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Sokféle témáról
tárgyaltak
Folytatás az 1. oldalról
zat képviselő-testülete és az
Egyházashollósi Polgárőr Egyesület között létrejött Együttműködési Megállapodást is. A
képviselők hozzájárultak, hogy
a Körmendi Városi Tűzoltóságot a 2011. évi költségvetés
terhére a 2010. január 1-jei
állandó lakosságszám alapján
100 forint/fő, azaz: 58 500 forint
támogatásban részesítsék, s
arra is igennel szavaztak, hogy
Horváth Kálmán falutörténeti
fotókiállításához legfeljebb 7
ezer forinttal hozzájáruljanak.
Arról is döntöttek, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának VII/1.1. f. pontja, valamint
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. Törvény 4.§.
(1) bekezdés b, pontja alapján a
társulási megállapodást – annak
egységes szerkezetbe foglalt
módosítását 2011. 01. 01. napi
hatálybelépéssel elfogadják azzal,
hogy a 2009. november 25-én,
95/2009/.(XI.25.) sz. Képviselőtestületi határozattal elfogadott
korábbi társulási megállapodást
– a társulást alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testületei közös akaratával megegyezően – 2010. 12. 31.nappal
megszüntetik.
Ezt követően Németh Tamás
polgármester ismertette a 2010.
évről szóló beszámolóját (Ennek
nagy részéről már beszámolt az
Egyházashollósi Híradó.) Elhangzott egyebek mellett az is,
hogy a devecseri vörösiszap-katasztrófa károsultjainak az önkormányzat gyűjtést szervezett.
Ebből csaknem 170 000 forint
gyűlt össze (az önkormányzat is
adott 100 ezer forintnyi támogatást), valamint nagyon sok
tartós élelmiszer és ruhanemű.
Az adományokat személyesen
vitte el és adta át a devecseri
önkormányzat illetékeseinek.
Szólt arról is, hogy több panasz
érkezett a szociális étkezőktől
ez ebéd minőségével és men�-

nyiségével kapcsolatban. A panaszt továbbította a szolgáltató
illetékese felé. Szükséges lenne
irattár kialakítása, erre a régi
konyha épületében, a technika
termet tartja alkalmasnak, csak
ki kell festetni, és szekrényeket
kell benne elhelyezni.
Több hozzászólás is elhangzott, köztük Horváth Kálmán
felajánlotta, hogy ha bármit
lehet, illetve kell digitalizálni,
azt szívesen megteszi. Javasolta
továbbá, hogy a Rákóczi téren
lévő játszóteret újítsák fel, ha
van rá lehetőség, akkor pályázati pénzből. Véleménye szerint
a régi iskola épületében lehetne
egy bentlakásos idősek otthonát
kialakítani, vagy arra is gondolt,
hogy oda kellene „vinni” az óvodát, teleházat, egyebet. Hosszú
távon biztosan megtérülnének
a ráfordítások. Bálint Gyula
szerint a Petőfi utcai játszótér
felújítása is aktuális lenne. A
külterületi utak nagyon rossz
állapotban vannak, akik a kárt
okozzák, azokkal személyesen
kellene beszélni.
Simonné Daróczi Annamária
arról beszélt, hogy a kultúrteremben a felújítás előtt több
éven át volt lányok-asszonyok
torna, aerobik. Ezt a hagyományt
szeretnék továbbra is folytatni.
Kéri, hogy a termet továbbra is
használhassák. Az iskola épületének bérbe adásáról táblát kellene kihelyezni. Ha a bérbeadás
nem jár eredménnyel, akkor az
ablakok cseréjét egyesével is
meg lehetne oldani. Németh
Tamás egyebek mellett arról is
szólt, hogy több helyi vállalkozó
is kérdezte, hogy az iparűzési
adó mértékének csökkentésére
nem lenne-e lehetőség. Meg
fogják vizsgálni, hogy a csökkentés mennyi bevétel-kiesést
jelentene az önkormányzatnak,
és ha a képviselő-testület is
elfogadja, akkor a decemberi
testületi ülésen döntenek az adó
mértékének csökkentéséről. A
képviselő-testület tárgyalta még
egy Faluszépítő Egyesület létrehozásának a lehetőségét is.
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Itt járt a Télapó
Egy évvel ismét öregebbek lettünk. Mintha most lett volna,
amikor az Oviban vártam a Télapót
az Alexékkal együtt, és már eltelt
az óta egy év. Szeretek a gyerekek
között lenni, hiszen csak ők tudják
igazán várni a Mikulást. Átélni a
várakozás minden örömét-izgalmát. A kisebbek tördelik a kezüket,
úgy ver a kis szívűk, hogy a szorosba
is lehet hallani. A nagyobbak már
rutinosabbak, de még látni rajtuk

