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Hangulatos, tartalmas falunap
Folytatás az 1. oldalról
előtt Kiss Gábor, a körmendi
senior néptáncegyüttes vezetője. S, valóban, saját műsoruk
után a közönséget is bevonták
a néptáncba, úgymond össznépi
tánchellyé vált a színpad előtti
füves terület.
Jó ötlet volt, hogy az estebédet már a hagyományos „A falu
legerősebb embere” verseny
idején elkezdték, hiszen kisebb
volt a tumultus, és nem volt
annyira időhöz kötve az ételek
elfogyasztása sem. Persze – mint
mindig – most is akadt, aki elégedetlenkedett. Egy középkorú
férfi jegyezte meg csípősen, hogy
az nem lett bemondva, hogy kenyeret mindenki hozzon magá-

val, mert kevesellte a fejadagot.
Találó volt a közelében az egyik
láthatóan élvezettel falatozó
falubeli válasza: Örüljön, hogy
nem kenyérrel kell jóllaknia!
Ami pedig a versenyt illeti, annak Fekete István személyében nemesrempehollósi
résztvevője is volt. Igaz az erőpróbát a hosszúperesztegi Őri
Norbert nyerte meg, de a helyi
versenyzőnek sem volt oka szégyenkezni. Az első ízben meghirdetett szkanderversenyen
az egyházasrádóci Szíjj Marcell bizonyult a legjobbnak,
de itt is ringbe szállt két
nemesrempehollósi, Fekete
István és Takács István. A lelkesedésből és szervezésből most

dásukat, nem kímélve egymást.
Sokan igen várták már a Paksi
János nevével is fémjelzett
Sipőcz Rock Band fellépését,
ami – kissé megkésve bár – de
megtörtént. A siker sem maradt
el. A falunap zárásaként pedig
éjszakába hajló bálon szórakozhattak a megjelentek.
Az önkormányzaton kívül
voltak olyan szponzorok, akik
támogatásukkal hozzájárultak a
jól sikerült falunaphoz. Köszönetet érdemel a sorkifaludi és az
egyházasrádóci vadásztársaság,
a Rádóci Agrár Kft, ahogy a
körmendi Elixír Patika és a Húshasznú Bt., valamint mindazok,
akik a főzésnél közreműködtek,
vagy bármilyen más módon
segítették a rendezvény sikeres
lebonyolítását.
L.E.

Egy emlékezetes nyári élményem
Sok helyen voltam a nyáron,
de most arról szeretnék írni,
hogy milyen élményeket szereztem egy otthonos, barátságos kis
táborban Zalalövőn.
Egyszer már voltam itt, így
nagyon vártam, hogy újra elmehessek. Első nap reggelén az iskolánál volt a gyülekező. Mindenki
izgatottan várakozott a buszra, és
reménykedtünk, hogy jó helyet
foglalhatunk el. A busz odafelé a
gyerekek hangos nevetésével telt
meg. Egy jól összeszokott csapat
gyűlt össze ismét, így a jókedv már
a megérkezéskor érezhető volt. A
sikeres ágystoppolás után kipakoltunk, és megkaptuk az eligazítást. Ezt követően már rohantunk
is a pályára focizni. „Véres”

csatákat vívtunk a győzelemért,
de a végére sosem tudtuk mennyi
az állás, és ki győzött. Második
nap megkezdődtek a versenyek
és a barkácsolgatás. Csapatokba
álltunk és összemértük erőinket
fociban, röplabdában, a Gabi
bácsi és Bandi bácsi által kitalált
feladatokban. Lementünk a Borostyán-tóra fürödni és fagyizni.
A harmadik nap reggel - más
napoktól eltérően - esősen indult, de szerencsére dél körül
elállt az eső, és négy óra felé már
rövidnadrágban rohangáltunk a
homokos pályán. Este vízi bicikliztünk egy jót. Mivel nem voltunk
felkészülve a vízbe ugrálásra,
így ruhástul mártóztunk meg a
tóban. A negyedik nap reggelén

