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Civil szervezeteink munkájának köszön-
hetóen számos rangos rendezvény szín-
helyévé lett a Művelődési Otthon, az ott
evente megrendezett konferenciák pedig
tovább növelik tudásunkat városunkroi
Répcelakról.
A növekedés is kézzel fogható: az Aradi
és Hunyadi utcák új házéorai arra utal-
nak, a fiatal répcelakiak is itthon képzelik
el a jövőjúket.

Gyakran javítjuk ki még magunkat, egy-
mást. reggelente nem a ,,faluba'', r,anóm
a ,,városba" indulunk; a ,,bemegyek a fa-
luba" évszázados mondata Répcelakon
|a9s_an érvényet veszti, S mégis, jó ez a
kettósség, ahogy Répcelak város falu is
tud maradni egy kicsit Jó érezni a faíukö-
zösség közvetlenségét, egymásra figye-
leset, 1ó az, hogy mÖg tudúnk attni az" ut-
cán pár szót váltani a szembejövőve|,
hogy a városi létezés nem jelent ieltétle-
nül elidegenedést, elzárkózást. S nagyon
)ő az, hogy ezek, a sokunk számára riLg-
szokott, kedves falusias szokások, vise]-
k.edesformák egy városban tapasztalha-
tók, ahol már a városi cím elnyerése előtt
megjelentek a városias rendezvények, avárosias infrastruktúra, intézményrend-
919r, 

jO az, hogy hétköznapi kapcóolata-
inkban, érintkezésünkben,,falusiak'' tu-
dunk lenni a ,,városiak'' lehetőségeivel

A szúletesnap a 1ókívánságok kifejezesé-
nek ideje, hadd tegyem ezt én iÓ. kívá-
nom Neked Répcelak, épülj, szépúlj to-
vább, növekedj, s legyel igázi otti]oÁa a
repceIakiaknak, Letestl1,1enek új munka-
helyek, minden répcelatii találhássa meg
itthon a boldogulását, teljesülhessenei
itthon a vágyak és elképzelések

Tudom, csak kívánni a jót kevés. Tenni is
kell érte, kívánok tehát azoknak, akik vá-
rosért tenni akarnak, a város vezetésé-
ben szerepet kapnak erőt, egészsége! s
azt, hogy leljék örömüket az-otthonúkért,
otthonunkért végzett munkában !

Bokányi Kálmánné
címzetes főjegyző

RÉ PCELAKI HÍPMONDÓ

SZ,Ü LETP S XA P RA
Öt éwel ezelőtt, 2001. július 1-jével a
Magyar Köztársaság elnöke várossá
nyilvánította Répcelakot. A várossá
avató ünnepségre szeptember .í5-én
került sor. Bár az időjárás nem volt te-
kintettel e számunkra fontos esemény-
re, mégis megtelt ünneplőkkel a Művá-
lődési otthon mellett felállított sátor,
ott volt Répcelak apraja - nagyja, s
együtt örült az új városnak, Répcelak-
nak.

Azóta öt év telt el. Látszólag rövid idó ez,
valójában azonban mennyi minden történ-
het, történt ennyi év alatt is egy fiatal vá-
ros életében!

A város növekszik, szépül, s terveket sző
a jövőre: mi az, ami még előtte áll, mi
mindent szeretne még megvalósítani,

A.várossá vált Répcelaknak kozigazgatá-
silag is városként kell működnie; Órm}ny-
iroda, gyámhivatal létesült, építési, igai-
gatási ügyekben eljárhat a Polgármeóteri
Hivatal a környező településeken is. Az úi
feladatok a városi ranghoz méltó épületei
is követeltek: újjáépult Répcelak Város
Polgármesteri Hivatala.
Aztán megépült az önkormányzat támo-
gatásával a Mentóállomás, bővült a
könyvtár, az ipari terület lpari Park címet
kapott. Megújultak útjaink, járdáink, to-
vább epüít a kerékpárút --a város jól
használta ki a pályázatok nyújtotta teneio-
ségeket.
lntézményeink városhoz méltó színvona-
lon működnek, az azokban folyó munkát
nem csak Répcelakon, de kistérség sőt
megyeszerte ismerik és elismerik. Folya-
matos feladatot is biztosítanak az önkor-
mányzat számára fejlesztésük, felújítá-
suk soha nem kerülhót le a napirenárát
Az elmúIt napokban újra együtt örülhettek
a_répcelakiak egy intézmény gazdagodá-
sának: a Móra Ferenc Áttatanos es nlttive-
szeti Általános lskola műfüves pályája is
mindannyiunké, Répcelaké.
A katolikus templom felszentelése, az
evangélikus templom felújítása pedig azt
mutatja, lélekben is gazdagabbak lettUnt<
az elmúlt öt esztendőben.
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Közlemény

A Répcelaki
Hírmondó

pártsemleges
lrelyi újság.

Ennek szellemében
sem tnost,

sem ajövőben
nem áll rnódunkban

politikai
hirdetéseket

rrregjelentetni.

a szerkesztőség

lOx KoRl\{ÁxYZÁTI HÍnn,rc

csAK pr,ózprBs szuBLBxrIís
er,ep.rÁn

A régi szeméttelepre kommunális
hulladékot váItozat],anul TILOS vin-
ni. Indokolt estben gallyakat igen,
de elózetesen e5zeztetni kell Dőczt
Attila közterület- felügyelóve1.

FIATALOK KAPHATJÁK

Az önkormányzat újabb lakást vásá-
rolt az Ady utcában, amely fiatal pá-
roknak kerül majd kiadásra. A je-
lentkezési felhívás várhatóan októ-
ber végén jelenik meg,

KAPÓSAK A HUI{YADI UTCAI TEL-
KEK

A régészeti feitárás után befejeződött
a közmúvesítés a Hunyadi utcában
az új telkeknél. Sót már 4 db értéke-
sítésre is került. A tetkek 10O0-12OO
m2-sek. Aki vásárolni szeretne, a
Polgármesteri Hivatal múszaki osz-
tályán érdektódhet.

EGY JOGOS IGÉI{Y TELJESÜLT

Az iskola elótt eddig nem volt parko-
ló. Még e5l szokványos napon is ne-
ítezen lehetett a parkoló kocsiktól
közlekedni, rendezvényeken pedig
szinte lehetetlen. A most befejező-
dött beruházásoknak köszönhet(en
29 személygépkocsi számára alakí-
tottunk ki helyet.

TEMETÓI UTAK, PARKOLÓ

Sajnos szinte alig van család, akik
nek ne nyugodnának hozzátartozői
a temetóben. A temetőn belül nég,
út aszfaltozásra került, és minteg,
50 gépkocsi számára parkoló is
epult.

ú.r nnunxeHELyEK Az IpARI
PARKBAN

Megkezdte múködését az Ipari Park-
ban a Vasi Epkoll KF*f. A cég láda-
elemeket ryárt, amelyeknek döntő
többsége franciaországi exportra ke-
rűl. Jelenleg 3O íó dolgozik itt, de a
létszám bóvítését tervezik.

\rISSZAFOGOTTAN,
DE MELTÓXPPPPN

A várossá avatás ötéves évfordulójá-
ra háromféle képpen emlékeztünk:
' Megjelent a ,,Répcelaki Képes-
kön;,w", amelyet minden család in-
§/enesen megkapott.

. trg, prospektust adtunk ki
pülés elmúlt öt évéró1.. Múfüve§ pátya avatására
sor az általános iskolában.

a tele-

került

MoST tuÍ.n pcynp TöBB
nÉpcpr,axrNAK TETSZIK

Az eimúlt években sokan felvetették,
hogt az Ady utcában nas/ a kerék-
párforgalom, alapvetóen a vasútáilo-
más illetve a Lindébe i$lekvő dolgo-
zók miatt. Számos alkalommal java-
solták a kerékpárút kiépítését. A
né5léves programomban is szerepel.
Az épíLkezés alatt elég sok kritika
ért bennűnket, de legfóképpeí| a7.,
hog az út és a kerékpárút miért
nincs e5, szintben. Brre az a váIasz,
hog az elóírás szerint, ahol közvet-
Ien az út meilett épűl a kerékpárút,
azt 12 cm-rel ki keil emelni.
A végsó átadás elótt - megtörtént a
felfestés, a korlátok kiépítése - már
e$lre több dicséretet is kapunk.
Aki biztonságosan és szabályosan
akar közlekedni az a kerékpárutat
l-raszniil.ja"
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Sajnos nem minden nap vonzott ekkora
érdektődést. Bár kevesen voItak a ke-
rékpártúrán, iIletve a tecsófőző-
versenyen, de a résztvevők annát job-
ban érezték magukat. Vatószínű, Áogy
már csak ezért is megérte megrende2ii
az imént emtített két rendezvényt.
Amúgy a hét fotyamán több fórumot is
tartottak: kiss péter szociális és mun-
kaügyi miniszterrel, Szabó Rotanddat és
a városban egyre népszerűbb Nyibávat.
Akinek volt kedve, az az emlÍtett ren-
dezvények meltett elmehetett rock bu-
Iiba, Soltis színház e[őadására,
streetballozni. Tudjuk, kevesen tették
meg.