a Mikulás iránti tiszteletet és a
távolságtartást. Bár, ez utóbbihoz
hozzájárul a Krampusz jelenléte
is. Neki nem kell megszólalnia,

elég, ha kicsit megzörrenti a láncát,
és az „elevenebbje” is vigyázzba
áll. (Néha jó lenne egy ilyen lánc
nekünk is!) Idén 10 ovis szavalt és
énekelt a nagyszakállúnak. Sajnos
egy fiú lebetegedett, ő csak másnap
este találkozhatott a Télapóval
a Rákóczi téren. Több, mint 60
Mikulás csomagot osztottak ki.
A várakozás perceiben lehetőség
volt forró teát kortyolgatni, illetve
a nagyobbak megkóstolhatták a
forralt bort is. A hideg ellenére
jó hangulatban teltek a percek.
A Mikulás nevében köszönjük a
felajánlásokat és a segítséget.
csutikami

Tiszteletdíj nélkül
mûködik a testület
Folytatás az 1. oldalról
a képviselőknek és a polgármesternek a megbízóleveleket,
majd Nyul Kálmánné korelnök
megnyitotta az ülést és felkérte
Lakosi Károlynét, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2010. október
3-án megtartott választásának
lebonyolításáról és eredményeiről a képviselő-testületet és a
jelenlévőket tájékoztassa, ami
meg is történt. Lakosi Károlyné
előolvasatára a képviselők és a
polgármester is esküt tett. Ezt
követően az ülést már a régi-új
polgármester vezette le.
Németh Tamás polgármester
megköszönte a Helyi Választási
Bizottság munkáját, a lakosság
támogatását, majd polgármesteri
programját ismertette. Titkos
szavazással Németh Tamás javaslatára a testület Nyul Kálmánnét
választotta meg alpolgármesternek, aki letette az esküt. Az ülésen döntöttek a polgármester és
az alpolgármester tiszteletdíjáról,
és 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett arról is határoztak,
hogy továbbra sem vesznek fel
képviselői tiszteletdíjat, díja-

zás nélkül végzik munkájukat.
Kozsán Pétert, Simonné Daróczi
Annamáriát és Tóth Lászlót megválasztották a Vagyonnyilatkozat
Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjainak. Egyéb szervezeti
kérdések megtárgyalása után az
ülés végén határoztak arról, hogy
a zárolt csatornázási célú OTP
LTP szerződések feloldását szociális alapon nem engedélyezik, a
futballklubnak a szüreti mulatság
megrendezésében való közreműködésért 40 ezer forint vissza
nem térítendő támogatást adnak,
megbízzák a polgármestert az
Egyházashollós II. kavicsbánya
területének élőfától való letermelésének megszervezésével és
erről megállapodás kötéséről
a Gaál Holz Kft-vel, valamint
a Devecseri önkormányzatot
100 ezer forinttal támogatják a
vörösiszap-katasztrófa kárelhárításához. A lakosság képviselői
az iparűzési adó csökkentésére,
több közmeghallgatás megtartására kérték a képviselő-testület
tagjait. A polgármester megígérte, hogy meg fogják vizsgálni a
javaslatokat. Az ülést a Szózattal
zárták.
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Szép idõ,
hangulatos felvonulás
Idén is kegyeibe fogadta Fortuna istenasszony a hagyományos szüreti felvonulást, amely
ezúttal egy kis intermezzóval
kezdődött. A menet elejére
tervezett fogattal ugyanis még
az indulás előtt a ló lefutott a
8-as főút mellett húzódó mély
árokba. Szerencse, hogy sem
a hajtónak, sem a lónak nem
lett komolyabb baja. A lovat
kifogták, majd elvezették. Igaz,
ezzel a kocsi nem lóerővel,
hanem emberi erővel futott a
menet elején.