A falunapról is
határoztak
2013. május 30-án soros ülését tartotta önkormányzatunk
képviselő-testülete Paksiné
Kecze Tünde polgármester,
Paksi János, Kapui Lajosné,
Horváth Józsefné képviselők,
valamint Takács Ervin jegyző
jelenlétében. Az ülésről Lengyel János képviselő igazoltan
maradt távol.

is jelesre vizsgázott Kelemen
Ferenc – akinek felesége is besegített – Parsiné Kecze Tündét
kérte fel a díjak átadására.
Időközben megérkeztek a
mindig nagy sikerrel szereplő
zalaegerszegi színészek, akik
ezúttal is fergeteges operettmusical műsorral kápráztatták
el a faluközpont ligetecskéjének
publikumát. Volt velük nagy
nevetés, ahogy közös éneklés is.
– Mindig élvezzük ezt a műsort, boldogult fiatal korunkra
emlékeztet – jegyezte meg egy
négyfős szépkorú hölgytársaság
egyik tagja.
– Akár a táncokba is beszálltunk
volna, de inkább távolról élveztük
– tette hozzá a mellette ülő.
A focipályán ezúttal is a nősök-nőtlenek és a lányok-as�szonyok mérték össze focitu-

kicsit sietősen készülődtünk,
mert elaludtunk. A nap folyamán megrendeztük az elmaradt
versenyeket, majd mindenki
elmehetett próbálni a csapatával,
hisz azt a feladatot kaptuk, hogy
találjunk ki egy rövid színdarabot
egy kedves mesénkből. A Piroska
és a farkas, Jancsi és Juliska és a
Hófehérke című mesékből három
modern feldolgozás lett, ezeket
elő is adtuk az aznap este rendezett szalonnasütés előtt. Miután
elfogyott az összes szalonna,
tartottunk egy búcsú discót. Ott
aztán hajnalig roptuk a táncot.
Reggel szomorúan pakoltunk
össze, mert jó lett volna még egy
kicsit maradni. A tízórai után
megtartottuk az elmúlt napok

versenyeinek eredményhirdetését, majd lementünk még egy
utolsót csobbanni. Hazafelé
a buszon visszaemlékeztünk
mindarra, amit az elmúlt napokban átéltünk. Bandi bácsi
rengeteg próbával, és fergeteges
poénokkal tette felejthetetlenné
az emlékeket. Tünde néni közreműködésével könnyű és mégis
nagyszerű díszeket készítettünk.
Gabi bácsi íjászattal színesítette
a tábort. És végül Kriszti néni
- aki mindezt lehetővé tette -,
és aki nélkül nincsen zalalövői
tábor. Köszönet neki, a többi
kísérőnek, és a társaimnak, hogy
újra jól érezhettem magamat a
táborban.

Káldi Júlia
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Paksiné Kecze Tünde polgármester az önkormányzat
tulajdonában lévő 280 és 287
hrsz belterületi ingatlanokkal
kapcsolatosan kérte ki a képviselők véleményét. Eddig Kálóczi
István volt képviselő használta
azokat, aki sajnos a tavalyi év
folyamán elhunyt. Az ingatlanok hasznosításáról kellene
dönteni. Lenne érdeklődő, aki
megvásárolná őket. Javasolta,
hogyha az eladásról dönt a testület, a két ingatlan kizárólag
együtt kerüljön értékesítésre.
Az egyik 9310 m2, a másik
824 m2 beépítetlen belterület,
aranykorona értékkel nem rendelkezik. (tulajdoni lap szerint.).
A képviselők ezzel egyetértettek, és úgy határoztak, hogy az
ingatlanokat minimum 800 000
forint eladási áron értékesítsék.
Mivel az ingatlanok belterületen
vannak, és külön-külön az egy
hektárt nem haladják meg, nincs
nyilvántartott AK értékük, nem
kell a termőföldről szóló törvény
szerint eljárni az értékesítés
során. A képviselők jóváhagyták a Körmend és Kistérsége
Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának
módosítását, és megerősítették,
hogy a társulásba Paksiné Kecze
Tünde polgármestert delegálják
tagként. Jóváhagyták Szociális Szolgáltató és Információs
Központ egységes szerkezetű
alapító okiratát, valamint az
alapító okirat módosítását. Arról is döntöttek, hogy a 2013. évi
falunapot is megtartják. Arról is
határozott a képviselő-testület,
hogy Marosits Józsefnek művészeti-írói tevékenységéhez és
Kelemen Ferenc erőemelőnek
sporttevékenységéhez 20-20
ezer forint vissza nem térítendő
támogatást biztosítanak.

