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Volle már...?

- -ár álmod

-elyben mélyre zuhantál?
-:arátod

;<iben csalódtál ?
+ ..ár szeretőd

a<it ágyba vittél?
q(it szerettél, akiben Te hittél ?
-ár kiskutyád
-agy lett és hűséges ?

::erelmed, ki
-em érti a húséget?
-ár almádban kis féreg,
-eg mozgott ?
-ár haldokló
i^ akarla: hagyd ott. ,.

-aí olyan,
- cgy játszottál, vesztettél?
, ogy Te is
-ányt tévesztettél?

- 2r íájdalom
|,\élyen égő, izzó?

-;rdták: Ne aggódj

';eked ez pont így jó...

- ,,/olt már, Te is jól tudod
- Volt, ha le is tagadod,..

Zihálok, fújtatok,

mászom, kaptatok

-Rossz a lift-

Már régóta

íolytatom,

a gondolatom

fel nem adom.

Fáradok,

fáradok...

Nem megyek el,

itt maradok..,

-Végre felértem

a tetóre,

most már tudom:

UGoRHAToK!!!

épcclal<i
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0ondiainfi és lehetőségeinlí
(A képviselőtestület négyéves programja)

A februári testtileti Ülés Répcelak elkövetkező éveit meghatározó döntést hozott, Elkészült anégyéves program, amely vázolja nehézségeinket is, de"fonto, r";r"rrroi, előrelépési lehető_séget is meghatároz.
Az már látható, hogy az elmúlt négy év látványos, országosan is kiemelkedő fejlődése nemtarthatÓ, Ennek három oka van. A privatizációs bevételekiől jó";i k;;;sebb összeg várható.MegjegYzem az eddigi, ilyen jellegű péná fontos, községunk életét hosszú távon meghatá_rozőberuházásoka kÖltÖütik (szennyvízrendszer, szilárd i'ulladékg}űjió, rendelőint ézet). Azállami támogatás dÖntő hányada létszámhoz káttitt, az iskotai e, oioái gyerek|étszám csök_kenésével reálértékben ezekaPénzek is csökkennek. Azl999-ben Ú"u.r.r.n,,ipanizési aclóerősség" számítás is kedvezőtlenül érint bennünket.

Tudok pozitívumokat is említeni. Nincs hitelünk, és az 1999. évi köItségvetéSt iS hitelfel_vétel nélkÜl fogadtuk el, Ert kevés hasonló település mondhatja .r. Nugyouu résá elkészül_tek inf|astruktúrális beruházásaink. A legnagyotu .renyn.t |.aig nij..lur. humán erőfor-rását tartom, intézménYeink vezetői, aorgoráÍ- meggyőződéiem-- atiugon felelti szakérte_Iemmel, szorgalommal végzik munkájukát. Lakosságunk polgárai európai gondolkodásúak.Ene pedig eddig is lehetett és remélem a jövőben is únet e'pit*i 
--'"

Intézményeinknél a legfontosabb feladat
galmazni kell a 9-10 osztály beindítását.
napközi otthonának kialakítására.

az eddigi színvona| megtartása. Továbbra is szor-
meg kell vizsgálni van-e igény bentlakásos iÁet

Felújítások, beruházásoknál azorvosi rendeIő építése ebben az évben befejeződik. 2000_ben elkezdődik a belvíz rendezés,
A y ízmű utcánáI az Út középre kerül és aszfaltréteget kap. Az iparterületnélévekben portalanítoft utat alakítunk ki. Mentőállomas tiepitese'l, u i"*.tutcáinkat, középületeinket Répcelak színvonaláho z méItő, eligazítótáblákkal

az elkövetkező
között szerepel,
fogjuk jelölni,

MŰvelődés, sPort, kÖzÖsségi élet területén a jól sikerült Falukonferenciát fo|ytatni akarjuk.Az 1999, év témája az egészségügy. Településünk történetéről kétév;nként vetélkedő lesz.A "Répcelak tÖrténete" című kÖnyv által nem érintett témák (pL ari".i Gazdaság)is feldol_gozásra kerÜlnek, A versenYsportnál és tömegsportnál az eddigi színvonal megőrzése a cél.KÜlÖn fejezet foglalkozik az ,,Ifjúság, ,unirr,.lyt.remtés" témaktirrel. A lakástámogatás2002-re az 1998, évinek kétszereie lesz. Lakásépítésre vagy vásárlásra felhasználásra kerüI abérlakások eladásából származó összeg. Az új munkahelyieremtők az eddigiekhez hasonlóantámogatásban részesülnek.

