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Új tagok a testületben
Paksi János
Alföldi származású, feleségével, a jelenlegi polgármesterrel,
Paksiné Kecze Tündével települt le a községben. Elsősorban
arról közismert, hogy a népszerű Lord együttes dobosa volt.
Ezt a képességét kamatoztatta
a Sipőcz Rock Banddel az első
falunapokon is. Később szakácskodott, és egyéb módon is
kivette a részét a falunapok szervezésében, lebonyolításában.
Vezette a falubuszt, most pedig a falugondnoki teendőket is
ellátja.
Igyekezett aktivizálni magát a falu életében. Napi kapcsolatban állt és áll a lakossággal, ismeri a problémáikat, s amiben
tud, segít.
Mint megtudtuk tőle, eleinte nem dédelgetett közszereplői,
képviselői álmokat, és úgy gondolta, akkor indul a választáson,
ha egészen biztos lehet a sikerben. Nos, most biztos volt benne,
és ezt a szavazati arány is alátámasztotta. Az is serkentette, hogy
többen úgy akartak megmérettetni, hogy előtte a kisujjukat sem
mozdították a településért. A falugondnoki tevékenység közel vitte
az emberekhez, különösen az idősebb korosztályhoz. Megtalálta
velük a megfelelő hangot, ahogy a fiatalabbakkal és a gyerekekkel
is. Úgy látja, hogy nagy dolgokat nem tud véghezvinni a képviselőtestület, nem is ez a feladata. Könnyebbé, élhetőbbé teheti helyben
az emberek életét, foglalkozni kell a gondjaikkal, elvárásaikkal.
Egy önkormányzati képviselőnek szociálisan is érzékenynek kell
lennie, nem szabad azt éreztetnie, hogy fölötte áll, különb a többeknél. Amennyire teheti, szolgálnia kell a lakosságot.

Kapui Lajosné
Tősgyökeres nemesrempehollósi, azaz, úgy ismeri a települést, akár a tenyerét. Több
üzemben is dolgozott, aztán
több mint 16 éve, még a korábbi polgármester idején került az
önkormányzathoz, úgynevezett
mindenesként. Ezt a munkát
folytatja Paksiné Kecze Tünde
polgármestersége alatt is.
Elmondta, hogy munkája sokrétű és sok szállal kötődik a
település lakosságához. Ez azt is jelenti, hogy az emberek
kötődnek hozzá, és ő is kötődik hozzájuk. Annyira megbíznak
benne, hogy még lakáskulcsot is adnak neki. Nem véletlen, hogy
elérkezettnek látta az időt, hogy induljon képviselőjelöltként a
választáson. Ezzel is szélesítette a jelöltek körét. Sokan mondták is neki, hogy rád és a Tündire biztosan szavazunk. Bízott
a sikerben, és örül is neki. Szerinte fontos, hogy az elöregedés
miatt ne néptelenedjen el a település, ha lehet, tartsák helyben
a fiatalokat, szívesen fogadják a betelepülőket. Jó volna a csatornázás, de igen sokba kerül, azt az önkormányzat maga nem
tudja felvállalni, és a lakosságnak is anyagi áldozatot kellene
hoznia a megvalósításért. A hagyományos rendezvényekhez
ragaszkodni kell, oda kell figyelni a közbiztonságra, az emberek
problémáira, igényeire is.
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Egészségügyrõl,
oktatásról tárgyaltak
Folytatás az 1. oldalról
hogy az egyházashollósi csatlakozás olyan jó lenne. Amennyi
normatívát hoz az emelkedett
létszámmal, úgy nem csekély
plusz kiadások is lesznek a
különálló épületben működő
tagintézmény miatt. Francsics
Zoltán szerint konkrét számok
és Egyházashollós csatlakozási
szándéknyilatkozata nélkül értelmetlen most ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Sőre Zoltán
hozzátette, hogy egyelőre vízió
az egyházashollósi csatlakozás.
Szép Erzsébet megjegyezte:
amennyiben Egyházashollós
nem csatlakozik, úgy szeptember
1-jétől fel kell venni egy óvónőt.
Paksiné Kecze Tünde az iránt
érdeklődött, hogy mindenképpen szükség van-e új dolgozó
alkalmazására? Az óvodavezető
igennel válaszolt. Szép Erzsébet
elmondta, hogy az óvoda dologi
kiadásai évek óta a minimum