Nem tisztem senkinek a munkáját ki-
emelni, értéketni, de Varga Balázs,
Novák Lász[ó, Csizmadia Andrea és
Nagy György átdozatkész munkája nét-
kü[, nem tehetett volna megrendezni
az e[ső iíjúsági rendezvénysorozatot.

Hobbi állat szépségver-
seny az Ifjúsági héten

R.é9i ófó ku sz
%

Fctó; Bozzai Lajos

(fotytatás a 7. otdatrót)

pt. szabadtéri mozi, divatbemutató, fő
zőverseny, szinház, Dj verseny...

Mityen volt az etső lfjúsági Hét?
vottak sikeres, 'több száz érdektődőt,
közreműködőt riragukba fogtató rendez-
vények. P[, a sportnap, bár itt az eső
keresztülhúzta a szervezők számításait.
De így is kb. 200 sportotó vett részt a
küzdelmekben (foci, kézi, teke). Vagy
éppen a szerdai -romantikus- pikniL,
amit a Répcelakért Egyesütet szerve-
zett. Az est visszahozott valamit a régi
idők hangutatábót. Ne fetedkezzünk
meg a pénteki naprót sem, amikor a fi-
atalokat vizif oci, paintba[[, fettuningott
autók, hobby-áttat szépségverseny, di-
vatbemutató várta. ltt vott császár Gá-
bor vátogatott kézitabdás, itletve a me-
gye egyik legnépszerűbb együttese az
Anima. A hét tatán legsikeresebb ren.
dezvénye a vasárnap esti DJ verseny
vott.

Varga Kátmán

F'r,s Z,rIvÁr, TU RI,1,N,I US A RÍlpctl. MI]NT,EN

aL f ,,,. , it, mindezt a mellette álló
vászonra vetített, kiállításon

A Művészeti Fesztivál 
" 
§&fu*ffi; ffiffi§;i:^1:::|.|9 k9?,!Tt9l,. illetve a

RégiófókuszKht. "re'-..s. jjelenlevők ötieteitől ihletve

lntegrált turizmusfejlesz-tErem,: ji A Rábaközi perec elkészíté-

iJ.; áil* ;ö;ffi;;ffil ffiffi i":,:::^^ 
fortélyart__ .Holczer

című projektjének =! Gil* *ffiffiffi i'j:*: ,.1:.j9?tonÍott ,:u-

F:{"" ö,"'9T' lnu'] _, 
j- ffiffi ffisffi' 3f,?::,[lJi:?5jj- ií,xi::gYarország-Ausztria Pha- Fotó; Hutfleszné Horváth Katalin oo vasar ÍJviÖil'1:;.re CBC 2003 program, a táV aa>ÁAi,,t/^+ -;^1 ^L--

A gyerekek szórakozást találhattak a régi
korokat idéző, kültéri játékok kipróbálásá-
oa n Va gY a PaP Í rd ísze-,?J["":íl: rr.?iol 

;".,

Répcelak művelődési házának területén Regiófókusz kht. ügyvezetóje Hutflesz Mi-kerult_sor a ,,Répce Művészeti Fesztivál"- hál! nyitotta *"g üJii"o"u"rra 2006. szeptember 2-án, mivel a város
mŰvészeti Programjainak nagy hagyomá- Ezt követték a gasztronómiai programok,nya Van,
Ei alkalomm al képzőművészeti kiállítás, 3i;lrX"JXT.XP"{:i'í?,?:,i:T:iff:ii;
zenei műsorok, kézművesek kirakodóvá- gyümölcsök, z'ciraseger, húsok felhaszná-

sok finomság várta az { , : ;;-;;:"^-.

.vvu pl uglcllll, il ták gazdá.jukat, mint ahogyHatáron átnyúló turizmusfejlesztési háló- a kecskesajt"k, 
"ú;?, borok és édessé-zatok pályázati felhívás keretében való- gek kóstolói is.'niJroexlődők bátran vá_sult meg, A cél ez alkalommal is a Répce laszthattak továbbz a xeramiat, fonott ko_folYÓ kÖzPontba állítása, megismertetése sarak, csuhérigurax és szárított növényekés megkedveltetése volt. választékából

A fesztivált 11 órai kezdettel Répcelak vá-
ros polgármestere Dr. Németh Kálmán,
majd Unterrabnitz polgármestere LAbg,
Bgm. Wilhelm HeiBenberger, továbbá "a

.a
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űl ORGONA A KATOL] KUS
TE,MPLO MBAN
Egyházközségünk 2006. április vé-
gén a hívek adományából új orgoná-
val gazdagodott, A CONTENT D-47OO
típusú, Hollandiábó! származó hang-
szer megáldására 2006. augusztus
20-án, Szent István államalapító ki-
rályunk ünnepén, templomunk bú-
csúnapján került sor.

különösen kedves al-
kalom volt számunk-
ra ez a nap/ hiszen
ekkor látogatott el
hozzánk első alka-
lommal Dr. Veres
András püspök úr,
aki Egyházmegyénk
új FŐpásztora. Nagy szeretettel és
várakozással készült egyházközsé-
günk erre az ünnepre. Szinte zstifo-
lásig megtelt a szentmise kezdetére
templomunk.

A szertartás a szent ]stván katolikus
Kórus ünnepi köszöntő énekével vet-
te kezdetét. Miután a Püspok atya
megköszönte Görbe László plébános
úr köszöntő szavait és Varga Eszter-
ke versét, megáldotta lemplomunk
új büszkeségét. Mindannyian meg-
hatódott lélekkel hallgattuk az orgÓ-
na felzendülő hangjait.
Püspök úr ünnepi szentbeszédében
egyebek mellett kitért arra is, hogy e
csodálatos hangszernek mílyen ion-

IpJúsÁcr nÉr
Augusztus 11-19-e között kerütt tebo-
nyolításra az etső lfjúsági hét. A prog-
ramsorozat egyik eredménye volt azok-
nak az intézkedéseknek, amelyek még
tava[y hangoztak et az lfjúsági fóru-
mon. E rendezvény is a fiatatok étetmi-
nőségén volt hivatott javítani.

Egy hét -te[e rendezvényekket- áttjon a
fiatatok rendelkezésére. De ne az idő-
sebb generáció áttítsa össze a progra-
mokat, hanem maguk a fiatalok, ők
tudják, hogy mire van szükségük, mi
érdekti őket...

tos szerepe lehet a fenséges Isten
dicsőítésében. Reményét fejezte ki,
hogy az orgona mé9 nagyon sok ide-
ig fogja szolgálni közösségünk életét,
és nyújt felejthetetlen élményt a kü-
lönbóző únnepek, hangversenyek al-
kalmából ís.

A szentmisén részt vettek
evangélikus testvéreink és
városunk elöljárói is. A
szertartás végén Répcelak
város nevében Dr. Né-
meth Kálmán polgármes-
ter úr köszöntötte a Fő-
pásztort.

Unneplésünk délután, orgonahang-
versennyel folytatÓ'dott. Gesztesi-
Tóth László budapesti orgonamű-
vész előadása sokáig emlékezetes és
maradandó élményt lesz számunkra.
A hangszer remélhetőleg hosszú év-
tizedekig gazdagítja egyházközsé-
günk és városunk életét, és bízunk
abban, hogy sok ilyen csodálatos
hangverseny részesei lehetünk.

Horváth csaba
Szent István Egyházközség

vilá9i elnöke

Ezért is a 4-5 hónapos szervezőmunka
közben több megbeszétést tartottak a
szervezők -Művetődési Otthon, lfjúsági
Bizottság-, ahová rendszerint meghív-
ták a hetyi fiatalságot.
Nem sok sikerreIl
Az etőbb említett értekezleteken ke-
vés, de annát aktívabb fiatat jetent
meg. Volt-e értelme? Teszik fel sokan a
kérdést.
lgen volt. Hiszen tanúként [ehet ide
fe[sorakoztatni, hogy szinte minden
felmerült ötlet megvatósításra kerütt.

(fotytatá5 a 8. otdaton)

ffi,g

í

%^-&e

Fotók: Kutasi lldikó

Sajtgyárlátogatás
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Á HPLYI VÁLÁSZTASI

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság elnöke 2006. októ_
ber 1-re tűzte ki az önkormányzati választá-
sokat. Ezen a napon Répcelakon poloár-
mestert és kilenc önkormányzati képvisélőt
választunk_
A választáson Helyi Választási Bizottság
működik.