3

Értékesítették az ingatlanokat
Paksiné Kecze Tünde polgármester, Paksi János, Kapui
Lajosné, Horváth Józsefné képviselők és Takács Ervin jegyző
részvételével 2013. június 13-án
és június 20-án rendkívüli ülést
tartott településünk önkormányzata. Az ülésekről Lengyel
János alpolgármester igazoltan
volt távol.
Az első ülésen Paksiné Kecze
Tünde arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendkívüli ülés
összehívásának oka a 280 és 287
hrsz-ú ingatlanok értékesítése.
Az előző tanácskozáson hoztak
egy döntést, hogy e két ingatlant
együtt értékesítik. Írásban ajánlatot tett e két ingatlan megvételére
Lengyel Balázs egymillió forint
vételárral. A területet jelenleg Kálóczi István örökösei használják, és
ők is jelezték vásárlási szándékukat. Mindkettő ingatlan belterület,
kivett beépítetlen terület. A két
ingatlan együttesen 10.134 m2.
Abban kell állást foglalnia, hogy
kinek és mennyiért értékesítsék a
területet. Takács Ervin jegyző azt
javasolta, hogy minden érdeklődőt
hívjanak meg a képviselő-testületi
ülésre. Nyilvánosan mindenki
megteheti vételi ajánlatát, illetve,
aki nem tudja magát képviseltetni,
írásos vételi ajánlatot küldjön. A
területnek AK értéke nincs, kifüggeszteni nem kell. A polgármester
azt indítványozta, hogy ismé-

telten hívjanak össze rendkívüli
képviselő-testületi ülést, amelyre
kapjanak meghívást a területet
használók, az írásos ajánlatot
tevő, illetve az érdeklődök. Ezzel
a testület egyet is értett.
A június 20-ai ülésen Paksiné
Kecze Tünde emlékeztette a
jelenlévőket, hogy az előző testületi ülés döntése értelmében
meghatározták az ingatlanok
együttes minimális eladási árát.
Az önkormányzat hirdetőtábláján
kifüggesztésre került az ingatlanok nyílt ülésen történő értékesítésének a napja és a feltételek. Az
írásban vételi ajánlatot benyújtok,
illetve az előző testületi ülésen
résztvevők értesítést kaptak.
Személyesen megjelent minden
érdeklődő, azaz Dankovits Gáborné, Kálóczi Krisztián meghatalmazottja, Némethné Kálóczi
Anita, Lengyel Balázs, a Batthyány Kft. meghatalmazottja.
Írásban Lengyel Balázstól a két
ingatlanra 1.000.000 forint vételi
ajánlat érkezett. A polgármester
javasolta, hogy 1.000.000 forint
legyen a kiinduló ár, illetve minimum 50.000 forinttal lehessen
emelni az árat. Erre a testület
áldását adta. Az ajánlattételek
után a polgármester megállapította, hogy az ingatlanokért a
Battyhány Kft. 1.300.000 forinttal
a legmagasabb vételi ajánlatot tette. A képviselő-testület határozata
értelmében tehát a terület őt illeti

