Részvételi díj: 400 Ft/alkalom
Vezeti: Király Anna aerobic oktató

ZUMBA 
Első foglalkozás: szeptember 9. (péntek) 18,00 óra
Időpont: péntek 18.00 óra
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom
Vezeti: Király Anna aerobic oktató

Jóga
Első foglalkozás: szeptember 4. (kedd) 18.30 óra
Időpont: kedd 18.30 órától
Részvételi díj: 1200 Ft
Vezeti: Györkös Anita jóga oktató

MÛVELÔDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAM AJÁNLÓ 2012–2013

2012 őszén az alábbi foglalkozásokat és tanfolyamokat 
ajánljuk fi gyelmükbe:
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SZATMÁR-BEREG TÁJAIN, NO ÉS 
A „SZAPLONCAI VIDÁM TEMETÔ”
A polgármester naplójából

Callanetics 
Első foglalkozás: október 4. (csütörtök) 17.00 órától

Időpont: csütörtök 17.00 órától

Részvételi díj: 600 Ft/alkalom

Vezeti: Tóth Nikoletta sportedző

Gerinctorna
Heti egy foglalkozás

Részvételi díj: 500 Ft/alkalom

Időpontja : Csütörtök: 18.00

Jelentkezés folyamatos

Vezeti: Tóth-Szórádi Linda gyógytornász

Jelentkezni és érdeklődni személyesen a répcelaki Művelődési 
Otthonban (Répcelak, Bartók Béla u. 55.) vagy az alábbi 
telefonszámokon lehet: 95/370–211, 06-30/377-3011.

muvhaz@repcenet.hu. • www.mok.repcelak.hu

FELHÍVÁS
Weöres Sándor Színház 2012–2013. évadra szóló bérletek 

árusítását megkezdte.

A répcelaki Művelődési Otthonban az idei évben is lehet 

színházbérletet vásárolni. Megfelelő igény esetén újra színház-

busz indul a csütörtöki előadásokra. 

Őszi bérletsorozat

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban (vígjáték) – rendező: Jor-

dán Tamás. Wasserman-Leigh-Darion: La Mancha lovagja (mu-

sical) – rendező: Silló Sándor. Bohumil Hrabal: Szigorúan ellen-

őrzött vonatok (tragikomédia) – rendező: Ivo Krobot. Georges 

Feydeau: Kézről kézre (bohózat) – rendező: Hamvai Kornél

József Attila szülőháza a ferencvárosi 

Gál u. 3. alatt található, ha azt meg-

nézzük, illetve előtte rátekintünk a 

bérházak udvarára megérthetjük, 

hogy olyan versek születtek, mint a 

„Tiszta szívvel”. 

„Nincsen apám, se anyám,

se istenem, se hazám,

se bölcsőm, se szemfedőm,

se csókom, se szeretőm.”

Ezt a bevezetőt azért írom le, hogy job-

ban megértsék, amit el akarok mondani. 

Most nyáron júliusban egy társas-

utazáson vettünk részt feleségemmel. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg nevezetessé-

geivel ismerkedtünk, az egyik nap át-

mentünk Kárpátaljára, másik nap pe-

dig Erdélybe.

Csodálatosak a Szatmár és Bereg tele-

pülései. Rendezettek, tiszták és szinte 

minden településen van, ami szép, egye-

di. Vagy a helységtáblák, vagy a központ, 

vagy a virágok, virágtartók. Sok fényké-

pet készítettünk, talán lesz erőm néhány 

szép dolgot nálunk is megvalósítani.

Szatmár-Bereg nem az iparáról, a 

sok munkahelyéről híres. Az itt élők 

azonban szorgalmasak és abból élnek, 

Gyűjtöm a magyar írók emlékhelyeiről készült prospektusokat, képeket. 

Ahol születtek, ahol éltek rövidebb vagy hosszabb ideig. József Attilát még 

jobban meg lehet ismerni, verseit érteni, ha elmegyünk pesti szülőházába. 

Ugyanez vonatkozik Tamási Áronra is, ha meglátogatjuk a székelyföldi 

Farkaslakát. Mind a két helyen voltam, sőt Tamási Áron házánál még 

olyan szerencsés is, hogy testvérével Gáspár bácsival is találkoztam. Nagy 

élmény volt, és nagy élmény olvasni a székely írót és Gáspár bácsi köny-

vét a „Vadon nőtt gyöngyvirág ”-ot. Micsoda párosítás! A vad természet és 

a csodálatos virág, a gyöngyvirág.