Székhelve: Répcelak, Bartók Béla u. 38.
(Polgármesteri Hivatal)

A Bizottság elnöke; Glóbits Jenő
elnök-helyettese: VizvárdyTamásné
:agja: Sándorfi Miklósnéróttagok: Egyed krisztina

kremán zsoltné
répcelaki lakosok

- HelyiVálasztási Bizottság mellett működik
. Helyi Választási lroda, amelynek

,:zetőie: Bokányi Kálmánné jegyző,:3jai: Dr Kiss Julianna atje§yza
Szalai Lajosné főelőadó
Diószegi József csoportvezető
Molnár Lászlóné csoportvezető
Molnár Attiláné főelőadó

, *elyi Választási lroda székhelye a Polgár-- 
=steri Hivatal.

-= 
=fonszáma 370-101, 370-123, 370-1 15.

- :cIgármesteri Hivatalban választási infor--.:iós szolgálat működik. A választással
, ,::solatos kérdésekre a 370-1rS-<is teie-
: -számon Szalai Lajosne igazgatási főelá-

. :: válaszol,

- ,alasztás városunkban három szavazó-, . ren történik.

számú szavazókör
',',,,elódési Ház (tanácskozóterem)

" .:avazatszámláló bizottság tagjai:
Enzsöl lstván
Kiss Attila
Nagy lstvánné

: _ ,;:ok: 
Gönczöl Károlyné
Fehérné lstenes lrén
répcelaki lakosok

. :, :ökönywezető: Kovács Pálné fóelőadó

-" s_z,amú szavazókörök az alábbi ut-,:, ,::toznak:

Inone TÁJEKo

Gárdonyi Géza utca
Honvéd utca
Jókai Mór utca
petőíi sándor utca
petófi sándor utca
Rákóczi Ferenc utca
Széchenyi lstván utca
vasút utca
vízmű utca

ll. számú szavazókör
lsKoLA

Póttagok:

A szavazatszámláló bizottság tagjai
Csorba Ernő
kovács kálmánné
Horváth Ernő

ZTArÓla

tel.jes
teljes
teljes
56-130 páros
65-71 páratlan
teljes
teljes
teljes
teljes

Hollósi Gyuláné
kovács Ákosné
répcelaki lakosok

Aradi utca
Avar utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
carl von Linde út
Csánigi utca
Gyár köz
Hunyadi utca
József Attila utca
Kossuth Lajos utca
Mezö lmre utca
petőfi sándor utca
petőfi sándor utca
Temetó út
Várdomb
Vörösmarty utca
Zrínyi Miklós utca

lll. számú szavazókör

Jegyzókönywezető: Novákné Czuppon Te-
rézia.főelőadó

;1 ;|l, 
szimú sz z az alábbi utcák

tartoznak:

teljes
teljes
36-60 páros
45-53 páratlan
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
4-44 páros
5-63 páratlan
teljes
teljes
teljes
teljes

Múvelődési Ház (házasságkötó terem)

A szavazatszámláló bizottság tagjai:
Soós József
Mészáros lstvánné
Boros Ferencné

Póttagok: Németh Lászlóné
Németh Gyuláné
répcelaki lakosok

/egy_zókönywezető: Kemenesiné Szitó Eri-ka fóelőadó: , :ndre utca
: -: r Béla utca
:--r Béla utca
,;-:i,its utca
: :: a György utca

teljes
1-39 páratlan
2-34lA páros
teljes
teljes

i |ll. szimú szavaz az alábbi utcar
tartoznak

teljes

(folytatás a 4. oldalon)

Arany János utca

Tisztelettel hívjuk
városunk
szépkorú

lakosságát

2006. szeptember
28-án csütörtökön

L7 őrakor
a Művelődési Ház
nagyteremébe.

köszöntőt mond:
Keszey Lajos,

Répcelak Város Ön-
kormányzata Egész-
sé9ügyi és Szociális
Bizottságának elnöke

Örökzöld
táncdalokból és

operett-Slágerekbőt
álló összeállítással

és uzsonnával
várjuk Önöket sze-

retettel.

Répcelak Város
Onkormányzata

]/
1956

czakó Gábor író

szemével

október 12-én
(csütörtókön)

18.00 órakor
a városi könyWÍrban

Visszaemlékezés,
egyúttal megemlékezés
az 1956-os forradalom
és szabadságharc 50.

évford u lója üsáeletére.
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A Berzsenyi Dániel Me_
gyei és Városi Könyvtár

az Országos Képzési
Jegyzék§en 52842201

számon regisztrált
könyvtá ros asszisztens i

képzést szervez a
11l2004.(lv.14.) NKÖM
rendeletben előírtak

szerint.

A 252 órás képzés során
a hallgatók megismerked-
nek a könyvtári tevékeny-
ség különböző munkaterü-
leteivel, jártasságot sze-
reznek a könyvtári szolgál-
tatásokkal kapcsolatos ad-
minisztratív, könyvtártech-
nikai feladatok elvégzésé-
ben.
Az elméleti órák pénteki és

]Az oktatás 2007 januárjá-
i ban indul és 2007 októbe-
1 rében záróvizsgával feje-
iződik be, melynek sikeres
] tetétele után a résztvevók
ia Magyar Művelődési lnté-

]zet által kiállított, a ..D" köz-

I 
alkalmazotti fizetési osz-

] 
tályba való besorolásra

1 
jogosító bizonyítványt kap-

j lák kezhez.
]

iA tanfolyamra való jelent-
kezés feltétele érettségi,

határideje
2006. november 30,

A részvételi díj körülbelül
70 ezer forint, mely két
részletben fizethető.

A vizsgadíj összege vár-
hatóan kb. 10 ezer forint,

Jelentkezési cím:
Berzsenyi Dániel Könyvtár
970,1 Szombathely pf. 113.
A tanfolvam helyszíne:
Berzsenyi Dániel Könyvtár
9700 Szombathely, dr. An-
tall József tér í.
A tanfolvammal kapcsolat-
ban információ kérhető:
Németh Tiborné könyvtáros
E-mail: szet@mail.bdmk.hu
Telefon/fax; 94/51 3-539
Telefon/telefax 94/5'l 3-539

(foly.tatás a 3. oldalról)

Bem utca,
Béke utca
kőris utca
úttörő utca

Nagy György
Répcelak, Kossuth u, 29. íüggetlen jelölt

Oláh Gézáné
Répcelak, Úttc;ro u. olg független jelöll

pálla péter
Répcelak, Petőfi S. u. 62. független jelöltA Helyi Választási Bizottságba és a szava-

zatszámláló bizottságokba a jelöló szerye-
zetek és a független jelöltek is delegálhat-
nak tagokat.

A Helyi Választási Bizottság a következő
jelölteket vette nyilvántartásba :

POLGÁRMESTER JELÖLTEK:

Név, lakcím , jelölő szervezet

Dr. Németh Kálmán
Répcelak, Vörösmarty u. 1 1.

fűggetlen jelölt

pusztai Miklós
Répcelak, Béke u. 44. FlDESZ-KDNP

xÉpvtsElő -lelölrex

Név, lakcím,.jelölő szervezet

Biczó Gyula
Répcelak, Petőfi u. 76, független jelölt

Biró József
Répcelak, Derkovits u. 37. független jelölt

teljes
teljes
teljes
teljes

Stampfel Szilárd Ferenc
Szombathely, 11-es Huszár u.23

szabó József
Répcelak, Gyárköz g,

szalai szabolcs
Répcelak, Kossuth u. 25.

Varga Jenő
Répcelak, Kossuth u, 47.

Varga László
Répcelak, Hunyadi u. 10.

winkler krisztina
Répcelak, Bem u,37.

HVlM

MSZP

független jelölt

független jelölt

FlDESZ-KDNP

Dr. Dömötör János
Répcelak, Avar u. 9/A.

Emmer Gáborné
Répcelak, Petófi u. 34,

Enginé Kozonits Mária Gyöngyi
Répcelak, Kőris u.6.

Gróf Károly
Répcelak, Kossuth u.6.

Gulyás Botond Béla
Répcelak, Petőfi u. 76.

Horváth csaba
Répcelak, Kossuth u. 54.

Horváth Endre
Répcelak, Avar u. 5.

Horváth Gyula Jánosné
Répcelak, Derkovits u. 19

Kámán János Lászlóné
Répcelak, Vasút u. 2.

MSZP

Szavazni az értesitőn megjelölt szavazóhe-
lyiségekben október '1 -jén (vasárnap) 6-19
óráig lehet.

Minden választópolgár három szavazó|apot
kap. Külön-külon a polgármester, a kislistás
helyi képviselő és a megyei listás választás-
ra.
A választásnál nincs érvényességi kúszöb.

A polgármester választására szolgáló sza-
vazólapokon a jelöltre a neve melletti kör-
ben elhelyezett egymást metszó két vonallal
lehet (x vagy +) voksolni.
A jelöltek közúl az lesz a polgármester, aki
a több szavazatot kapta,

A kislistás választásnál az a szavazőlap ér-
vényes, amelyen 9 vagy ennél kevesebb je-
lölt neve melletti körben x vagy + jel kerül.
Az a 9 jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb
szavazatot kapta.