EgYéb feladatok kÖzÖtt szerepel többek között amortizációs alap képzése a víz éscsatoma_rendszernél, 2000-ben t?rr..ulevangél ikus e gyházkülső k ivi lág ítáru..''
Még az idén döntés születik, trogy [er;ut-e Áipcelak várossá riyilvánítását.
Ebben a ciklusban előrelépés virhatőá szelektiv hulladékgyűjt;r;;. 

--

A Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme is átalaki,arru áti, nogy'Iner,o legyen Répcelak_hoz és kellőképpen reprezentálja a községet.

A programot a testület nem vita nélkűl fogadta el. képviselői javaslatokra bekerült a könyv_tári tetőtérbeéPÍtés tervezése, az iskolai s|ortcsarnok átalakításán;k uágy u; építésének ter_vezése, valamint elkészül rövid időn belúl egy tanulmányterv, mely Á|"gratarorza, hogy azegyes utcában milyen fák üItethetők

dr. Németh Kálmán
polgármester



LUKÁCSI ERNÓ

Onkormányzati hírek

Harminc évvel ezelótti újságcikkek böngé-
szése után kerestem Íel Lukácsi Ernőt. a szén-
savgyári robbanás egyik túlélőjét, aki annak
idején üzemvezetóként dolgozott.

Ma hatvanéves nyugdijas nagypapa, bese-
gít a családi vállalkozásba.

A Magyar Hírlap 1969. január 6-i számá-
ból idézem:..-Leültem az egyik kollégám író-
asztalához a szobámban és kivettem a munka-
naplót, 8ejegyeztem: reggel jegeléssel indul-
ní,,,, az i betűt már nem tudtam leírni.,. robba-
nást nem hallottam, inkább valami nagyon
erős süvítést és recsegést. Az aitóhoz ugrot-
tam, de valami nehéz tárgytól nem lehetett
kinyitni. Fulladozni kezdtem, Tudtam: ez szén-
dioxid. Fel akartam kapaszkodni az asztalra,
mivel a széndioxid súlyos, és a padló fölött
gyűlik össze, de leszédültem az asztalról.
Utolsó erőmmel a pulóveremet húztam a
fejemre, hogy valamennyire elzárja tőlem a
gázt, de kőzben arra gondoltam: most már
minden hiába. Mikor magamhoz tértem egyik
munkatárcam azt -mondía: felrobbantak a
tartálYok. Azt kérdeztem: mitől?"
- Nehéz erre visszaemlékezni. még ma is 30
év távlatából, amikor munkatársakat, szom-
szédokat veszítettünk el. Több mint 40 évet
dolgoztam az iparágban, de még ilyen tragikus
esettel nem talákoztam.

Röviden annyit magamról: a szakmát
1957-ben Bázakerettyén kezdtem. Ma is me-
leg szíwel gondolok vissza az ott eltöltött
évekre, szülőíöldemre, a gyönyörű szép dom-
bos Zalára. a magyar olaj-és gázipar bölcsöjé-
re. Ott nevelkedtem a íúrótornyok és a terme-
lőkutak között. Hálával gondolok az egyszerű
emberekre, kutkezelókre. állomáskezelókre,
termelési-, technológiai szakemberekre. akik-
t6l a szakma alapjait tanultam meg,

1965-ben kerültem Répcelakra, az életem
nagyobb hányadát itt töltöttem el. Elsősorban
a gáxermelés, alapanyagellátás, kutak termel-
tetése volt a íő munkaterületem.

Visszetérve az 1 969-es tragikus esethez,
mely megrázta az egész országot. Az akkori
okGT vezetés ezek után Íelismerte, hogy
szükséges egy rij technológia megvalósítása.
Minden tekintetben nagyot lépett előre az
akkori tröszti vállalat. További lökést adott a
privatizáció után egy multinacionális cég meg-
jelenése. A Linde vezetése tisztában volt azzal
a lehetóséggel amit Magyarország, mint

"széndioxid nagyhatalom' jelent a piacon.
Biztosíthatom az érdekelteket, hogy még

5o évre elegendő készletet rejt a íöld mélye.
de azért okosan kell gazdálkodni a meglevő
ásványvagyonnal.