meg. Kikötés volt, hogy a vételárat
egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell
a vevőnek kiegyenlítenie.
Ezen az ülésen foglakoztak a
dohánytermékek érétkesítésével
is. Paksiné Kecze Tünde polgármester ismertette a Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zrt. levelét, amely szerint Nemesrempehollós településen a
koncessziós pályázati eljárás lefolytatását követően megállapították, hogy 2013. július 16-tól a
dohánytermékek-kiskereskedelmi jogosultság betöltetlen. Vagyis a településről nem pályázott
senki sem dohánytermék árusításra, így ezen időponttól nem
lehet a településen dohányterméket árusítani és vásárolni. A
tevékenység ideiglenes végzésére
olyan személyt, jogi személyt kell
kijelölni, aki a településen jelenleg is dohány-kiskereskedelmi
tevékenységet folytat. Ezért a
polgármester javasolta a településen már eddig is működő és dohányterméket árusító Körmend
és Vidéke ÁFÉSZ jelölését erre
a célra. Kapui Lajosné képviselő
támogatta a javaslatot. Mint
mondta, a településen július
16-ától továbbra is lehessen dohányterméket vásárolni, emiatt a
lakosság ne szenvedjen hátrányt.
A képviselő-testület végül is a
javaslattal egyetértett.

Feladat-ellátási szerzôdést kötöttek
Együttes ülést tartott Nemesrempehollós, Egyházasrádóc
és Rádóckölked önkormányzatainak képviselő-testülete
2013. május 30-án. Az ülésen
Nemesrempehollós részéről
részt vettek: Paksiné Kecze
Tünde polgármester, Kapui Lajosné, Horváth Józsefné, Paksi
János képviselők. Igazoltan
távol maradt: Lengyel János
alpolgármester.
Sőre Zoltán, mint az
egyházasrádóci gesztor önkormányzat polgármestere tájékoztatta a jelenlévő képviselőket,
hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Tv.146 §-a értelmében a hatálybalépést megelőzően

kötött társulási megállapodásokat
a képviselő-testületek felülvizsgálják, és a törvény rendelkezéseinek
megfelelően módosítják a hatályba lépést követő hat hónapon belül. A köznevelési intézményekre,
esetükben az óvodára vonatkozó
fenntartói döntéseket május utolsó munkanapjáig meg kell hozni,
betartva továbbá a köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvényben
foglalt intézményátszervezésre
vonatkozó rendelkezéseket is.
Ezt azt jelenti, hogy az Intézményfenntartó Társulás 2013.
június 30-val megszűnik. Arról
kell dönteni, hogy milyen formátumban lássák el a közös fenntartású intézmények esetében a
feladatokat, és erről kell az annak
megfelelő dokumentumokat, az

Alapító Okiratokat módosítani,
elkészíteni. Javaslata szerint a
legegyszerűbb és legkézenfekvőbb a feladat-ellátási szerződés
megkötése. Az elkészült tervezetek alapján június közepére
ismételten együttes testületi
ülésen kell dönteni, hogy 2013.
július 1-től zavartalanul működhessenek az intézmények. A
képviselő-testületek végül is úgy
döntöttek, hogy az Intézményfenntartó Társulás 2013. június
30-ával történő megszűnése után
a közös fenntartású intézmények
ellátására vonatkozóan 2013. július 1-től feladat-ellátási szerződést
kötnek. A szerződés-tervezetek,
Alapító Okirat elkészítésével a
jegyzőt, aljegyzőt, illetve a polgármestereket bízták meg.
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Építés helyett rombolás
Ha valaki nem épít, legalább
ne romboljon. Minden rombolás,
mások munkájának tönkre tétele
szégyenletes, de ha valaki(k) azt
teszi(k) tönkre, ami gyerekeknek
készült, gyerekek, főleg kisgyerekek szórakoztatását szolgálja, az
minősíthetetlen. Pontosabban,
barbár cselekedetnek minősíthető.
Olyannak, amit épeszű, kultúrált
ember nem tesz.
Márpedig a közelmúltban ennek
az értelmetlen, erőfitogtató pusztításnak az eredményét láthatták
azok, akik a faluközpontban lévő
EU-konform játszótérnél jártak.
Nyílt titok, hogy neveletlen fiatalok
dúlták fel a homokozót, rombolták le az azt védő tetőszerkezetet,
tették tönkre a csúszdánál lévő