A megyei közgyűlés szavazólapján érvénye-
sen szavazni a lista feletti körben elhelye-
zetlx vagy + jellel lehet, mégpedig egy lis-
tára.

A mozgásában gátolt személyt annak érde-
kében, hogy szavazatát leadhassa, kérésé-
re a szavazatszámláló bizottság két tagja
mozgó urnával felkeresi.
A mozgóurnára vonatkozó igényeket a sza-
vazás napját megelőzően a jegyzőnél, a
szavazás napján pedig a szavazatszámláló
bizottság elnökénél lehet bejelenteni.

Bokányi Kálmánné
a Helyi Választási lroda vezetője

fúggetlen jelölt

FlDESZ-KDNP

független jelölt

\

független jelölt

FlDESZ-KDNP

FlDESZ-KDNP

független jelölt

fúggetlen jelölt

FlDESZ-KDNP

Keszey Lajos Ferenc
Répcelak, Csánigi u. 8, független jelölt

könczölné Bernáth llona Rozália
Répcelak, Csánigi u. 30. független jelölt
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,,rGt,EKF,Z7 HÁ'r, HoGy TISZTA TüKöR
LEHESS!"
TaivEvNyI1,o A Món,t ISKoL,inÁx
A Móra iskola tanévnyitő ünnepsége
olyan összejövetel, aInelyen reniéIhetőleg
a részívevők többsége egymást megérteni,
egyrnást segíteni akaró, a saját feladatát
felelősen vállaló ember: szülők, diákok és
tanárok, a fenntartó önkormányzatok kép-
viselői. Az évnyitó ünnepély érzelmi oI-
dalról nem más, mint annak kifejezése,
hogy pedagógus a gyerekeknek, szülők-
nek és munkatársainak, a gyerekek egy-
másnak és tanítóiknak elmondhassák: ,,
szeretettel nyitottam be Hozzátok '' Sze-
retettel fogadtuk 3l0 tanulónkat Répcela-
kon és 33 kisiskolásunkat a tagintézmény-
ben, Uraiújfaluban, a l40 rlűvészeti isko-
]iást a 4 telephelyen. Köszönet Répcelak
Város Önkormányzatának, hogy nem kel-
;en csökkentenünk be- . _'.&,Li * -

,skolázási körzetünket. - ;lá&+ -&" :

giapazarlás legfőbb okát jelentő nyílászá-
rók cseréjc.

Egy jó iskola a fenntartó tele-
pülósek rangián emel. Egy iskolát az ott
tanító pedagógusok és az ott tanuló diákok
rninősítenek. Lehet, hogy arníg ki - ki itt
tanul, dolgozik, íalán nem is tudja
pontosan meghatározni az itteni
körüIményekben rejlő értékeket (a
segítőkészséget, a felszereltséget, a
következetességet, a szellemiséget...).

Pályáaaton nyert támogatasból eb-
ben a tanévben többféle új sportfelszere-
lést tudunk beszerezni, továbbá ismét indí-
tunk ősszel úszástanfolyamot, több kis-
térségi programot szervezünk a műfüves
pályán. Idén sern kelI nagyobb városokba

--."g"::.:."..utazniuk a gyerekek-
",?,*"" rek,. hogy gyóg},-

son vehessenek rész1.
Indítunk mindert kor-
csoportban Iabdarúgó
edzéseket, lesz szivacs-
kézilabda, kosárlabda
és atlétika edzés. Le-
het jelentkezni önkölr-
séges szIovákiai
sítanfolyamra. A me-

A nyár folya-
,.nán az épületen belül
.er,és változás volt:
:léhány tábIafestés,
:arkettalakkozás, a
lon}hán mázolások,
]\,c-csere két öltöző-
]en, a bankoktól kér-t
rasznált számítógé-
:ekkel felszereltük a
_r,elvi labort, így nár

Németh Eszter 1. osztályos tanuló verset
mond a tanévnyitón

,.et sámítógéptermünk van. A tagintéz-
:ényben az udvar rendezése, a virágosítás
: legjelentősebb változas.

Répcelakon az udvaron a műfüves
pá|ya létrehozása és a padok felújítása
.: egykori salakos pálya mellett, vala-
-int a főbejárat előtt szembetűnő a válto-
,..s. Minden használója nevében megkö-
_1njük a répcelaki önkormányzatnai, a
. iezőnek, a kivitelezőknek az iskola
..ott elkészült parkolót. Az a vágyunk,

g1, iskolánkat minden kOrnyékbeil tele-
: _iés, ahonnan idejárnak az általános isko-
.j]k, t€kintse a magáénak. Mi elkötelez-
,.: magunkat a fenntartó önkormányzatok,::i. saját lehetőségeínkkel szolgáltuk

:degyiket. Aá reméljük, hogy az ön-
:nányzati választások után további fej-

:,aések valósulnak meg iskolánkban.
rb épületszárnyban szükséges a 30 -- éves padlőzat, a látásromlást, fáradé-,-iiságot 

okozó világítótestek és az ener-

alapítványtól nyert támogatás biaosítja a
működését a foltvarró szakkörnek. Akik-
nek nincs otthon számítógépük, tanórák
előtt és után a könyvtárban és heti két al-
kalommal az egyik számítógépíeremben
gyakorolhatnak az iskola tulajdonában lé-
vő prograInokkal, illetve az internctet
használva. Az inforntatikával elmélvülteb-
ben foglalkozni vágyő gyerekeket i; 

"kí,juk a kötelező őrák után. A 7 - 8. osaá-
lyosok második idegen nyelvként heti két
órában, ha eddig kötelező nyelvként angolt
tanultak, elkezdhetik a németet uugy io.-
dítva. Természetesen idén is nagyon nép-
szerű a süni szakkör és a háztartástan
szakkör A sok tehetséges, szorgalrnas
gyereket idén is szeretnénk sokféle ver-
senyre, páIyázatra eredményesen felkészí-
teni. Hagyományos rendezvényeink közül
(alapítványi est, hangverseny a Zene Yi-
lágnapján, karácsonyi műsorok....)

gyei közoktatasi köz-

Berendeztük
a 2. számrtogépes termet

Tanévnyitó

(loiy,tatás a 6. oldalon) 
i
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A műfüves pálya

Az ígazgatónő
Szamosvölgyi Károly

tanár úrral

(folytatás az 5. oldalról)
különösen fontosnak tartjuk az l956-os
forradalorn 50. évfordulójának megünnep-
lését.

A nyár folyamán nevelőtestüle-
tünk küldöttsége egy tanulmányút kereté-
ben Erdélyben Szentábrahámon megláto-
gaílaa Benedek Elek lskolát, arnellyelsze-
retnénk tartalmas kapcsolatot kiépíteni. A
művészeti iskolások és tanáraik szerepiései
idén is biztosan sok színvonalas kulturális
programot Ígérnek. Sámos szép iervünk
van a 18l tanítási napra. Több alkalomrnal
fogadjuk továbbképzésre, előadásra, be-
mutató foglalkozásra a kistérség pedagó-
gusait. Csak akkor öröm a siker, ha megíá-
radtunk érte.

Yáltozás, hogy ebben a tanévberr
már a harmadik osáályosok is szöveges
minősítést kapnak. A 8. évfolyamon heti
2 és fél őrával csökkent a kötelező órák
sáma. Lesz országos mérés a 4, 6. 8,
évfolyamon rninden tanuló részvételével
2007. május 30-án. Ettől az évtőI orvosi
vizsgálatokra. védőoItásra csak a kötel'ező
tanórákon kívüIi időben kerülhet sor.