A polgármesteri hivatal udvarán és környékén megszokott
lázas készülődés után meglepően
pontosan, komoly rendőri biztosítás mellett indult a színes menet a Rába felé. A maskarás felvonulók azt bizonyították, hogy a

fantázia kimeríthetetlen, mindig
meg lehet újulni. A menetben
felfedeztük többek között Németh Tamás polgármestert is. Az

A 221 darab fénykép főként
az iskolai éveket karolta fel,
és próbálta a nyilvánosság elé
tárni azt a tényt, hogy Hollóson
valamikor 4 iskola is működött,
volt elég gyermek a faluban.

Hasznos
információk
Egyházashollósi Polgármesteri
Hivatal:
Telefon: 529-017
Fax: 422-255
ehollos@enternet.hu
polgármester@
egyhazashollos.hu
Laczkó Istvánné igazgatásiadóügyi főelőadó:
Telefon: 529-017
igazgatas@egyhazashollos.hu
Déri Piroska pénzügyi előadó
Telefon: 529-017
penzugy@egyhazashollos.hu
Hivatali ügyfélfogadás:
Körjegyzőség (Egyházasrádóc)
ügyfélfogadása:
Hétfő:
8.00-12.00 óráig
Kedd:
13.00-16.00
Szerda:
8.00-16.00
Csütörtök:
8.00-12.00
Péntek:
8.00-12.00

út során minden volt, ami ilyenkor dukál: kéregetés, kormozás,
táncolás, bor- és szőlőkóstoltatás,
a kisbíró pedig drótszamarán dobolta ki, amit ilyenkor közhírré
kell tenni. Érdeklődő is bőven
akadt, megnyíltak a házkapuk
a menet érkezésekor. Aztán a
falu másik végébe is eljutottak a
fiatalok és idősebbek, míg végül a
Rákóczi téri rendezvénysátornál
„parkoltak le”, ahol az ilyenkor
szokásos szüreti mulatságot is
megrendezték. Mint képeink is
bizonyítják, az idei szüreti felvonulás is méltó volt a település
hagyományaihoz.
L.E.

Gaál Róbert körjegyző
Telefon: 528-005
Fogadóórája: minden szerdán 8.00-12.00 óráig

Gazdag képanyagú fotókiállítás
Idén, a 2008-as kiállításhoz
képest kevesebb fotót tettünk
közzé a helyi Művelődési Házban.
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Sajnos a hideg idő és a jeges
útviszonyok miatt sokan nem
mertek eljönni, pedig izzítottam
a tollam. Nagyon sok fényképen
még nem ismerek fel személyeket, és segítségre szorulok. Hál’
Istennek van kikhez fordulni, és
úgy látom szívesen is segítenek.
Köszönöm szépen mindenkinek, aki kijött és megtekintette
a kiállítást. Azoknak is hálával tartozom, akik
bármilyen módon
segítettek a rendezésben és a lebonyolításban. Sokan
kérdezték, hogy mi
lesz a fotók sorsa?
Szeretném még az
idén egy albumba
elhelyezni őket, és
ha igény van rá, szí-