szinten vannak. Minden területen költségkímélő megoldásokra
törekszenek. Elsődleges szempont, hogy a szakmai munkát
szinten tartsák. Egyre több
sajátos nevelési igényű gyermek
jelentkezik az intézménybe, és
azt kell mondani, hogy a gyógypedagógus már nem fogja tudni
őket ellátni. Dr. Gaál Róbert
az iskolai költségvetés kapcsán
arról szólt, hogy a számok hiánya
nélkül nagyon nehéz tervezni. Az
igazgatónő itt volt megbeszélni a
dolgokat, és jelezte a következő
év aktualitásait. Szeptemberben
lesz 50 éves az intézmény. Szeretnének tartani egy jubileumi
ünnepséget, amely 300-350 ezer
forint kiadással járna. Szakmai
folyóiratot szeretne rendelni, a
belföldi kiküldetés előirányzat
emelését kezdeményezi. Szükség lenne festésre a szertárakban, valamint fűnyírótraktor
vásárlására is.

Focipályázaton is részt
vesznek
Paksiné Kecze Tünde polgármester, Lengyel János alpolgármester, Paksi János, Kapui
Lajosné képviselők, valamint
Berbás Péterné gazdálkodási
főelőadó és dr. Gaál Róbert körjegyző részvételével november
17-én ülésezett önkormányzatunk képviselő-testülete. Kálóczi
István képviselő igazoltan volt
távol.
A képviselő-testület elfogadta
Berbás Péternének az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját, ahogyan hozzájárult a körjegyzőség 2010. évi
költségvetésének módosításához
is. Döntöttek arról is, hogy 2011.
évre megemelik az étkezési térítési díjakat az egyházasrádóci
önkormányzat határozatának
megfelelően, ami infláció mértékű, 4 százalékos emelést jelent.
Elfogadta a testület a 2011. évi
belső ellenőrzési tervet is. A