Arnire kiernelt figyelmet kell for-
dítanunk az az, hogy semmilyen formában
sem tűrhetjük el, hogy a diákok kapcso-
lataiban az eröszaknak, egyrnás megalázá-
sának bárlnilyen formája megjelenjék.
Nem engedhetjük meg, hogy a TV-böl,
filrnekböl, sajtóból áradő szennyhullám,
agresszivitás a gyerekek személyiségét,
kapcsolatrendszerét deformálja. Hiszen
minden gyerek pótolhatatlan érték.
Minden ,,gyermek lelke olyan, mint a tü-
kór, mely váltakozva fordul új és új irány-
ba, s fényt keres, nap, holdak, csillagok
vagy pislogó gyertyák fényét, mit ónmagá-
ról visszatükrözhessen. Van gyermek, kit
gondosan szoktatnak, hogy. merre s hova
forduljon fény után. Nap felé vagy ritka
csillag felé. S az irányt, ha bólcsek a szü-
lők, a tükör erejéhez mérik. Áztán van, aki
csak úgy önmagátólfordul erre - arra s ke-
resi azt, ami szépet ígér, ,-agy ami meg-
ll),uglaí_" A tiszta tűkór titlára engedi a
napfényt, odattikrözi, ahova irányítod
Ig),eke,z hát, hogy tiszta túkör lehess! "

Szoporvné Szabó l)iroska
igazgató

AneNYDIPLOMÁS PEDÁGÓ GUST

Szamosvölgyí Károly nyugalmazott tanár
urat2006. június 28-án otthonában kerestük
fel. Fehér ingben, mosolyogva várt bennün-
ket, és láthatóan igen örült, hogy megláto-
gattuk. Megilletődve hallgatta az igazgatóhő
köszöntő szavait.
22 éve nyugdíjas. Aktív pedagógusi pályájá-
nak befejezése után Szombathelyre költö-
zöm. Évekkel ezelől többször járt Répcela-
kon, de mostanában már közérzete Iniatt
nem szívesen lnozdul ki.
A diploma, a csokrok, az ünnepi torta átadá-
sa után hosszasan beszélgettünk tanár úr
életútjáról, a répcelaki iskola jelenlegi gond-
jairóI, az egykori kollégák sorsának alakulá-
sáról, Répcelak fej lődéséről.
Képesítés nélküli tanítóként éppen 60 évvel
ezelőtt, l946-ban lépett a katedrára. Az 50-
es években sok zaklatásban, igazságtalan el-
járásban volt része. Jogi tanulrnányai befeje-
zéséhez már csak az utolsó szigorlatok hiá-
nyoáak, de sajnos erről le kellert mondania.
Tanítói képesítést l954-ben szerzeft. Életé-
nek negyedét (2l évet) töltötte Répcelakon.
- Visszagondolva a répcelaki évekre, mit
tenne másképpen? - kérdeztűk Tanár Urat.

- Valószínű nem lennék olyan szigorú - vá
laszolta.
Felidéztük, hogy tanítványai még középis-
kolás korukban is vísszajártak hozzá, hogy
segítséget kapj anak tőle.
Kis küldöttségünk tagiai voltak egykori
munkatársai közül simon sándorné, szere-
tett diákjai közül Firisz Lászlóné (a régészet
iránt érdeklődő Vodenicsár Jutka) és a rép-
celaki iskola jelenlegi történeIem tanára,
keszei szabolcs.
Különöserr jól esett Szamosvölgyi Károly
Tanár Urnak, hogy saját maga nevelhette,
okíthatta a katedrán őt követő utódját.
Meglepett bennünket, és nágyon örültünk
annak, hogy mennyire figyelemmeI kíséri
egykori kollégánk két évtized múltán is a

répcelaki eseményeket, akár az új létesítmé-
nyekról, akár a spofteredményekről van szó.
Az biaos, hogy ezen a napon gondolatban
legalább húsz éveí fiatalodtunk. Tanár úr
hangja, humora most is fiatalos volt, és re-
méljük, hogy még sokáig így marad, Aztki-
vánjuk, hogy köszönthessük gyémánt és
vasdiplomája átvételekor is,
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1folytatás a B, oIdalról)

illetve a felnőttekhez hasonlóan nekik is
szóltak a délutáni kulturális műsorok. Fel-
iépett a Répcelaki Nyugdíjas Klub ének-
Kara, a Gyöngy és a Szent lstván Kórus,
Pilgersdorf fúvószenekara valamint ái
Ummögő Néptánccsoport, és itt volt Bori
neni gyönyörű szőtteseivel.

A Művelődési Ház termeiben berendezett,
?006 szeptember 8-ig tartó kiállítási
Rujavecné Ferenczi Katálin nyitotta meg.
A kisteremben foglaltak netyá a proleki-
ben_..résztvett magyar és oiztrák'reótot,
grafikus és fotóművészek képei, melyek a
program során, a Répce mentén eltöltött
,Jók benyomásait tükrözik vissza, és mint-
egy kifejezve a Répce folyó eredését

unterrabnitzban, a testvérkiállításon. is
láthatóak 2006. szeptember 1 6,-ától

A képek.segítségével tórtéóő kifejezőkés-
zség. volt megtekinthető a szomszédos
eló.adóteremben kifüggesztett festménye-
kep .és_pasáellrajzokon is, melyeket isio-
lások és tanáraik készítettek ózen alka-
lomra,

A projekt keretében az Alsó Répce menti
főváros nagyban hozzájárult a Fiépce Mű-
vészeti Fesztivál megvalósulásához.

HpITLtrR zLÓ KIÁLI.

Baki zsuzsanna
Régiófókusz Kht

Nem ez o kötet ozonbon Heiller Lószló
egyetlen munkójo. Elmélyült tonóri és
festői munkóssógo mellett - egyetemet
végzőknek meghaladó - művészet t ört éne-
ti íelkészúlrségre tett szert Önólló ku-
totósokot végzett, főként szobrászok
feldol9ozotlon munkóssó9óvol fo9lolko-
zott.

LÁs írÁs
\ RÉpcp GerÉntÁgex
4 ralzoló kedvvel, zene irőnti érzékeny-
séggel megőldott ifjú ember tonítónok ké-
.:üIt má9 o történelem előtti idők híres
_ jpoi tonítóképezdélében Mivel régről is-
-er3ük egymást, s több évtizedes borót-
. jounk mo is töretlen, bizony elmondho-,:n, én mé9 láitam cselló.lát cipelve a pő-
-:, f őutcón. Tolón hollottom is játszoní kis
, :norozenekorbon.

=zsiőművészi ombicióit Cziráki Lojos, o
- zlvi Képzőművészeti Körben o neves to-
- -vónyokot elindító Á.Tóth Sóndor korolto
'_ , krnek utóbb nyomdokoibo lépett.Korőn
.z "-ntkezett f estményeivel kióllítósokon.
, léki tanítósorsof vóllolt, ohonnét o ki-

"lt a Pécsen megszerzett diplomo bizto-
: -ctto o szómáro. Az időtől Pópán volt,:_ztanőr, mind szélesebb körben isme-,z,séget, figyelmet keltő festőművész.
--cly szellemi erőket mozgósított szülő-
_-:so sokói9 o politiko óltol megnyomorí-

-: -- kulf urólis életének f elemelkedése
_-"ében..,"

: --, ,-képel , kisf ilm3ei olyon épített emlé-
.,-.ei őriznek, omelyek mór nem biztos,
- : _: 

, mo is léteznek. Néprojzi tonulmónyoi
, 

-:,, -,ékenyít ő er őv el visszahotot tok f estő i
* _, <óssőgóra s hosszú időre megszabtók
.-::z: témájőt, formoi megjelenését és
::,_ emiségét, tortolmót. ...

_, ászettörténeti, 6fiy!57etírói munkós-
,,-::róI emlékezem meg, mert hogy, ez al-
,: :rnmol élve, magővol hozto legutolsó,

Eg"y József művészetévet foglalkozó
kdnyvét is.,

E szép és vonzó kötetnek elő- és utóélete
nem mindennopi és jól példőzzo o közis-
mert aforizmót: o P5-nru"Unek is meg von
a moguk sorso. Csíró1o minden bizonnyol
mór szakírói pólyójo kezdetén előbukkont,
mert Egry festészete korón megrogodio
s azt eszményei kózé emelte. A benne ..

rejtőző" történet 1984-ben öltöít for-
mót, mold nyert díjot egy regionőlis pó-
lyázaton. Kőnyv mégsem született s húsz
évig vőrt fiókbon o megjelenésre. Pedig
kitűnő lehetőséget kínóI egy festői élet--
mű megközelítésére és megértésére. Vé-
gül szerzői kiodósbon jelent meg ?OO3-
ban. Az újszerű felfogósbon és szerke-
zelben íródott könyv szerzője a kalauz
szerepét öltötte mogóro s beszéli el cso-
lód,.;o tolólkozősót a.,Baloton vilőgőt'' ké-
peire varőzsló bodocsonyi mester festé-
szetével. Művében az oda elvezető ösvé-
nyek egyik lehetséges vóltozotót kínóljo
oz olvosónok. ...

(folytotós o 10, oldalon)

Fotó; BakiOrsolya
kisfilmjéből

Nylr(firÉn
KcZl{ÁSZ l]U XULTUHÁLlS ÉGYESULET

*

l7]treauet nolonie3 !

híai kiá//ítása nk uentlége

n k o /da l ú s á3áu a /, qé fu ki) ni
niiuél7e/tb:ríéneíi

li /ké.r (i /r wéue / n én i h3
ktiltjnbo{k a koúbbatt

3a /eiá n kba n benl u /atko3ó
k ép iő n ű t é,r 7e k t ő /. Kö n n1 e n

iat,arba1o;he l, aki nepki.rér/i
rl u n ká.r ú3á l, á / e l nl tí t,, é t

e31 e l h n.1 c / le n 7í o t { á fi o ió
da boiba ba,n ömös i9 /tt t.

ili;7tlk c.ruk, .t
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Heitler László: Tavasz Pápán

A Heitler László
festóművészművész

kiállításának
megnyitóján elhangzotl

szöveg rövidített
változata

(Répce Galéria
2006. 09. 12.)