Beíejezésül még annyit: a család nagyon
szereti a természetet. várjuk a jó időt, a
tavaszt, hogy egy-egy jó túrát tehessúnk az
unokával a kőszegi hegyekbe. és a hétvégén
az MTK legyőzze az FTC-I.,,
- Nagyon megköszönöm a beszélgetést.

FOGADÓÓRA VÁLTOZÁS
Dr. Németh Kálmán polgármesteí 1999. április l-től minden kedden 13

órától 16 őráigtart fogadóórát a Polgármesteri Hivatalban.

xÉsz nnpcrr,ar rör,rsrcvETESE
Képviselőtestületiink a törvényi határidőt betartva februar l l-én elfogadta
községünk költségvetését, Az önkormányzat ebben az évben 386.495 e Ft-
al gazdálkodik, Az összeg felhasználásának főbb számai ezer Ft-ban:

-Működési kiadás
-Támogatások
-Beruháások, felúj ítások
-Általános tartalék
-céltartalék

238.390
35.541
76.23l
16393
22.090

vrÁncrust ü,ns
Képviselőtestülettink legközelebbi ülését március 25-én (csütörtökön) 18

órakor tartja a Polgármesteri Hivatalban. Sor kerül a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat módosítására. Besámoló hangzik el a helyi Rendőrőrs
munkájáról. Az önkormányzat által támogatott egyesületek (Répcelaki SE,
Tűzoltó Egyesület, Gazdakör, Horgász Egyesület) vezetői ismertetik az
elmúlt időszak munkáját. Ertékelésre kerül Lég és Répcelak testvérközség
kapcsolata.

HELYHATÓsÁcl vÁr,aszrÁsoK §ZLovÁKIÁBAbí
1998, decemberében helyhatósági választások voltak Szlovákiában, így
testvérközségünkben, Légen is. A lakosság az addigi polgármesternek,

Csiba Vincének szavazottbizalmat. A polgármester és a képviselőtesttilet
ünnepélyes beiktatására l999.január 15-én került sor. Községünket
dr. Németh Kálman polgármester és Bokányi Kálmánné jegyző képviselte.

LOMTALANÍTÁS
1999. április 10-én (szombaton) lomtalanítás lesz. A kukrákban nem sállít-
ható hulladékot reggel 8 órára kérjük kirakni. A fanyesedéket kötegelve
tegyék ki, lehetőleg szerint akkora mennyiséget ery kötegbe, amit egy

ember e|bir. Az előző évek tapasztalatai alapján nem kerülnek elsállításra
a nagyobb fák, deszlcík, bútorok stb. Epítési törmeléket sem sállítunk
el.

vÁr,r,.q.Lx oZÓK FIGyELEM !

A kialakítandó iparterületnél van még szabad terület üzem, telephely léte-

sítéséhez. Bővebb felvilágosítást dr. Németh Kálmán polgármester ad.

HA§ZNÁLT AKKUMrnÁronÁT ADJA LE !

Használt akkumulátor-gyűjtést szervezünk április 9-én (pénteken) és l0-én
(szombaton) 8 és l0 óra között a Polgármesteri Hivatai udvarában.

ücwÉ,n
A Répcelaki MűvelődésiHázban minden kedden l4.30 órától 15.30 óráig
ügyvédi tevékenységet lszerződés készítés, társaság alapítiás, jogi képvise-

let stb./ folytat dr. Derdák Enikő ügyvéd. Hívható a 06-30-9939-369 es

telefonsámon.
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_ _,. abbi feltétel, hogy ingatlannal
s;:^ocsival nem rendelkeznek.

vagy l millió Ft-nál nagyobb értékű személy-

', ::mogatás iránti kérelem akkor nyújtható be, ha az igénylő vagy aházastársa a

;;;.';,TI" 
még nem tc;ltcitte be, és h.jpcelakon kívánn Íun'arutipiteni vagy lakást

rendelethez képest változást jelent, hogy a jogosultságnak nem feltételeállandó lakás vagy munkahely.

akiknek (illetve szülőknek) foglalkozása, tevékenysége, éIetkörülményealapján feltételezhető, hogy lúásgondjukat helyi ,á"gáiá. nélkül isképesek megoldani,
akik egy alkalommal már részesültek támogatásban,
saj át hibáj ukból nem fo lytatnak rendsre.e.iereső távékenységet,
akiknek építési szándéka 100 m2 illefve négynél tc;bb"csa'laátag eseténszemé lyenk ént 2 5 m2 nagyságú lakásterü letet meghaladj a.