vagyonnyilatkozatok kiosztása
után döntöttek arról is, hogy a
körjegyzőségi polgármesterek
akadályoztatásuk esetén egymást
helyettesítik a kistérségi társulás
ülésein.
Dr. Gaál Róbert tájékoztatta a képviselő-testület tagjait,
hogy dr. Török Miklós fogorvos
írásban jelezte, hogy nyugdíjba
vonul 2011. január 1. napjával.
A fenntartók keresik az ellátás
folytatásának lehetőségét. A
doktor úr jelezte, hogy leánya, dr.
Török Beáta fogorvos átmenetileg hat hónapig ellátja a feladatot. A testület dr. Török Miklós
fogorvos döntését tudomásul
vette, és hozzájárult a szerződés
felbontásához. Lengyel János alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a megyei
napilapban olvasható volt, hogy
az E.ON családi foci pályázatot
írt ki. Javasolja, hogy vegyenek
részt a pályázaton. A képviselők
a javaslatot elfogadták.
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Jó, ha kéznél van
Nemesrempehollóson
Polgármester fogadónapja: kedd
16-17 óráig
Mise: vasárnap 11.45 órakor
Egyházasrádócon
Körjegyzőségi ügyfélfogadás:
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
Orvosi rendelés:
Nemesrempehollóson
Csütörtök: 8.00- 10.00 óráig
Egyházasrádócon:
Hétfő: 13.00-17.00 óráig, Kedd:
13.00-17.00, Szerda: 8.00-12.00,
Csütörtök: nincs rendelés, körnap
a kapcsolt községekben, Péntek:
8.00-12. 00
Ügyelet Körmenden:
Rákóczi út 92. Mentőállomáson
Hétköznap: 17.00-07.00 óráig,
Péntek: 13.00 órától, Szombat,
vasár- és ünnepnap: 0.00-24.00
Rendel: dr. Varga László háziorvos
Telefon: Egyházasrádóci rendelő:
420-006
Mobil: 06/30/9016-883
Fogorvosi rendelés:
Hétfő: 8.00-13.00 óráig, Kedd:
14.00-18.00, Szerda: 9.00-12.00
(iskolafogászat), Csütörtök: 14.0018.00, Péntek: 8.00-13.00
A gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő: 14.00-17.30 óráig, Kedd:
14.00-17.30, Szerda: 10.30-12.00,
15.30-17.30, Csütörtök: 10.3013.00, Péntek: 8.30-13.00
Telefonszámok:
Nemesrempehollóson
Falugondnok: 06/30/3243269
Egyházasrádócon
Körjegyzőség: 528-005
Körzeti megbízott: 06/30/7428671
Vasútállomás: 420-003
Gyógyszertár: 420-010
Orvosi rendelő: 420-006
Orvosi ügyelet: 410-136, 104
Mobil: 06/30/9016883
Fogorvosi rendelő: 420-415
Általános iskola: 528-008, 528009
Óvoda: 528-016, 528-017
Körmendi Takarékszövetkezet:
420-013
Savaria Takarékszövetkezet: 528014
E-on hibabejelentés: 06/80/533533
E-on ügyfélszolgálat: 06/40/220220
ÉGÁZ hibabejelentés: 80/440-141
MÁV Információ és Menetjegyrendelés:
06/40/494949
T-Com hibabejelentés: 1412
www.radochollos.hu
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Világelsõ és
csúcstartó is lett
Mint már röviden megírtuk, a
magyar és az Európa bajnoki
cím után a fekvenyomás Masters
kategóriájában világbajnoki
címmel is büszkélkedhet Kelemen Ferenc, aki új világcsúcsot
is beállított a nagyszombati
(trnavai) megmérettetésen.
– Nem örülhetnék, és nem
lehetnék büszke a világbajnoki
címre, ha munkahelyem a BPW
Hungária Kft. nem támogatta volna jelentősebb összeggel a
Nagyszombaton
( Tr n a v a ) m e g rendezett világbajnokságon való
részvételemet. Saját erőből nem juthattam volna ki.
Elutazásom előtt
a munkatársaim
megelőlegezték a
bizalmat azzal a
megjegyzéssel, hogy már világbajnok is lesz közöttük. Erre én
úgy reagáltam, hogy nyugtával
dicsérjék a napot, az a biztos,
ami már megtörtént. Nos, szerencsére igazuk lett – mesélte
a világbajnok. Aztán elmondta,
hogy csaknem húsz országból,
még az USA-ból is érkeztek
versenyzők a nemzetközi szövetség, a WUAP és a szlovákiai
szövetség által szeptember 2125-ig megrendezett világbajnokságra. A Masters kategóriában
különböző súlycsoportokban
hetvenen mérettettek meg.
Súlycsoportjában egy osztrák és
egy német versenyzővel kellett
megküzdenie a világbajnoki címért. Délután háromkor
kezdődött a versenyük. Három

próbálkozás, fogási kísérlet
lehet a versenyen, de ha világ
vagy Európa csúcsot akar valaki
javítani, akkor engednek egy
negyedik fogást is.
– Az első fogásnál a 130 kilogramm kinyomása simán ment,
a 150 kilóval is megbirkóztam –
emlékezett a történtekre az erős
emberek versenyek szervezője
és bírája. – Ezután harmadik fogásként 155 kilóval bemondták
a világcsúcs kísérletemet. Sajnos