(folytotós o 9. oldolról)

Egymóst követték hiónypótló kismonogró-
fiői a pőpai születésű Beck Ö Fülöpről,
V.edres Mórkról, 6oldmon Győrgyről,
pásztor Jónosról. Az élő művésiek közül
oz itt kióllító sórvári Németh Mihóly és o
szombothelyi Tyché-t mintőzó Morton
Lőszló művészetéről, a fűzfői Végfalvi
Ottó festészetéről írt könyvet. Útikolou-
za jelent meg Pőpőról és sokszőz cikke,
kritikójo, tanulmányo újsógokbon, folyó-
irotokbon. Jelentős műgyűjteménye
ugyoncsok a művészet irónti elkötelezett-
ségét bizonyítja.

Mindezekkel pdihuzomoson, felépítette
egyéní hangvételű festői életművét,
omelyből jelen kiőllír asunk nyújt ízelít őt.
Festőnk témavilőgót o tógobb szülőföld
motívumoi hatőrozzők meg. _A Bokonynok,
Boloton f elvidéknek - f estő je. Még ponto-
sabbon: e tój folvoinok, e folvck hózoinok,
udvoroinok préshőzainak feszületeinek,
szobobelsőinek. poraszti tórgyoinok fes-
tőle" - írta kotológusóbá Bencze LőszIó
Kossuth-dí.los festőművész. Képolkoró
művészetének lényegét ma is érvényes
koróbbi vollomóso értelmezt e, hozta meg-
rogodó közelségbe. Természeíesen, nem
néprajzi dokumentumokot készít,,.honem
festő, oki történetesen olyan motívumok-
hoz nyúIt, melyek néprajzi- népművészeti
eredetűek" -tette egyértelművé egyik le-
velében. Nem morodt odós o kimerítőbb
magyarőzattol sem:" ..évekig dolgoztom
bakonyi folvokbon. ...Az az elvont rend-
szer tort mo is robul, melyet ritmusos ut-
cosoroik, órkódos. gazdag oromdíszes hó-
zoik, mesterien forogott székeik, kovő-
csolt rócsoik kif ejeznek''. Az eszmei ala-
pot pedi9 e szovokkol jellemezte:, .,...a
rend és o szobodsóg, o nyugolom és a len-
dület, az elemekke1-onyogokkol való értő
bónós és küzdelmes nemes szépségét és
összhongjót igyekeztem megjeleníteni
képeimen".

A hotvonos években még erősen kötődött
o lótszoti őbrőzolas törvényeihez. áani
színekre hongolt. erősen zőrt íestménye-
in ozonbon mór felismerhetők voltok o
szerkezetesség hangsúlyoi, o síkbo fordí-
tott építkezés jelei. A merev mértonios-
só9ot ozonbon jól ellensúlyoztők o borok-
kos ívek, csi9ovonolok, vokolotdíszítmé-
nyek, pórkónyok, keretbe fogott oblokok

és az érzékeny ecsetkezelések, o test-
szerű,en kidomborodó f estékf oltok.
E korszok meghatórozó művészeti torek-
vése volt o konstruktivizmus, o szerkeze-
tes5éget kiemelő . műolkotós. . Hotóso
Heitler Lőszló festészetére is hotóssol
volt,'de solóíos, egyedi formóbon jelent
kezett. Figyelmét egyre inkőbb az egész
lőtványról a részlelekre helyezte s csu-
pőn egy-két motívumot helyezett a kép-
síkro. Előbb a hózból csok o homlokzot,
mojd tovóbb egyszerűsítve, o póros oblo-
kot és szoboríüIkét, végül mőr csok o ko-
vócsolt rácsozatú ablokot, egy pőrkóny
részletet festette meg. E folyomof szó-
mos vóltozoto készült el az évek során.
Ezzel együtt visszofogottó vóltok polet-
tójánok színei is.

Meghatőrozóvó nőtt o folusi hóztól köi-
csönzött mészfehér, amelyet finom kék,
áteresztő réteggel fedett le, E két felé
mérvadó szín vőltozó arónyoi - tórsíívo
egy-egy erőteljes vendégszínnel - elíérő
yelentést kölcsönöztek műveinek. rndo-
kolton .,1ellemezték krttikusai a ..f ehér há-
zak festőlének".
A folyomot mo sem szokodt meg, de az
utóbbi években ismét - és mosf mőr tó-
gobb lóthotórt felölelve - o tójóbrózolós
felé fordult. Nódfedeles préshózánok ob-
lokóból o Boloton víztükrére, o bozolthe-
gyekre lót s nem tud szabodulni o meg-
íestés kényszeres örömétől. Vitorlósok,
fény, ragyogós tölti me9 újobb festmé-
nyeit, de felbukkonnok mós tóji él;mények
is. Voloho képek sorót festette az Adriő-
ról. Mo újro fo9lolkoztotjo az útirajz,
útikép.

Heítler Lószló festői pólyá3o ilyenképpen
egy porobolaívvel 1ellemezhető: két ta|p-
pontjo o természetl lótvónyon nyugszik,
tetőpontjo súrol.,1o az elvont, absztrokt
íestészet mezsgyéjét, de nem lépi őt, le-
hetősége hotóroin belül morodt. Képei
megőrzik és sugőrozzők ozt o tisztaságot,
omi áthotott a a íehérre meszelt , szolidon
díszített, oszloptornócos bokonyi
porosztborokk hózot és hojdon volt lokói
életét.

5olomon Nóndor művészet t ört énész,
ny. képtórigazgató
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Rópcctaki Hírmondó

MtKurÁsvIRAG A LAKÁsSAN
n 

. 
mikulásvirág vörös, köpenyszerű

relleveleinek köszönhetően a no-
vemberi névnapok, karácsonyi ün-
nepek kedvelt virágzó szobanövé-
nYe. Hidegkedvelő növény , ezért
tartása túlfűtött lakásokban megle-
hetősen nehézkes. Kis odafigyelés-
sel azonban az ünnepek után is mu-
tatós marad, és újravirágoztatásával
is megpróbálkozhatunk.

A mikulásvirágot többnyire ajándék-
ba kapjuk, ezért a cserepef díszes
fóliába burkolják. Ezt a lehető leg-
hamarabb el kell távolítani, mert a
mikulásvirág gyökerei rendkívül oxi-
génigényesek, és a műanyag cso-
magolás megfojtja azokat. Ézt az
igényét az öntözésnél is vegyük fi-
gyelembe, és csak akkor póto[uk a
vizet, ha a cserépföíd felszínJ már
szinte teljesen száraz. A cserép alá
helyezzünk alátétet. A leg;obban
tesszük, ha minél hamarabb agyag-
cserépbe ültetjük át a növényt, ámi-
oen a gyökere jobban levegőzik, ésa közeg vízgazdálkodása is jobb
iesz, nem is beszélve arról, hogy a
ragy lombozatú mikulásvirág a sú-
yosabb edényben kisebb valószínű-
séggel borul fel.

A. mikulásvirágot a lakás napfényes
-észén helyezzük el, de a tűző náp-
sugaraktól óvjuk. A növény nem
<edveli a változó hőmérsékletű szo-
:át, és a huzatot, A legjobb, ha nyí-lászáróktól távol egy oilan helyiséi-
:en tartjuk, amelynek hőmérsékleie
:gfeljebb 16 és 20 oC között inga-
:ozik. 23 oC felett a növény bizio-
san pusztulásra van ítélve, és a szá-,az. levegő kifejezetten árt neki,
:zért a fűtőtesttől távol he|yezzúÉ
:i. Száraz levegőjű lakásokban kézi
:árásítóval növelhetjük a növény.lörül a páratartalmat napi egyszeri
='kalommal.

- mikulásvirág díszei a színes virág-
:ati fellevelek. A klasszikus vörós.zín mellett kaphatók krémfehér,,szsaszín, lazacszín és tarkán csíko]
:ctt fellevelű fajták is" A színes vi--:gzati fellevelek csak akkor alakul--u! !i, ha a virágképződés megin-
:_ll, Ez azonban csak rövidnappátos
.Jrülmények között történik ffi€9,
, agyis akkor, ha a folyamaros meg-

világítás időtartama kevesebb, mint
10 óra. Ezt a termesztő üzem'ekben
sötétítéssel oldják meg, A lakásban
tartott mikulásvirág oldalhajtásain a
szines fellevelű főhajtások elvirág-
zása után csak zöld leveiek fejlőá-
nek,

Minél több fényt kap a növény, annál
hosszabb ideig virágzik, és a felleve-
lek is sokáig szépek maradnak. Elvi-
rágzás után, március-áprilisban a
színes fellevelek is hervadnak. Ekkor
a főhajtást a következő oldaleiágazá-
sig távolítsuk el, és ültessük át á no-
vény!, lehetőleg agyag cserépbe. Az
ültetőközegnek enyhén savanyú, 6,2
pH-jú (Florasca B típusú) virá9foldet
válasszunk. Mérsékelt öntözéi mel-
lett h_áromhetente, majd a nyár fo-
lyamán kéthetente tápoldatozzuk a
növényt általános hatású tápoldattal.
A nyári hónapokban a mikulásvirágot
a szabadban is tarthatluk, de ne ie-
gyük a tűző napra.