vesen körbe adom. Hadd nézzék
meg azok is, akik nem tudtak

Dr. Tóth Renáta belgyógyász
szakorvos háziorvosi rendelési ideje:
Egyházashollós
Hétfő:
9.00-13 óráig
Szerda:
13.30-16.30
Péntek:
9.00-12.00
Magyarszecsőd
Kedd:
14.00-16.00 óráig
Csütörtök:
9.00-11.00
Molnaszecsőd
Kedd:
12.00-14.00 óráig
Csütörtök:
11.00-13.00
Védőnői Szolgálat (a Polgármesteri Hivatal épületében)
Hétfő és péntek 8-10 óráig.
Posta: 422-006
E-on hibabejelentés:
06/80/533-533

eljönni a kiállításra. Hiszen a
zord téli estéken egy pohár bor
társaságában öröm a pattogó tűz
mellett elmerengeni a régmúlt
időkön.
csk.

E-on ügyfélszolgálat:
06/40/220-220
ÉGÁZ hibabejelentés:
80/820-141 és 80/440-141
T-COM hibabejelentés:
194, 06/80/555-194
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Labdarúgóink
tavasszal
folytatják
Őszi eredmények:
Egyházashollós–Ivánc 2:5
Szőce–Egyházashollós 1:3
Egyházashollós–Pankasz 1:3
Egyházashollós–Magyarlak 1:3
Gasztony–Egyházashollós 1:6
Nagykölked–Egyházashollós 6:0
Egyházashollós–Máriaújfalu 1:0
Kondorfa–Egyházashollós 1:4

Közérdekû
közlemények
Az önkormányzat továbbra is 2,5 hektárnyi
rétet, legelőt vásárolna
erődtelepítés céljából. Az
ajánlatokat a 94/529-017,
illetve a 06/30/947-7657-es
telefonszámon várják.
A képviselő-testület az
Egyházashollós, Kossuth
út 10. szám alatti, az önkormányzat tulajdonát képező
úgynevezett iskola épületet
tartós bérletbe adja.
A Mukucs patak partj án la k ó t e l k e k e t a lakítanak ki és elsősorban
egyházashollósiaknak értékesítik. A lakótelek ára 250
Ft/m2, a foglaló 100 ezer Ft.

Újévi
jókívánságok
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Az idõseket látták
vendégül
Immáron hagyománya van
Egyházashollóson is az Idősek
Napjának. Ezúttal egy olyan
vasárnap délutánra invitálta az
önkormányzati meghívó a település nyugdíjasait, amelyen az
időjárás felelős szakadó esőt zúdított a környékre. Bizonyára ez
is közrejátszott abban, hogy nem
volt telt ház a Polgármesteri Hivatal felújított kultúrtermében,
de így is szép számban fogadták
el a sok-sok krumplikapálást
megért idős polgárok a polgármester és a képviselő-testület
invitálását.
– Kell az ilyen rendezvény,
mert kizökkenünk a szürke hétköznapokból, és együtt lehetünk
– jegyezte meg egy
őszes hajú asszony.
– Jó idő vagy
rossz idő, aki meghívót kapott és ráér,
annak illene itt lennie. Értünk tartják
ezt az összejövetelt,
ezért dolgoztak –
fűzte hozzá a mellette ülő.
A férfiak az időjárásról, a focimeccsről és a
múltról beszélgettek.
– Úgy látom, mi vagyunk
többségben, nem a „lányok”,

pedig fordítva szokott lenni
– jegyezte meg egy amúgy is
vidámnak tűnő férfi. – Addig jó,
amíg elhoz bennünket ez a két
fránya láb.
Az asztalon
sokféle, ügyes
kezű asszonyok,
lányok által készített finomság
várta az idős
embereket, de
természetesen
ott voltak a boros és üdítős
flakonok is.
Nyul Kálmánné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Németh Tamás

polgármester beszélt az elmúlt
négy évről, és ismertette a
további elképzeléseket. S, kik
adhattak volna az arcokra
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mosolyt fakasztó, nagy tapsot
kiváltó műsort a nagymamáknak, nagypapáknak, mint a kis
óvodások. Szót kért az idősek