ezt a két szlovák oldalbíró nem
adta meg, pedig mindenki érvényesnek látta, még a szintén
szlovák középső bíró is. Az
osztrák már 130 kilón kiesett, a
némettel pedig tudtomon kívül
lélektani csatát is vívtam. Ő
ugyanis egyből 140 kilóval kezdett, én viszont csak 130-cal. Ez
után viszont én egyszerre emeltettem 150 kilóra, s ez a nagy
önbizalom bizonyára meglepte
a németet. A családom is elkísért a versenyre, Krisztián fiam
segédkezett is a gyakorlatoknál.
Ő javasolta, hogy próbálkozzak
negyedik fogásként ismét a világcsúcs megdöntésével. Hallgattam rá, és jól tettem, mert ezúttal
elfogadták a 155 kilogrammos
kísérletet. Így versenyen kívül
ugyan, de hivatalosan
is új világcsúcsot állítottam be.
– Örülök, hogy lakóhelyem hírnevét is
öregbíteni tudtam –
hangsúlyozta Kelemen
Ferenc, egyben boldog
karácsonyt és sikeres
újévet kívánva a falubelieknek.
L.E.
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Amit
az üdülési
csekkrõl
tudni kell
Mire használható fel?
– Szállás és hozzá kapcsolódó
egyéb szolgáltatások igénybevételére.
– Utazási szolgáltatásokra.
– Vonatutakra.
– Buszutakra.
– Hajóutakra.
– Kulturális szolgáltatások
igénybevételére.
– Sport és szabadidő szolgáltatások igénybevételére.
– Egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre.
– Mozijegyekre.
– Fürdő és uszodai szolgáltatások igénybevételére.
– Állat- és Növénykert belépőjegyeinek megvásárlására.
– Étkezésre. (Szálláshelyhez kapcsolódó éttermekben,
szállás igénybevétele nélkül,
valamint önálló vendéglátóhelyeken.)
– Autópálya díjra.
– Sétarepülésre.
– Kölcsönzésre.
– Belföldi utasbiztosítás.
– Internet előfizetésre.
Hol használható fel?
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvánnyal, illetve annak
háttérintézményeként működő Nemzeti Üdülési Szolgálat
Kft-vel szerződésben levő
több mint 12 000 szolgáltatónál.
(Az elfogadóhelyek listája megtalálható a nemzeti üdülési alapítvány honlapján.)

ÜGYVÉDI
FOGADÓÓRA
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: 06-70/3810270.
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Ismét jött a Mikulás
Idén igazi havas, téli időben
érkezett meg a polgármesteri
hivatal kultúrtermébe az ön-

kormányzat Mikulása. Gyakorlatilag tíz perc leforgása
alatt teltek meg a széksorok
kisebb-nagyobb gyerekekkel,
szülőkkel, nagyszülőkkel. A
Télapó megérkezéséig idén is
Joós Tamás adott elő megzenésített verseket, alkalomhoz illő
dalokat úgy, hogy aktivizálta,
éneklésre bíztatta a megjelenteket, s nem mellesleg a
gyerekek tanulhattak is műsorból. Amikor eljött az ideje,
Télapó-váró dallal serkentették
a megjelenésre a nagyszakállút,
aki annyi ajándékkal érkezett,
hogy ketten is besegítettek
neki. A Mikulás szólítására
volt, aki csillogó szemmel, más
megszeppenve vette át a finomságokat, volt, aki bátran szavalt
vagy énekelt a Télapónak, mást

magát mások helyzetébe, képes
legyen megérteni az elesetteket,
és együtt érzővé váljon.
– Ezek a picik a vöröskereszt
jövőjének letéteményesei, s a

bázisóvoda remélhetőleg erősíteni fogja a jövő generációjában
a segítségnyújtás, az együttérzés
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Egészségügyrõl,
oktatásról tárgyaltak

erősen bíztatni kellett. Paksiné
Kecze Tünde polgármester és a
képviselő-testület tagjai mindenesetre mindent megtettek