Osszel megpróbálkozhatunk a miku-
|ásvirág újravirágoztatásával. A mi-
kulásvirág bimbóképződése és felie-
veleinek színeződése csak akkor in-
dul meg újból, ha rövidnappalos kö-
rülményeket biztosítunk a számára.
Szeptemberben vigyük a növényt ki-
egyenlített hőmérsékletű helyiségbe.
Karácsonyi virágoztatásra október
közepétől kezdődően 9 héten át 14-
15 órás időtartamra (például délután
3 órától reggel 7-B óráig) borítsunk
a növényre egy megfeleiő nagyságú
kartondobozt. Jól záródó, sotét, tirés
szek_rény aljában is elhelyezhetjük a
növényt a sötétszakaszban, A vilá-
9os időszakban azonban fontos,
hogy elegendő fényt kapjon a nö]
vény. Amikor a színes fetlóvelek lát-
hatóvá váltak, abbahagyhatjuk a rö-
vidnappalos kezelést. Mikroólemeket
is tartalma2Ó tápotoattal öntözve a
mikulásvirág felleveleinek színe mé9
intenzívebb lesz. Ily módon a követ]
kező ka,rácsonyra terebélyes, gazda-
gon. elágazódó, élénk színű nóvény
díszítheti az űnnepi asztalt.

Pap Edina
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Garas kálmán és
Dr, Bokányi Péter

a répcelaki bemutatón
Fotók: Hollósy Dávid

12. évfolyam 3. szám

S HovA, LETTEK ALAKUNKnÓI
A KEPE K?,,

X..l9l'fl* képeskönyv o,s.oe.mlta- elevenednek meg, válnak valóságos-toJara luo6. szeptembér 18-án ke- sá. Kis időkből, kis történeteto?iárrült sor a helyi könyvtárban, majd össze a város i-ragyo*anyi"nJ;;uá;
másnap Dr. Fűzfa Balázs iroáatoÁ- apüi;"grén es á'tozoséeg úp*":történész a szombathelyi Berzsenyi lata.
Dániel }4egyei Könyvtárban ajánloÍ-
ta a művet. Bevezetőjében méltatta A nagyszámú érdeklődőt vonzó ese-a . könYv. értékeit, §W|ire ménYen a képeskönyv
igényes és szemet W alkotói, Garas Kálmán
9 yö n yö rködtető ?:§ffiYffiilr §§ fotóművész és Dr. Bo-
megjelenését. Elis-W§&. kánvi Péter irodalom-
meréssel szólt Rép- történész vallottak acelak utóbbi ZO ffi*-Fffi kép és az ember viszo-
évének. . im.pozáns nyáról, a répcetatiiát-
és példaértékű fej- ról, a városut i.aniizilődéséről. wsliwzelmeikről.
A címben szereplő, ^ "'""'iliii'á'u?u, Köszönet a szerzők-csodélatos Jékely . 

l vlv' 'qlL nek - és nem utolsó-zoltá.n sorban rejlő kérdésre a ké- sorban a kiadó Répcelak város Ön-peskönyv választ u9: A fotók meg- kormányzatának --[ogy ezeket a ké-őrzik mindazokat, akik.a múltat ép-í- peket visszavarázsolták nekünk.tették a jelen számára. Iskolások,
mesteremberek, regruták történetei -SzE-

MUTASD MEG A VILÁGNAK
LAKÓ t-t tr,LYtr,D tr,T !

A Mátrix Közhasznú Alapífuány, a TOP
Egyesület és a www.utazunk.com utazási
1agazin pályázatot hirdet ,Mutasd meg a
világnak lakóhelyedet" címmel, meMáek
élja az, hogy az írni szeretó fiatalok l'eie-
tóséget kapjanak a bemutatkozásra, vala-
mint az,.hogy az i!ú tehetségek segítségé-
vel minden településnek aOott tegyón aie-
hetóség utazási portálon való béhutatko-
zasía.

A pályázaton azok a középiskolás diákok
vehetnek részt, akik egy leíró fogalmazás-
ban.bemutatják lakóhelyüket és a helyi lát-
nivalókat. Az elbírálásnál előnyt élvéznek
azok, akik munkájukat csoportosan készí-
tik, és bevonják az alkotásba tanáraikat,
szüleiket is.

Az elkészített írásokat, kapcsolódó kép-
anyagokat postai úton digitális formátum-U9l (floppyn, cd-n)vagy külön a
cikk(Outazunk.com e-mail címre elektroni-
kusan is el lehet küldeni. A pályázali anya-
gok terjedelme maximum 1 gépelt a/4-es
oldal (1800 karakter) lehet. A iépek mérete
és száma nincs korlátozva.

A legjobb i{ú írók könyveket, vásárlási utal-

ványokat, DVD lemezeket, utazási magazin
előfizetéseket, utazásokat, táborozáiokat
kapnak, valamint írásaik felkerülnek a www.
utazunk.com utazási magazin oldalaira.

A pályázatok az alábbi postai címre küld-
hetók be:

Mátrix Alapítvány,,,Megmutatom lakóhelye-
met!" 6701 Szeged, Pf.: 929

A pályázók, a műveiket magyar nyelven az
egész országból, és külföldról is beadhatják.

A pályázatok beadása, és a bírálatí munka
folyamatos!

További információ kérhető a 06-20-33-64-
166-os telefonszámon vagy a cikk@utazunk.
com címen.

Minden pályázónak sok sikerl kíván a Mátrix
Közhasznú Alapífuány, a TOP Egyesület és
a www.utazunk.com utazási magazin.

A pályázat teljes szövege a www.utazunk.
com oldalon olvasható.

A szombathelyi bemutatón
Fotó: Garas
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P:lffy lstván,. a szakkör jelenlegí vezetője
.)62 óta foglalkozik anlátőI csilla!ászattal. i
_lrdapesti Uránia CsiIlagvizsgáJóban vizsgát
:elt. hogy a TtT keretén beltil előadásot at, Ü'"-
.-:utatókat tarthasson. Ezen ben,rutatOt naiasa-
:,:k eredntérryekérrt alakult nreg l98ó. decettt-
:er 5.-én l6 fővel a csillagás-zati szakkör, a
szénsavterrneIő vállalat fenntartásában és
-zenleltetésében. Megfigyeléseiker. eredmé-
,,ciket a TIT-nek jelenteniük keilett. I987-
:en a vállalat dolgozói társadalmi rrrunkában
..eszítették el egy 200 mm átrnérőjű Newton-:ndszerű távcső állványzatáí. ,Az iq,iragl tu-
.-lzat is nlegalakult ebben az évben l l fő is-
. _.]ai diákkal.
:. szakkör kapcsolatai szorosak voItak: szom-
::thelyi Gotthard Anlatőr Csillagászati Egye-
,,t]et és Cotthard Csillagvizsgáló, BerzsJnyi'.,iliel 

]'trrlárképző Főiskola, sárl,ári TlT várá-
szervezete, budapesti Uránia Csillagvizsgá-
és Magyar Csi llagászati Egyesület.

- szakkör szánlára biztosított pénzből csilia-
_.szati diafilmeket, könyveket, távcsőkiegé-
_.iőket vásároJt, és tagjaivaI kiránrJulásoiat
..: a Planetár.iunlba. A szakkör. az SZI.Y
ubban nrűködött. kéthetente 18 órától. De-
.: idő esetén benlutatókat tartottak.
, állalat privatizációja idején nlűködése szü-

.:elt, rnajd nyugdrjazások, rrrunkahelyi leter-
: :ségek miatt meg is szűnt.