:anrogatási igény esetén a polgármesteri Hivatal Igazgatásicsoportjánál szalai
:1'j::í::9iT" |?""]9ilótóI 

kérhetó azigénylőlap, 
"ti".""J"[',ről, a rendelet-

}* ;n kapnak támogatást azok acsaládok

/r, 4 rvlluglszabályozotí- előzőekben nem ismerteLtt - felietelekről i, tuletortutást ad.

rendelet a Nagyközségi Könyvtárban is elolvasható.

A Művelődési otthon RAJzpÁLyÁZATot hirdet
a Föld Napja alkalmából.

Pályázni a környezetvédelem fontosságát, Földünk éskörnyezetünk védelmét ábrázoló rajzokkal lehet. A
7J:ok tetszőleges technikával készülhetnek maximumA/3-as méretben.
Kategóriák: L óvodások

IL t-4 osztályosok

ü k, hog y a rajzokhátu ljá ra,rrl',| n'É, nT:gi:: !s e t ett<o.oto kat,

A pályázatokat 1999. április 9-ig várjuk !
A pályázatokat díjazzuk.

rnűveket a Föld Napján (ap.itis zz-eni á Nűvelődési Házban kiállítjuk,

í969.,január 6, Magyar Hírlap
Beszélgetés a szemtanúkkai ...
Január másodika óta Répcelak, ez avas megyei kis község, szomorú hír-
nevre tett szert országszerte...
Mint azt már korábbai hírül adtuk,
csütörtökön 14 óra 25 perckor óriási
ere1ü robbanás történt a szénsavgyár
területén...

í979. március 20. Vas Népe
Buzekék ma Répcelakon játszanak
Emlékezetes marad a mai nap Rép-celak sporttörténetében. A iegnap
Körm.enden bemutatkozott rjgy"r.
férfiválogatott osztrák szomszédaink
ellen fél ötkor itt játssza a visszavá-
got. A nagyközség sportkrónikájába
beJe.gyzik, hogy az elsó válogátott
mérkőzést 1979. március ZO-aÁ iaiszották

1984. február 24. Vas Népe
Egy éwel ezelótt a Vörösiereszt helyi
szeryezete nyugdíjas találkozót rendé-
zett a nagyközségben A hívó szóra az
eseményen az érdekeltek szinte vala-
mennyien megjelentek, jól érezték
I:gyk.t,. igényként pedig azt is meg-
los?h.azták, hogy alakuljon nyugoi-
jas klub Répcelakon...

í984_. március 30. Vas Népe
-Elkészült a Jánosháza - Répcelak
között húzódó földgázvezeték. Ezzel
megteíemtették azt a lehetőséget,
hogy Répcelak is bekapcsolódhaiaz
országos gázrendszerbe.

20 éve történt

í 0 éve történt
1989. február Központi Hírlap
A robbanás haloftaira emlékeztünk
1989 január 2_án a Szénsaüermeló
Vállalat szomorú napjára, a 20 éwel
ezelótti tragédiára emlékeztünk, ami-
k_or az elsó műszak befejezését köve-
tóen hatalmas robbanás kíséretében
széndioxid tartályok repültek szét és
jelentős_károkat okoztak,...és sajnos 9
munkatársunk életét vesztette, is oot-
g_ozónk pedig kisebb-nagyobb sérü-
lést szenvedett...A 20 éves évforduló
alkalmából felállított emlékmű előtt
rövid ünnepség keretében emlékez-
tünk meg halottainkról...