Tavaszi bérletsorozat

Anthony Shaff er: Mesterdetektív (bűnügyi játék) – rende-

ző: Horgas Ádám. Peter Shaff er: Black Comedy (bohózat) – 

rendező: Mohácsi János. Dosztojevszkij: A félkegyelmű (drá-

ma) – rendező: Jeles András. Egressy Zoltán: Portugál (tragi-

komédia) – rendező: Szerémi Zoltán

BÉRLETÁRAK 2012/2013:

Őszi és tavaszi bérlet: hétfő esti, kedd esti, szerda esti és 

szombat délutáni előadásokra 8.000 Ft. Csütörtök esti, péntek 

esti és szombat esti előadásokra 9.000 Ft.

Az őszi és a tavaszi bérlet 4 előadást tartalmaz!

Az évadra szóló bérlet: hétfő esti, kedd esti, szerda esti és 

szombat délutáni előadásokra 14.900 Ft. Csütörtök esti, pén-

tek esti és szombat esti előadásokra 16.500 Ft.

Az évadra szóló bérlet 8 előadást tartalmaz!

Premier Bérlet – Évadra Váltható

Bemutató előadásokra – 8 előadást tartalmaz 21.000 Ft

Kérjük, hogy bérletvásárlási szándékukat szeptember 30-ig je-

lezzék Csorba Jánosnénál vagy, a 95-370-211-es, a 06-30 377 

3011-es telefonszámon. Várjuk az érdeklődőket!

Megjelent a (TÁMOP 3.2.4-08/2009-0031 azono sító számú 

pályázat fenntartási részeként megvalósuló) Tatay életrajzi 

rejtvény sorozat 2. füzete Puskák és galambok címmel.

Keresd a könyvtárban!

Beadási határidő: 2011. október 31.

A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki.

14 RÉPCELAKIRÉPCELAKI Hírmondó Hírmondó



Itt nyugszom én idelenn

Braic Ileana a nevem

Volt öt legénygyermekem

Isten tartsa valahányat

Neked Griga megbocsátok

Bár a késed belémvágtad

Mikor leszúrtál részegen,

De eltemettél tisztesen

Itt a nagy templom tövén

Te is megtérsz majd mellém 

amiből lehet. A szabolcsi alma fogalom, 

miként a szatmár-beregi szilva is. És a 

szilvapálinkájuk és más pálinkák. Kü-

lön ház van, ahol az egyébként kitűnő 

pálinkákat árulják. De nemcsak a pá-

linka, a lekvár is ismert, amelynek elké-

szítése külön művészet. Penyige nevű 

településen mutatják be a lekvárokat. 

Vásárolni is lehet. Az épület homlokza-

tán ez áll: „Lekvárium”. 

Erre az utazásra már évek óta készül-

tünk. Valami mindig közbejött. Kórház, 

választás, a lakás átalakítása. Azért gon-

doltuk ezt a programot, mert volt benne 

három irodalmi emlékhely megtekinté-

se is. Tiszacsécsén Móricz Zsigmond 

szülőházát, Koltán a Petőfi  Emlékházat 

nézhettük meg. Voltunk Szatmárcsekén 

is. Kölcsey Ferenc itt alkotott hosszú 

ideig. A temetőben, ahol nyugszik, a szé-

pen faragott csónak és ember alakú fej-

fákat csodálhattunk meg. 

Megjártuk a Vereckei-hágót. Fel a 

hágóra a több száz kanyart magába fog-

laló úton. Tisztelet Árpád apánknak és 

népének. Hogyan tudták azt a magasla-

tot megtenni lovakkal, szekerekkel, fe-

leségekkel, gyerekekkel?

Tisztelet a sofőrnek is, aki az életve-

szélyes kanyarokban navigálta a buszt. 

Az emlékhely megható, a környezete 

nem. Ugyanis néhány tíz méterre már 

nyakig érő a gaz, néhány száz méterre pe-

dig egy elkezdett szálloda félig felhúzott 

falai. Valaki üzletet látott benne, de épít-

kezés közben elfogyhatott a pénze. 

Az erdélyi kirándulás viszont na-

gyon szép volt, Szatmárnémeti rende-

zett, patinás város. 

Ami különös látnivaló volt az a 

Szaploncai Vidám Temető. Szaplonca, 

észak Erdélyben, a Tisza holtpartján 

fekszik, a Trianon előtti Magyarország 

Máramaros vármegyéjében található. A 

második bécsi döntés után egy ideig 

ugyancsak Magyarországhoz tartozott. 