:.1\,csö\,et sikerüIt Pálfí1, lstvánrrak nregvá-
.-_,jnia, a diasorozatokat pedig az általá=nos
, r]a kapta meg.
:sillagász szakkör tevékenysége csak évek-. később, l998-ban, a művelődési ház kere-

. l belül indult nleg újra, s azóta folyamatos
-.:öd ik, v áltozó létszánrmal.
.:r esetnény volt a szakkör életében az

1999. évi augusztus I l-i teljes napfogyatko-
zás. Ezen a napon szíIres programÓ( iáu"sO-
ves bemutaíó kínálataval sok érdeklődő vert
részt ezen ritka természeti esemény megfigye-
lésében. A Répce lakon nlért ereare"nyl-t.t
mas telepúlések méréseivel egytitt külcin 

-kiad-

ványban tette közzé a Gotthard Amatőr CsiIla-
gászati Egyesület.
A 2004. év vége felé felmerült a tagokban,

\1zv - új városképbe beilleszthető lenne egy
állandó csillagvizsgáló épület, melynek tái-
csövét a Cotthard Egyesület biztosítÁná. Ezzel
a gondolattal a szakkör vezetője tlegkereste
az önkormányzatot, mely az ötletet jónak ta-
láIta, de az eredeti javaslatot elveteite. Nenr
l.."l" ;9 helye a központban, és egy önálló
épület fenntartása túl költséges lenrie. Támo-
gatták azonban egy távcső nregvásárlását, az
elhelyezést pedig egy nreglévő éptliet - iskoIa,
művelődési ház - tetőterében képzelték el.
2005 januárjában 4 taggal és a níivelődési
ház, mintjogi személy tagságával rtregalakult
a Gofthard Arnatőr Csillagászati Egyestilet
répcelaki csoportja. Hónapokkal későbI pedig
megérkezett a várva-várt új távcső. Ezzel a|,
értékes távcsővel egy színvonalasabb nlunka
vehette kezdetét. A csillagászok minclen ércle-
kes esemérryre benrutatót szerveznek. Így tör-
tént szeptember elején is, amikor a hitOro-
gyatkozást tekinthették nleg az érdeklőclők. A
cs:po|t bízik abban, hogy harnarosan egy ok-
tató, és bemutató csillagvizsgáIót létesienek.
ahol jobb feltételek mel lett foiyathatják

Biczó Ferenc
helytörténész

Irodalom: Pálffy István szakkörvezető írása a Szónsav-
mrldiás 1988 aug. számában; Vas Népe 2004 1204.
2005.02 _22. 200 5.07 _06 -i szánrai
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Utolsó pokoli
történetek

3 Calrnel: Farkasok bálja
4. Wass Albert: Eliza
_5_ Morgan: Vidd hírét az

lgazaknak
6, Morgan: Vidd hírét az

órőkkévalórrak
cordon: sámán
Gordon: Orvosdoktor
()rczv Enlma: A Vörös
Pimperrrel

I0, Cabot: Eski.ivő olasz
rn tid ra

a szuLETEs
'!5 :^l:,iÉl, örü|ün;,

'-? Soós Ferenc és Soós Leven-
. Ágn Veronika és Soós Ferenc fi-
: Horváth Kira, Nagy Orsolya és
-: -,,áth Béla lánya; Balás Bálint Ko-. Kovács Enikő és Balás Árpád
. Élő karina patrícia, vadász csilla-. Étő Gyuta lánya; Pichler Márk,
.- jra Katalin és Pichler Attila fia;
.sierházi Áron, Kovács Maríanna

,. ',1esterházi lstván fia; Bognár An-,. _éna, Németh Renáta és Bognár
- :s lánva

7

8

9

ffi ^-,-.T:,:::,"- Il ^:á,T::n:,

Hencsei Noémi és Hor-
váth Sándor; Málits Adri-
enn és Bécs Barnabás
László; Fülöp Erika és
Bódi lstván Szabolcs; Pá-
ti Krisztina és Ments Gyu-
la; Fehér Veronika es
Varga Péter; Klss Barba-
ra és Németh Gergely
Gábor
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Fószeíkesztó : kecskes péter

Felelós kiadó : Bokáni (Álmánné je*zó
Szerkesztósé6 cime :

vámsi Könyvtár

Répcelak, Bartók B. u. 55.
tel.:95/588_001
szerkesztette.: csuka Éva

Készütta MúYelódési otthon cANoN NP
6030 típ. íénymásolóján 1o5o példányban
sokszoíosításért felel: szóíádi Enikó

Dunai Antal olimpiai bajnok
ünnepi beszédét mondja

verasztó János lelkész és
Gorbe László plébános áldása

n gyerekek birtokukba vették
a pályát

RKŐ ZES tr,I

Alba Régia - Répcelak
Répcelak - Herend
Répcelall - A_ika
Közutasok KTK - Répcelak

Női kózilabdacsapat
szep, 30., l7.30 óra Beled - Répcelak
október 1., l'1 .30 óra Répcelak - Fertószentnriklós
október l5., 17 óra Dunaszeg-Répcelatl
okt. 2I., l6.30 óra Répcelak - ETb KC
október 28., l6 óra Csorna - Répcelak
novenlber 4., 16 óra Répcelak - Lébény
november 8., 20 óra VKLSE - Répcelak
nov. l8., l6.30 óra Répcelak - ETO Toldi
nov. 25., I7.30 óra Répcelak - Pannonhalma

október l4.
október 2l-
október 23.
október 28.
november 4.

november 1 l

Elmax Pápa - Répcelak
Répcelak - Bük
Répcelak - Ajka
FC Sopron - Répcelak
Répcelak - Haladas
Celldömölk - Répcelak

október 2 l.
noventber,l l .

noventber l 8.
novernber 25.

Férfi kézilabdacsapaí
szeptember 24., ll óra
szeptember 30., ló óra
október 8.. l0.30 óra
október l4., I6 óra
október 22., l0.30 óra
október 29.. I6 óra
novernber 5.. l0.30 óra

Szurkoló KC - Répcelak
Kapuvár - Répcelak
Répcelak - ALrdió
Tét - Répcelak
Répcelak - Panonhalnta
MOGAAC -'Répcelak

I{épcelak - GlobáI

Nts l-es tekecsapat
szeptember 23. Répcelak - ZTE II.
szcptember 30. Répcelak Anala SE
október 14. Répcelak Cr,örhő -I-C

MúFüvtr,s
IS KoLÁBA

PALYA AvÁrÁs,t AZ
N 2006. SzppTEi\{Btr11 15

Városunk, kistérségünk tegújabb sporttéte-
sítménye iskotánk terütetén készütt et.

Tekintsünk vissza az öttettőt a megvatósítá-
sig! Az UEFA-tót a Magyar Labdarúeó Szö-
vetségen keresztül nyerhető pátyázati iá-
mogatás reménye serkentette cselekvésre
testnevelő tanárainkat, Biczó Gyutát és Sza-
bó Róbertet. A 20 éves satakos pátya hetyén
egy modern, egészségesebb testedzésre a[-
kalmas pátyát képzettek. Ezen a pátyázaton
3, 4 mittió Ft támogatást nyert az iskola. A
pátya ünnepétyes avatásán a Magyar Labda-
rúgó Szövetséget Dunai,Antat atetnök képvi-
selte. Gratutált ahhoz, hogy e pátyázat ke-
retében az országban rlátunk készútt et a 7.
pátya.

Dr. Lamperth Mónika betügyminiszterként
támogatta, hogy a répcetaki iskota műfüves
pátyájának létrehozására a sárvári többcétú
kistérségi társutás áttat beadott (az iskota
áttat kidotgozott) pátyázat 5 mittió Ft-os tá-
mogatásban részesütjön. Vatójában ez a
döntés vott a tegfőbb indoka annak, hogy a
pátya átadására őt kérte fet Répcetak VZios
polgármestere, A miniszter asszony tátható-
an nagy örömmel fordult a gyerekekhez,
kérte őket, hogy hasznátják minét többszöi

az új pátyát, törődjenek egészségükke[,
sportoljanak sokat.

A pátya tétrejöttéért köszönet a répcetaki
képvisetőtestütetnek, a pénzügyi és a sport-
bizottságnak segítőkészségükért, az erkótcsi,
és a jelentős anyagí támogatásukért. A kivi-
telező a cettdömötki Kemenesi Métyépítő Kft
vott.

Ez a pátya azért az egyik teghasznosabb be-
ruházás ,iskolánkban, mert mindenki hasz-
náthatja: minden tanítvány és csatádtagjaik,
sőt városunk takói, és a környékbetiek is!
Legyen sok,öröme a szabad levegőn ettöttött
5portjátékokban pátyánk teendő hasznátói-
nak.

A több mint 18 mittió Ft értékű műfüves pá-
lya sáros időben és este is hasznátható A
vitágítás tehetővé teszi azt is, hogy az esti
órákban is egy időben több hetyen is jó kö-
rülmények között edzhessek az iskotai és az
egyesüteti csapatok. Kérjük, hogy őrizzük
meg jó áttapotban!

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

RÉpcELAKI Str, sztKo SzTÁryaINAK
BÁJNOKI M tr

NB III.-as labdarúgó csapaf
szcptembei 23., l§ óra Répcelak * Csorna . 

'

október l., lóóra Kapuvár-Répcelak
október 8., l5 óra Répcelak - Ciesztreg
október l5., l5 óra , Keszthel1, - Répcelai
október 22,, l4.30 óra Répcelak - Tapolca
clktóber 28.,16 óra Bük - Répcelak
novembert 5., l4 óra Répce|ak - Stinleg

t,It 7 - tll9 labdarúgó csapat
szeptember 23. Répcelak - Kapuvár
szeptember 30. Játtossonrorja - Répcelak
október 7. Répcelak - Csorná