5 éve történt
1994. március 16. Vas Népe
Csatornahálózat Répcelakon
... két hete kezdódött el az a 236 mil-
|iós nagyberuházás - ebból 126 millió
forintot céltámogatásként kaptak -, a-
melynek nyomán még az idén elké-
szül_egy napi 600 köbméter szennyvi-
zet.feldolgozó tisztító, valamint kiteije-
sedik a település szennyvíz-h álózatá..

/-.4 h"y,ta, 
"il,tgya,lt *,ytal u lla*J



A Móra Ferenc
ÁItalános Iskola

Szülői
Munkaközössége

megköszöni
a februárban tartott bál minden

kedves vendégének résztvételét,
akik a rossz időjárás ellenére is

ben n ünket választotta k

-az iskola diákjainak
kedves műsorát, a

felkészíó és a műsor-
ban résztvevő

pedagógusok munkáját,
a két műsorvezető,

Horváth Éva és szalai szabolcs
közreműködését.

-a 5zülői Munkaközösséget
bármilyen formában (pénz, tárgy,
sütemény, munka, ötlet) segítő

Ani-And KFT

. Árész Répcelak
Altalános iskola és konyhája

Bernáth Sándor polgárőr-
parancsnok

Betti bolt
Egyed Autósbolt

Gróf Károlyné Virá9-
Ajándék

Kertes Tamásné Hegyfalu
keszei Imréné

Keszey Fémforgácsoló
Kitty Játék-Papír-Írószer

Kremán Virágbolt
kremán zsolt

UNDE Gáz Magyarország RT
Lukácsi Ernőné

Margaréta Panzió
Művelődési Otthon és Könyvtár

Pannontej RT
Répcehús BT

Varga J, Sándor
VasiVízmű RT

Mi újság Önöknél ?

Ümmögő Együttes
Hogy hogy vagyunk ? Köszönjük a kérdést, remekül. A Csapat az idén lesz öt éves, s

ezalatt az öl év alatt rengeteg dolog történt meg velünk. Hogy is kezdődött ?

Rövid Ümmögő történelem

Az Ümmögő előtti korszak
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy remek gyermektánccsoport, valamikor 1990-92 kö
zött. Ugyanekkor volt egy jó kis citeracsoport is, A kettő egymástól függetlenül működött és
minősült a körmendi fesztiválon, míg végre kitaláltuk, hogy mennyivel jobb lenne élő zene
kíséretet adni a koreográfiák alá. Ehhez Horváth Endre citeracsoportvezető rendkívüli szak_
mai tudása és végtelen jó természete segített. Hogy ne unatkozzam, kaptam tőle egy furu_
lyát. A tánccsoport tagja volt akkorontájt Szabó Orsi, aki énektudásával kitűnt a társai közü
s a szakmai zsűri íigyelmét is felhívta magára. Egy szép napon barátnójével, Horváth Évive
megkerestek, hogy segítsek nekik a Ki-Mit-Tudra felkészülni, a népdaléneklési kategóriában
Két, nagyon tehetséges nyolcadikos lány lévén, a selejtezők harmadik fordulójáig értek e|
ahol egyedül ismeretlenségük volt továbbjutásuk akadálya.

Az Ümmögő korszak
Az együttes alapításának ötlete, a sajnos együttesünktől legelőször távozó Datlos Krisztitó
és az időközben szintén kilépő Horváth Attilától származott. Célunk ebben a felállásban a
helyi rendezvényeken való szereplés volt. Sosem fogom elfelejteni a legelsó fellépésünket
Próbáinkat lelkesen látogatta egy Baranyai Tibor nevű fiatalember, aki eleinte nem vei
aktívan részt, ám kapott egy dorombot, s miután annak megszólaltatását a tökélyig íejlesz_
tette, később hangjával, majd tánctudásával is központi szereplőjévé vált együttesünknek
Hál' lstennek a gyermektánccsoportban néha fel-feltűnik olyan tehetség is, aki a gyermek_
táncok mellett a ,.felnőtt tánccal" is ismerkedni szeretne. Horváth Krisztinek, aki együtte-
sünk legÍiatalabb tagja, ez semmilyen nehézséget nem okozott, s öröm volt végigkísérni
ahogy ,,belenő" feladatába. Dávid József egyéniségével és citerajáték tudásával egyaráni
színfoltja volt csoportunknak. Egy citeracsoport akkor szól a legjobban, ha egyszerre több
citerás is zenél, mi pedig ál|andó citeráshiánnyal küszködtünk, főként amikor elhatároztuk az
együttes arculatmódosítását és egyre több táncoskoreográíiát csináltunk. Egyik ilyen elkes+
redett próbálkozásunkat végignézve Horváth Csaba felajánlotta, hogy szívesen betársul a
csapatba. Az Ümmögő tehát megmenekült. sajnos Dávid Józsi pont akkor hagyott e
bennünket, amikor épp rátaláltunk egy íiatal tehetséges citerásra, aki azóla szíwel-|élekkel a
csapat mellé állt. Neve: Varga Csaba. Együttesünk a kezdetektől fogva kitűnő viszonybar
van a helyi nyugdíjas klubbal. Az egymás iránt ézett szeretet és tisztelet úgy ézen-
mindvégig kölcsönös maradt.