Bázisovi lett a „Meseház”
Egyházasrádóc életében jelentős eseményre került sor,
amikor a helyi „Meseház” Óvoda megkapta az ifjúsági vöröskeresztes Bázisovi címet, és
kitehették az ezt bizonyító táblát. Az avatási
ünnepség többek között
jelen volt Paksiné Kecze
Tünde, községünk polgármestere is, hiszen
közös fenntartású intézményről van szó, amelybe nemesrempehollósi
gyerekek is járnak.
Nagyné Szép Erzsébet,
az óvoda vezetője köszöntötte a megjelenteket hangsúlyozva, hogy
az óvoda életében nagy
hangsúlyt kap az egészséges
életmódra nevelés, fontos, hogy
a kisgyermek bele tudja élni
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fontosságát – mondta a vöröskereszt elnöke. Sőre Zoltán helyi
polgármester megköszönte az intézményvezetőnek, hogy sikeresen pályázott erre a címre. Arról
is beszélt, hogy az elmúlt
években pályázati pénzből
mintegy 10 millió forintot
költöttek az óvoda felújítására, megfelelő eszközökkel való ellátására, így a
mai kor követelményeinek
megfelelő óvodába járhatnak a gyerekek. Az önerőt
ehhez a fenntartó önkormányzatok biztosították.
A református esperes és
a katolikus plébános áldása után a vöröskeresztes
emblémát is viselő ovisok
nagy tetszést és tapsot kiváltó,
alkalomhoz illő műsort adtak a
jelenlévőknek.

azért, hogy örömet szerezzenek azoknak, akik elfogadták
a Mikulás napi ünnepségre a
meghívást.

Jókívánságok
Áldás szálljon házatokra,
meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon
errõl Szenteste!
Évente egyszer egy csodás
teli éjjel, bűvös, titkos álmok
suhannak a szélben.
Mindenki házába boldogság
költözik, szívünk örömmel
megtelik. Boldog Karácsonyt!
Örömöd sok legyen, Bánatod
semmi, Segítsen az Isten boldognak lenni! Legyél mindig
vidám, örülj minden szépnek,
Én így kívánok Neked Boldog
Új Évet!
Gondjaid kerüljenek, asztalaid terüljenek! Barátaid szeressenek, jó tündérek kövessenek!
B.Ú.É.K

Paksiné Kecze Tünde nemesrempehollósi, Sőre Zoltán egyházasrádóci, László Zoltán
rádóckölkedi és Francsics Zoltán nagykölkedi polgármester,
valamint Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó, dr. Gaál
Róbert körjegyző, Szép Erzsébet
óvodavezető és dr. Török Miklós
fogorvos részvételével november
24-én ülésezett az Intézményfenntartó Társulási Tanács.
Sőre Zoltán polgármester a
napirendi pontok tárgyalása
előtt köszöntötte dr. Török Miklós fogorvost, aki jelezte nyugdíjba vonulási szándékát. Dr.
Török Miklós elmondta, hogy
tavaly szeptemberben hirdette
meg a praxist, mert tudta, hogy
nem egy rövid procedúráról van
szó. Sajnos ebben az egy évben
egy érdeklődő sem volt. Azt
lehet mondani, hogy az elmúlt
időben nagyjából minden fel lett
újítva. Nagyon lehangoló, hogy
20 évet itt dolgozott, és most
nincs kinek átadnia a praxist.
Végső megoldásként a lányát
tudná ajánlani, de maximum egy
fél évre. Neki már megvan a körmendi praxisa. Sőre Zoltán úgy
vélte, megoldás lehet a praxis 30
órássá tétele, csak bizonyítani
kellene, hogy szükség van egy
30 órás rendszerre a körzetben.
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Boldog karácsonyt és sikeres
új esztendőt kívánunk
minden Kedves Olvasónknak!