kis bástyát. Megcsinálták már a
balhét máskor is, szinte ez egész
falu tudja, kikről van szó. Értéket
és munkát vettek semmibe, gyerekeknek okoztak fájdalmat azzal,
hogy nem élvezhetik egyik kedvenc
szórakozásukat. Kizárt dolog, hogy
egy jól nevelt, az értékek, a munka
megbecsülését természetesnek tartó fiatal ilyent, vagy ehhez hasonlót
elkövetne. Legalább azon elgondolkodhatnának az elkövetők és
szüleik, hogy mit szólnának ahhoz,
ha mások értelmetlen pusztítása
leendő gyermekeiktől, unokáiktól
vonnák meg a szabadtéri játéklehetőséget. Mert mindaddig csak jó
heccnek tűnik valami, amíg nem a
saját bőrünkön érezzük a hatását.

L.E.

Társulást hoztak létre az ivóvízjavításra
Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu önkormányzatainak képviselő-testülete
2013. június 28-án együttes ülést
tartottak, melyen Nemesrempehollós részéről Paksiné Kecze
Tünde polgármester, Kapui
Lajosné, Horváth Józsefné és
Paksi János képviselők vettek
részt. Lengyel János alpolgármester igazoltan volt távol.
Sőre Zoltán Egyházasrádóc
polgármestere tájékoztatta a
jelenlévő képviselőket, hogy
az öt település együttesen az
új Széchenyi Terv Környezet
és Energia Operatív Program
KEOP-7.1.0/11 projekt II. ütemére pályázatot nyújtott be az
öt település ivóvízminőségének
javítására. Az ezzel kapcsolatos
feladatok ellátására jogi sze-

Anyakönyvi
hírek
Házasságkötés nem volt.
Születés: Dankovits Gábor
és Salamon Viktória gyermekei (ikrek) Emma és Anna
(2013. 08. 14.)
Hosszú, sikeres életet kívánunk!
Haláleset nem volt.

mélyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulás létrehozását
rendeli az új önkormányzati
törvény. A társulás tagjai Egyházasrádóc, Nemesrempehollós,
Rádóckölked, Nagykölked,
Harasztifalu Önkormányzata.
Döntéshozó szerve a Társulási
Tanács. A képviselő-testületek
úgy határoztak, hogy a társulás
neve Ivóvízminőség Javító,
Beruházási Önkormányzati
Társulás legyen. A Társulási Tanácsba a képviselő-testületek a
polgármestereket delegálták.
Sőre Zoltán polgármester az
Önkormányzati Társulás alaptevékenységének szakágazat és
szakfeladat szerinti besorolását
javasolta azzal kapcsolatban,
hogy milyen feladatokat láthat
el az Ivóvízminőség Javító, Beruházási Önkormányzati Társulás.
Alaptevékenység víztermelés,

kezelés, ellátás lesz. Szakfeladat
szerint pedig: szennyvíziszap
kezelés, vízi létesítmény építése,
egyéb építés, speciális szakképesítés, egyéb pénzügyi kiegészítő
tevékenység, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, építészmérnöki tevékenység, műszaki
tanácsadás, egyéb hatósági eljárás érdekében végzett műszaki
vizsgálat, elemzés, máshova nem
sorolható műszaki tevékenység,
önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége, pályázat
és támogatáskezelés, területfejlesztési és területrendezési helyi
feladatok. Ezzel a testületek
egyetértettek. Az ülésen a képviselő-testületek rábólintottak az
óvodai és egészségügyi ellátásra
a feladat-ellátási szerződések
megkötésére is.

hetők be, ahol felvilágosítással,
szaktanácsadással is a vásárlók
rendelkezésére állnak. Mint
megtudtuk, a barkácsgépek
sorában található Ryobi, Extol
és Ferm márkájú, de kaphatók
Henkel ragasztók, fa- és csiszolóanyagok, ahogy OSB lapok,
lécáru, hajópadló és faburkoló
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Hangulatos, tartalmas falunap

Köszönet az
önzetlen munkáért
A kultúrházban meghibásodott a vízvezetékrendszer, az
épület állagában is kárt okozva. Az önkormányzatnak nagy
segítséget jelentett, hogy Szita
Lajos térítésmentesen vállalta,
és végezte el a helyreállítást.
Az önzetlen felajánlásért köszönetét fejezi ki Paksiné
Kercze Tünde polgármester a
képviselő-testület nevében is.