Fellépéseink számát még nem sikerült összesítenünk. Tény, hogy sok helyen fellép
tünk, a legtöbb helyre több alkalommal is visszahívtak. Minden fellépésünk felejthetetler
élmény volt: Nicken, Csánigon, Vámoscsaládon, Dénesfán, Vásárosfalun, Edvén, Kenyeri_
ben, Bükön, Bőben, Csáfordjánosfán, Csepregen, Szombathelyen, Gencsapátiban, Kósze-
gen, vagy Velemben. Volt egy különleges felkérésünk is, amikor a Balaton kellős közepén
egy katamaránon adtunk önálló műsort.
Régi álmom, hogy egy felnőtt tánccsoport működjön Répcelakon, úgy néz ki, csak álor:
marad, egyenlőre. Nagy örömünkre szolgált azonban, hogy 1998 őszétől két új tagga
Sándorfi Andival és Gömböcz Robival erősödött a táncos szekció, s most rohamtempóbar-,
haladunk a tánclépések tanulásával.
Kihasználom az alkalmat, hogy ezúton is üzenjek minden zenét{áncot szerető íiata|nal
(mindenki fiatal, aki annak tartja magát), hogy az Ümmögő együttes nyitott, szíveser
fogadunk újtagokat, gyertek! Próba: minden pénteken 18.00_tól.

Jelenieg fennállásunk legnagyobb produkciójára készülünk. Ez év június 12-én vagy 19-ér^

az i!úsági klubbal karöltve egy hatalmas népzenei fesztivált tervezünk sörsátorral, ökörpör-
költtel, sok-sok jókedwel, mulatozással és meglepetésekkel fűszerezve. Tervezett színheIy
a jelenleg méltánytalanul elhanyagolt állapotban levő Répce-part. Szeretnénk minden évber
rends;zeresen megtartani ezl az általunk ,,Répce-parti ümmögés"nek elkeresztelt egész
napos mulatozást. Tervünk mellé állt az önkormányzati testület, s személyesen a polgármes_
ter úr, s számítunk még szponzorokra, de legfóképp a répcelaki íiatalságra, hisz a Répc+
part rendbetétele egy jó hangulatú közös munkával fog kezdődni. A rendezvény persze
csakis akkor lesz sikeres, ha azt a répcelaki lakosság is a magáénak tekinti, Nagyo:
örülnénk, ha sokan segítenének tanácsokkal, ötletekkel, a rendezvényen való résztvéte.
lükkel. Nyitottak vagyunk minden fajta ötlet megvalósításában, hisz egy ilyen rendezvénybe
annYi minden belefér ",l 

Tamás Tibor
múvészeti vezetó
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Malmok Répcelakon

Ázt nem tudju\ hogy falunk határában mikor létesítették az első malmot.
:_ 1599-ben kelt oklevél szerint azonban őzvegy Batthyányi Lukácsné kétkere-Lv gEI DaLuLyaIIyr LuKac§ne KetKeÍe-
,",- ralmot ajándékozvejének, mely a Répce folyón épült. Ez a malom még 1600-
.:: is létezi\ mert ekkor a helytartó Cztrá|<l Mózesnek adja aLak posseisió te-,*.:én lévő kétketekű malmot. 7767-ben valószínűlegűleg megrongálódhatott, vagy*::en lel