Ügyvédi fogadóóra várja a
lakosságot dr. Mészáros András ügyvéd Egyházasrádócon,
a körjegyzőségen 2011. január
12-én és január 26-án 16.00–
17.00 óráig. Előzetes bejelentkezés: 06-70/381-0270.
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nevében Horváth Lajos, aki
megköszönte a meghívást, és
elismeréssel szólt az önkormányzatról, amelyik mindig
odafigyel a falu öregjeire is.
Ennek szép gesztusa, hogy
karácsonyi ajándékcsomaggal
is meglepik őket.
Aztán egyre emelkedettebb
lett a hangulat, amelyhez nemcsak a finom nedű, hanem Németh Lászlónak a korosztályhoz
illő zenéje is hozzájárult. Aki ott
volt az estébe hajló rendezvényen, az bizonyára nem bánta
meg, aki meg nem volt ott, az
bánhatja.
lendvai

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA

Új arc a testületben
Az októberi önkormányzati választások eredményeként új tag
került az egyházashollósi képviselő-testületbe, egy háromgyermekes családanya személyében.
Simonné Daróczi Annamária
Erdélyből települt át
Magyarországra és a
községben megtalálta igazi otthonát.

Örömöd sok legyen, Bánatod
semmi, Segítsen az Isten boldognak lenni! Legyél mindig vidám,
örülj minden szépnek, Én így
kívánok Neked Boldog Új Évet!
Múlik a nap, s múlik az év.
Ami rossz volt, elmúlt már rég.
Holnap egy új évre ébredsz, s
ehhez kívánok Neked nagyon
sok szépet! BÚÉK!

EGYHÁZASHOLLÓSI

Független jelöltként indulva első
nekifutásra bekerült
a képviselő-testületbe Simonné Daróczi
Annamária, aki három gyermeket nevel hivatalosan hivatásos anyaként. Mint mondta,
örül a sikernek, s különösen
a szavazati arány lepte meg.
Közösségi munkájával igyekszik
megszolgálni a bizalmat. Azt is
megtudtuk tőle, hogy Erdélyből
települtek át Magyarországra. Előbb Egyházasrádócon
lakott, aztán férjével együtt
Egyházashollóson találtak maguknak olyan házat, amelyet
igazi otthonuknak tekinthetnek.
Egy kissé ugyan tartottak a Rába

Így szavaztunk
Így szavaztunk

Polgármester választás:

Így szavaztunk

Polgármester
választás:
Érvényes
szavazatok
száma

közelségétől, de megnyugtatták
Polgármester választás:
szavazatokszavazatok
száma
őket, hogy a házukig még árvízÉrvényes
Érvényes
száma
Jelölt neve
JelölĘ szervezet(ek)
esetén sem ér el a víz.
Jelölt neve
JelölĘ szervezet(ek)
Az elmúlt tizenhárom évben
1 Németh Tamás
FÜGGETLEN
igyekezett megismerni a te1 Németh Tamás
FÜGGETLEN
lepülést és lakóit, és úgy érzi
KépviselĘ-választás:
ez sikerült is. Pedig
Képviselő-választás:
KépviselĘ-választás:
szavazatokszavazatok
száma
nem volt olyan hátsóÉrvényes
Érvényes
száma
gondolata, hogy majdÉrvényes szavazatok száma
képviselő legyen.
Jelölt neve
JelölĘ szervezet(ek)
Eleinte persze őt is
Jelölt neve
JelölĘ szervezet(ek)
1 Kozsán Péter
FÜGGETLEN
„gyüttmentnek” te2 Mikics Roland
FÜGGETLEN
1 Kozsán Péter
FÜGGETLEN
kintették, most azon3 Mikics Sándor
FÜGGETLEN
2 Mikics Roland
FÜGGETLEN
ban már úgy érzi befo4 Nyul Kálmánné
FÜGGETLEN
3 Mikics Sándor
FÜGGETLEN
gadták, megszerették,
Simonné Daróczi
54 Nyul Kálmánné
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
Annamária
és ezt a választással is
Simonné
Daróczi
65 Tóth László
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
jelezték. Nyughatatlan terméAnnamária
szet, mindig is szeretett közel
6 Tóth László
FÜGGETLEN
lenni az emberekhez, aktivizálni
magát, tenni a közösségért.
Az új testületi tag szerint
fontos a fiatalok megnyerése,
helyhez kötése. Az értelmes,
hasznos szabadidőtöltéshez
létre kellene hozni az ifjúsági
klubot, amely a feltételek megteremtésével működhetne a
kihasználatlan iskolaépületben.
A fiatal családokat most lehet
megnyerni a közösség ügyeinek,
Folytatás a 4. oldalon