Ilyet még nem láttam, és feltétele-

zem, a kedves olvasókról, hogy nem so-

kan. A lényeg az, hogy az egész temető-

ben nincs síremlék, hanem tölgyfából 

faragott kereszt áll. A fakeresztek színe-

sek, általában a kék szín dominál. Az 

egyik oldalán a halál oka, a másikon pe-

dig életének rövid leírása áll. Az el-

hunyt festett képe is ott díszeleg. Az 

életének a rövid leírása pedig nem tény-

szerűen, hanem humoros, vagy néha 

szatirikus stílusban. Mivel a településen 

zömében románok élnek, természete-

sen azon a nyelven. A megfestett arckép 

mellett a foglalkozásra vagy életükre 

emlékeztető festett jelkép is található. 

Aki földműves volt, ott egy kapa, aki ál-

latorvos, ott egy ló, aki szeretett olvas-

ni, annak egy könyv, aki szeretett a 

kocsmába járni vagy szerette a jó bort, 

egy üveg, ezt sorolhatnám végtelen vé-

gig. Megérdemli, hogy leírjam: az első 

ilyen fakeresztet Stan Ioan Pätras farag-

ta 1935-ben. Most már ő is ott nyug-

szik a temetőben. A 60-as években már 

800-nál is több állt. 

A vidám temető most már szabadté-

ri múzeum. Az interneten is elérhető: 

www.szaplonca.hu

Természetesen a temetőnél árultak 

képeslapokat, prospektusokat, fából ké-

szült egy-egy sírt ábrázoló festett képet, 

és feliratokat. Nézegettem őket, gondol-

tam magamnak is veszek egyet, de ugyan 

milyet? Volt olyan, ahol kapával ábrázol-

ták az illetőt. Gyermekkoromban sokat 

kapáltam, de azért most nem annyit. 

Vagy könyvvel ábrázoljanak? Szeretek ol-

vasni, de mégsem. Búzatáblával? Agrár-

mérnök vagyok, de már régóta nem a 

szakmában dolgozom. Tovább nézegetve 

rácsodálkoztam egy olyan ajándéktárgy-

ra ahol egy ember egy üvegből iszik, fel-

tehetően bort. Ez azt jelenti, hogy a de-

rék román is szerette a bort. Gondolkod-

tam. Hát azt is szerettem, meg még a je-

len időben is. Mutatom a feleségemnek, 

hogy ezt veszem meg. Természetesen 

egyszerre az volt a válasz, hogy ne ilyet ve-

gyél, hanem valami mást.

– Miért eddigi életemben, nem sze-

rettem a bort, nem jellemző ez rám? – 

kérdeztem

Erre a kedvesem nemmel nem tu-

dott felelni, úgyhogy azt vásároltam.

Persze a többi utas is – akiket eddig 

nem ismertünk –vásárolt ajándékot. A 

buszon aztán jó hangulatban nézeget-

tük, ki mit vett. 

Egyszer csak a feleségem odasúgja. 

Olyat kellett volna ajándékozni magad-

nak, amely egy szép városképet ábrázol. 

Csodálkoztam. 

Tudod, amennyire szereted Répce-

lakot, az jobban jellemző lett volna rád. 

Hát ennek nagyon megörültem. 

Aki legjobban ismer, annak ez a véle-

ménye.

Közben megálltunk egy kis pihenő-

re. Leültünk az egyik asztalhoz elővet-

tem a kiskönyvemet, amely egész úton 

nálam volt és jegyzeteltem, hogy milyen 

önkormányzati feladatot kell elvégezni, 

ha hazaértem. Éppen az jutott eszembe, 

hogy a mezőgazdasági utak felújítására 

a szerződést még nem írtuk alá, ezt 

azonnal rendezni kell, ha hazamegyek. 

Közben jött a pincér. Az asszony üdítőt 

kért, én meg érdeklődtem, hogy milyen 

boruk van. A szatmárnémeti olaszrizlin-

get ajánlotta a pincér. Abból kértem két 

decit. Nagyon fi nom volt, úgyhogy még 

két decit megittam. 

Dr. Németh Kálmán

polgármester

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szaplonca
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Alkot-Lak KézművesTábor     Fotó: MOK

Főteri Esték (KAFKAZ)     Fotó: Novák László

Szamárfülek     Fotó: Boros András

Bolgár Néptáncosok     Fotó: Novák László

Meseláda     Fotó: Boros András
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