-: :sztult.
Ekkot ugyanis új malmot építettek. Tölgyfa deszkát a BakonybóIhozattak,

,", :. seregházi és bakonyi erdóből. A vasanyagot a\éku Vashámoi , a zsűpsze-
,]:,,_.: laki ctgány készítette. Ezen kívül kellett még két malomkő, és sziták is. ngy
:-i-ban kelt felmérésből annyit tudunk, hogy a molnár két legényt tartott. Eg}
*,-ben végzett adatglijtésből a következőket tudhatjuk meg: t"Ulaono." St,ii-

,* Lajos Répcelak 213 h.sz. 2/3 részben,1,/3 részben Szalóky Anna és örökö-- _\ malomüzem a vasúttóI 3 km 200 m-re, a falutól 1 km 500 m-re állt, terúlete-] öi, Vámőrlési forgalma: Répcelak 54 oÁ, egyéb község 46 o/o, vámdarálásí
:dma: Répcelak 94 oÁ, egyéb község 6oh volt. Az elektromos áramot, villany-

,-:_:rtást saját üzeme részéte önmaga fejlesztette. Turbinája kb 22lőerős, d.ie..l-
: --orie jO lÁerÁc rrolt,,:cqa30 lóerős volt.

Akiknek örülünk
Köszöntjük településünk

új polgárait !

Nagy Noémi (ÓriTünde és
Nagy József leánya)
Böcskör Szilárd (Mészáros Tí-
mea és Böcskör lstván fia)
Csuka Zoltán Tamás (Kocsis
Éva és Csuka Zoltán fia)

Akíktőt bucsúzunk
Nyugodjanak békében !

Kocsis Lajosné
Németh lstván

Németh Jenóné

1951-ben a malmot államosítottá\ és a Vas Megyei Malomipari Egyesülés-
: ,: kerűlt. A malomtelepen az 1950-es években batomfi és sertéstenyésziés folyt.
" ,:ésóbbiek.folyamán a tetmelószövetkezet kezelésébe kenilt. 7972-ben a Szom-

'-_:.]F EDASZ dolgozói a turbinakerekeket felújították. Áz 1980-as évek elején
; -.S7, egy gatteít telepített a gépház mellé. Az évtized közepén megszüntetit a
-ini szolgáltatást, később a fafőrészelés is megszűnik

1984-ben a malomlakást és a nrelléképületeket bontásra megkapják a volt
:, 

"dono§ leszármazottai. Megkezdődik a malomépület és a gépház, Űrbnaház
: -,zfulása, széthotdják, szétverik a berendezéseket. Az éprileteket és a berende-
: ,, maradványokat eladják ücitán, az épületekből csak a dybÁaház falu marad-
,, . nre8.

A malom hátom szintes betonemeletes téglaépület
volt. A turbinaházat, a Répce folyó fölé l922-ben
készíüették. A malom főtengelye a földszinti
részben húzódott, átny,ulva a gépházba is. Ezt a
tutbina kerekéról sztljal hajtották meg, kevés víz
esetén a nyersolajmotor segített be. Á földszinten
örtént a gabonaáwétel és tárolás, itt történt a darr'
zsákba eresztése is. Az első emeleten tötént a

-;b_an létezett egy kisebb jelentőségri gőzma|om is Répcelakon, amelyet 1907
t,:-l bontottak le. A 86-os út mellett Beled felé a falutól 1 km-ie állott.
:_r:dványai sokáig megvoltak. Emlékét csak a főúttól l<lágaző,,föld út'' neve
:: :gózmalmi út,

iíl. Biczó Ferenc
helytörténész

uúlruNKBóL
XlV. rész

Ányokönyvi hírek 1999 jonuárl- mórcius ló.

elal<i

§ffil darálás a malomkörrekkel, és a bűza megőrlése a
: :::3erszékeken. Ugyanitt töttént altszt zsákolása is. A legfelső emeleten a sziták
- 

: "-:\ ahol a hszt szitálása és széwálasztása történt /kőtpa, különböző finom-
-' ]lczte|, / A mol^-l"^o ta?l^-^++ ^A^ ^^l^i- 1^l.!^ i^.:l1j-l- l-^-^,-:lrrrLó rrrvur4r r4§4J, lJ(4uU^, §alltlaÁ.
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Fundamenta-nap

" a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezetnél !

Március 26-án
ajándékakcióval

egybekötött Fundamenta-napot
tartunk a Répcelak és Vidéke

Takarékszövetkezet központj ában
és kirendeltségeiben

. személyestanácsadás,
o szerződéskötés (30 7o-o§

állami támogatás),
. ajándék,

Kössön ezen a napon
Fundamenta

lakás-előtakarékossági
szerződést, s mi

. megajándékozzuk Önt.

Cím: 9653 Répcelak, Petőfi S. u 50.
Telefon : 951370-12|, 951370-835

Fundomento &
A'oí]ini6i!É,rp:il:..1: : w

Bemutatkozik :

Hollósi Szabolcs képviselő

- képvisető Úr ! szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak.

24 éves vagyok, nőtlen és születósem óta Répcelakon élek a szüleimmel. Általáncs
iskolai_tanulmányaimat Répcelakon végeztem. Ezután szombathelyen a Heves
Akos Földmérési Szakközépiskolában érettségiztem 1992-ben, majd Győrben a
széchenyi lstván Főiskolán településmérnöki diplomát szereztem t ggs-ben
Dolgoztam az Őriszentpéteri Polgármesteri Hivatalban műszaki ügyintézókén:
Jelenleg Sárváron a Philips Componentsnél dolgozom ügyfélszolgálati-munkatárs_
ként. A munka mellett az ELTE szociológia-településfejlesi[o szat<án vagyok végzos
hallgató.

- Hogyan éftékeli a képviselőtestütet eddigí munkáját ?

Kezdő kéPviselőként ezt az időszakot tanulási szakasznak tekintem. Az eddigie,
alaPján is megtudom állapítani, hogy nagyon sokrétű munka fo|yik a testület6er
sokféle dologban kell dönteni.
Az eltelt félév legjelentösebb döntése az idei költségvetés elfogadása voi:
képviselőtestületi munkámban a "régí-új" képviselők is támogatnak, óy könnyebl
beilleszkedni a testületbe.

- Milyen szempontok vezérlik Önt döntéseiben ?

Döntéseimben elsődleges szempont az ésszerűség és a gazdaságosság. A sport ésa fiatalok képviseletét tartom fontos feladatomnak, de természeteéen minde-
réPcelaki Polgár érdekét szeretném képviselni. Szívesen támogatom az úlító, változ_
tatni akaró kezdeményezéseket.

- Mit szeretne, hogy megvalósuljon képviselői tevékenysége során ?

= A legfontosabb dolognak a rendelóintézeti beruházás befejezését tartom és
teljes mértékben támogatom a mentőállomás létrehozását Répcelakon.

= Fontos feladatnak tekintem új munkahelyek teremtését, amely a fiatalok e -

vándorlását akadályozhatja meg, s talán új lakókkal is gyarapodna községür.
lélekszáma,

= szeretném, ha a négy év során megvatósulhatna Répcelak várossá válása.

= A saját álmom az lenne, hogy a ciklus befejezéséig e|kezdódhetne az új spor:-
csarnok építése, és a kultúrális élet is fellendülne.

Köszönöm a beszélgetést. További ,"§?íjr,.""1 sok sikert és jó egészséget kívánok.

JELMEZES ROCK
BULr

a V eszély ezt et et t Zene Alapít v őny
első fellépése - élő zenével - az

Ifjúsógi Klub szervezésében a Művelődési Otthor
nagytermében 1999. mórcius ZO-őn 20.0O őrőtől

Répcelak Nagyközség Önkormányzatának lapja
Megjelenik : negyedévenként

Főszerkesztő : kecskés péter
Szerkesztőség címe : Nagyközségi KOnyvtár

Répcelak, Bartók B.u, 55. tel.: 9 5 /37 0-7 60
Összeáll. és szerk.: Nagy Károlyné

Felelős kiadó : Dr. Németh Kálmán polgármester
Készült a Művelődési otthon CANON NP 6030 típ.

fénymásolóján l 050 példányban
sokszorosításért felelős : szórádi Enikő

kif ullodósig.

Belépő: ?OO pénz,
jelmezben ingyenes I

celAl<i