Barkácsolók, kertészkedôk figyelmébe!
Az ősz beköszöntével a belső
barkácsolási munkálatok kerülnek előtérbe. Ugyanakkor
még akadnak munkák a kertekben, erdőkben is. Ezekhez
a munkálatokhoz szükséges
eszközök, anyagok és szerszámok legközelebb a körmendi
Kis(s) Barkácsboltban szerez-
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anyag is. Igény esetén vállalják a
bútorlap szabászatot is komplett
élzárással. Ami pedig a kerti
vagy erdei munkákat illeti, ezekhez az ősszel indult akcióban is
tudnak kiváló Makita márkájú
kisgépeket ajánlani, köztük
láncfűrészeket vagy éppen sövénynyírókat.

Önkormányzatunk anyagi
nehézségei ellenére idén is
megrendezte a falunapot, s úgy
tűnik, az égiek ezt azzal méltányolták, hogy csodálatos nyári
időt varázsoltak a július végi
rendezvényre. A szokásosnál
későbbi délutáni kezdés még
jól is jött, hiszen a kánikula
kissé már mérséklődött. Persze
a programok a szokásoknak
megfelelően már délelőtt elkezdődtek faluvetélkedővel,
gyermekfocival és aszfaltrajzversennyel, amelynek nyomai
még délután is láthatóak voltak
az alkalmi italkimérőként használt tűzoltósági garázsnál.
Miközben egyre többen gyü-

lekeztek a délutáni programokra, a „tábori konyhában” már
ez estebéd illatai terjengtek.
Szorgos kezek most is kiváló
ételekkel rukkoltak ki, a kondérokban vaddisznópörkölt,
szarvaspörkölt és szarvashúsból
készült pincepörkölt fortyogott.
A képviselő-testület tagjai is
aktívan kivették a részüket
a szervezésből, a munkából,
Paksiné Kecze Tünde polgármester koordinációs munkája
pedig biztosította a falunap
zavartalanságát, a program folyamatosságát.
– Máskor is ilyen korán jött ki a
falunapra? – kérdeztem egy idősebb férfitól, aki egyedül ücsö-

rögve várta a műsor kezdetét.
– Mondja meg, otthon mit csináljak? Itt legalább jó levegőn,
jó hangulatban tölthetem el a
délutánomat.
– Egyedül lesz, vagy vár még
valakit?
– Állítólag jönnek a barátok
is. Megiszunk pár sört, elbeszélgetünk, s reméljük a kaja is
olyan ízletes lesz, mint mindig.
(Később valóban megérkeztek
a haverok is.)
Megjelent a rendezvényen Takács Ervin jegyző is családjával,
aki immáron törzslátogatója a
nemesrempehollósi falunapnak.
S, az sem meglepő, hogy a vízi
foci nagy érdeklődésre tartott

számot, hiszen most is kevesebb
volt a víz, mint a medencében
futkározó. A gyermekeket egy
ideig hiába várták tetkók készítésére, de ahogy egy jelentkező
akadt, már többen is kedvet
kaptak testük díszítésére.
A műsor ezúttal is sokszínű
és tartalmas volt. Az elmaradhatatlan táncot a zumba és a
modern táncshow biztosította,
majd következtek a gersekaráti
kötélugró klub tagjai. Nem volt
könnyű dolguk, a meghajtott
kötél néha beleakadt a színpad
fölötti vászonba.
– Meglepetéssel is fogunk
szolgálni – mondta fellépésük
Folytatás a 2. oldalon