Új arc a testületben
Folytatás az 1. oldalról
csak megfelelően kell megközelíteni, megszólítani őket.
Természetesen a település érdeke az iskolaépület mielőbbi
értékesítése vagy hasznosítása
is. Fel kellene éleszteni a ko-

rábban sikeresen indult közösségi tornát, amelynek helysz
íneként ideális a felújított
kultúrterem. Ez a tevékenység még jobban összehozná
a résztvevőket, fiatalabbakat,
idősebbeket egyaránt. Sze-

rinte csak úgy lehet a célokat
megvalósítani, ha összetartó és
egy irányba húzó lesz a képviselő-testület. Olyan, amelyik
képes a település lakóinak a
megmozgatására is.
L.E.

Első napirendi pontként elfogadták Déri Piroska pénzügyi
előadónak az önkormányzat
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Boldog karácsonyt,
és sikeres új esztendõt
kívánunk
minden Kedves
Olvasónknak!

Sokféle témáról tárgyaltak
Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester,
Simonné Daróczi Annamária és
Tóth László képviselők, valamint dr. Gaál Róbert körjegyző
részvételével november 23-án
ülésezett önkormányzatunk
képviselő-testülete. Az ülésről –
melyen választópolgárok is részt
vettek – Kozsán Péter képviselő
igazoltan maradt távol.

2010. december

2010. évi költségvetése háromnegyed éves végrehajtásáról
szóló beszámolóját, majd a
2010. évi költségvetés módosítását szavazták meg. Egyhangúlag szavazta meg a testület
dr. Gaál Róbert beszámolóját
a körjegyzőség 2010. évi költségvetésének háromnegyed
éves végrehajtásáról, majd ennek megfelelően módosították
a körjegyzőség költségvetési
rendeletét. A 2011. évi belső
ellenőrzési terv ismertetése és
elfogadása után a képviselők

úgy határoztak, hogy Németh
Tamás polgármester akadályoztatása esetén Nyul Kálmánné
alpolgármestert bízzák meg a
kistérségi tanácsüléseken való
részvétellel. A fejlesztési tanács
ülésein Nyul Kálmánné akadályoztatása esetén Söre Zoltán
Egyházasrádóc polgármestere,
annak akadályoztatása esetén
pedig Paksiné Kecze Tünde
Nemesrempehollós polgármestere vesz részt. Megszavazta a testület az önkormányFolytatás a 2. oldalon

Tiszteletdíj nélkül
mûködik a testület
Németh Tamás polgármester,
Kozsán Péter, Nyul Kálmánné,
Simonné Daróczi Annamária, Tóth
László képviselők, valamint Lakosi
Károlyné, a Helyi Választási Bizottság elnöke és dr. Gaál Róbert körjegyző részvételével október 18-án
alakuló ülését tartotta önkormányzatunk új képviselő-testülete. Öt
lakossági érdeklődő is jelen volt.
A Himnusz elhangzása után
Lakosi Károlyné, a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta
Folytatás a 2. oldalon