A 30 órás finanszírozáshoz 3600
lakosra lenne szükség, jelenleg
az öt faluban összesen 2300 fő él.
Ha nem sikerül eladni a praxist,
akkor az fél év múlva visszaszáll
az önkormányzatra. Az ülésen
Szép Erzsébet óvodavezető elmondta, hogy a jelenlegi óvodai
gyermeklétszám 64 fő. A jövő évi
létszám az előzetes számítások
szerint csak 50 körüli. A jövő év
lesz a hullámvölgy, utána már
várható némi pozitív elmozduPaksiné Kecze Tünde polgár- gratulált a megválasztott polgárlás. Úgy gondolja, valamennyi mester, Kapui Lajosné, Lengyel mesternek és átadta neki az ülés
fenntartónak ragaszkodni kell János, Paksi János képviselők, vezetését. Paksiné Kecze Tünde
a 3 csoporthoz, s reméli, ehhez valamint Magyarné Horváth polgármester megköszönte a
partnerek is lesznek. Hosszabb Borbála a Helyi Választási Bi- Helyi Választási Bizottság muntávon gondolkodva, a létszám- zottság elnöke és dr. Gaál Ró- káját, a lakosság támogatását,
növelés érdekében felvette a bert körjegyző részvételével ok- majd polgármesteri programját
kapcsolatot az egyházashollósi tóber 13-án alakuló ülést tartott ismertette. Javaslatára titkos
óvodával. Gyermeklétszámuk az újonnan megválasztott képvi- szavazással a testület Lengyel
12-14 fő közötti, és örömmel selő-testület. Az ülésről Kálóczi Jánost választotta meg alpolgárfogadták az ajánlatot a rádóci István képviselő igazoltan volt mesternek. Az alpolgármester
óvodához csatoláshoz. Az ott távol. Az ülésen egy érdeklődő eskütételét követően meghadolgozók is az itteni állományba lakos is megjelent.
tározták a polgármester, az
A választás
kerülnének, és nem veszíteA Himnusz elhangzása
után eredménye
alpolgármester és a képviselők
nék el a telephelyüket. Ha aPolgármester
tiszteletdíját. A VagyonnyilatMagyarné
Horváth
Borbála
választás:
gyermeklétszámuk 10 fő alá átadta a képviselők és a pol- kozat Nyilvántartó és Ellenőrző
szavazatok
száma a megbízócsökken, akkor megszüntetik azÉrvényes
Bizottság tagjaiként pedig Kagármester
részére
egyházashollósi intézményt. A leveleket, majd Lengyel János pui Lajosnét, Kálóczi Istvánt és
Kapott
csatlakozással az itteni gyermek- korelnök megnyitotta
Jánost választották
meg.
az ülést.
Jelölt neve
JelölĘPaksi
szervezet(ek)
érvényes
%
szavazat
létszám is nőne. Mint a korábbi Magyarné Horváth Borbála Egyéb szervezeti
témák meg1 Dankovits Gáborné
FÜGGETLEN
26 15,03
megbeszélésen elhangzott 2 ismertette
a választás eredmétárgyalása után kiosztották
az
2 Hubert ErnĘ
FÜGGETLEN
9
5,20
óvodai dolgozó, a dajka és egy nyeit. Előbb a képviselők, majd Állami Számvevőszék 2009.
évi
Paksiné Kecze Tünde
138 79,77
óvónő nyugdíjba készül. László a3polgármester
Magyarné FÜGGETLEN
Hor- országos, a helyi önkormányzatMagdolna
Zoltán úgy vélte, nem biztos, váth Borbála előolvasásában ok gazdálkodásának ellenőrzéFolytatás a 2. oldalon letették az esküt. Lengyel János séről szóló jelentés.

Az alakuló ülésen történt

KépviselĘ-választás

Képviselő-választás:
Érvényes szavazatok száma

A választás eredménye

Érvényes szavazatok száma

A választás eredménye

Jelölt neve

Polgármester választás:

Polgármester választás:
Érvényes szavazatok száma

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve

1 Dankovits Gáborné
2 Hubert ErnĘ
Paksiné Kecze Tünde
3
Magdolna
KépviselĘ-választás

JelölĘ szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

%

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

26
9

15,03
5,20

FÜGGETLEN

138

79,77

1
2
3
4
5
6
7
8

Dankovits Gáborné
Feketéné Biró Rita Piroska
Horváth Józsefné
Kapui Lajosné
Kálóczi István
Lengyel János
Paksi János
Tóth Zoltán

JelölĘ szervezet(ek)

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

Kapott
érvényes
szavazat

45
28
48
65 KépviselĘ
93 KépviselĘ
114 KépviselĘ
144 KépviselĘ
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