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Pallasz Athénétól az ókori görög celebekig
Január utolsó napjaiban iskolánk nevelő-testülete témahetet rendezett az ötödik
osztályos tanulók számára. A
„görög héten” egy képzeletbeli
utazásra hívtuk a gyerekeket a
távoli ókor világába. Célunk Hellász életének, mindennapjainak
megismertetése volt, egy kicsit
másképp, mint a hagyományos
tanórákon.
Délelőtt a gyerekek változatos
munkaformák és módszerek
segítségével sajátították el a tananyagot. Magyar órákon görög
mítoszokat dolgoztak fel, és a
delphoi jósdába „varázsolták
el” magukat. Matematika órán
a görög számokkal, éneken a
hangszerekkel és a zenével fog-

lalkoztak, technikán a Parthenon makettjét
alkották meg, rajz órán pedig görög vázát

készítettek egy különleges technikával. Az
ókori görög olimpiákat a testnevelés órákon
elevenítették fel, összemérve tudásukat a különböző versenyszámokban. A győztes csapat tagjait
babérkoszorúval jutalmaztuk.
A délelőtti elfoglaltságokat
délutáni programok egészítették
ki. Megismerkedtek a gyerekek
az ókori görög divattal, frizurákkal, egyszerű fehér vászonruhájukra textil festékkel görög
mintákat festhettek, fazekas
korongozást végezhettek, ékszereket „alkothattak”, görög táncot
tanulhattak, végül görög salátát
készíthettek, és természetesen
görög gyrost ehettek.
Paksiné Kecze Tünde

Akár egy kis ékszerdoboz
Ezt állította egyik jó ismerősöm Nemesrempehollósról, amikor életében először
átutazott rajta. Egy takaros, rendezett,
tiszta települést ismert meg. Kísértetiesen
hasonlította a véleménye az enyémhez,
amikor – még leírni is borzasztó – tizenhárom évvel ezelőtt először vizitáltam itt.
S mindez mit bizonyít? Azt biztosan, hogy
a mindenkori önkormányzat képviselő-testülete jó gazdája a településnek, a lakosság
pedig sokat ad nemcsak a portája, de a falu
arculatára is. Azaz szorgalmas, lakóhelyük
iránt elkötelezett emberek élnek itt, Hollóson. Aki sokfelé megfordul, bizony sok
kistelepülésen nem ezt tapasztalja.
Persze rosszindulatból, hatalmi vágyból
kritizálni mindig lehet, hiszen nincs semmi,
ami ne lehetne jobb. De nem mindegy, hogy
milyen szemlélettel élünk, azaz, azt figyeljük, hogy mi nincs, mi kellene, vagy azt, hogy
mi lett, és mi van. Nos, ha az utóbbit vesszük

alapul, akkor semmi ok a panaszra. A pár
száz lakos ellenére a vezetékes víz, a vezetékes gáz – a villanyról nem is szabad már
beszélni -, a kábeltévé, a vezetékes telefon
adott, megfelelő a közvilágítás, játszótér,
egy kellemes hangulatú liget, tűzoltószertár, felújított kultúrház, könyvtár és orvosi
rendelő, rendben tartott emlékművek és
temetők, élelmiszerbolt. Az utak, járdák
állapota messze nem olyan rossz minőségű,
mint sok más településen. Mi több, a nyár
folyamán pályázati támogatással teljesen
megújul a Petőfi Sándor utca járdája. A
falugondnoki kisbuszt is sikerült újabbra,
korszerűbbre cserélni.
Csakis kötözködés lehet, ha valaki azt
állítja, hogy nincs meg minden, ami alapvetően fontos egy háromszáz fő körüli lélekszámú faluban élők számára. Pontosabban
egy valami hiányzik, de annak megléte
egyáltalán nem csupán az önkormányza-

ton múlik. Ez pedig a csatornarendszer.
Mondjuk meg őszintén, szégyen, hogy már
bőven a 21. században élve ennek hiánya
egyáltalán téma lehet. Pedig sok helyen
még az. Egyszerűen nincs rá elég pénz.
S persze keserű vigasz az, hogy például a
gazdaságilag már a nálunk jóval előbbre
tartott Jugoszlávia legdinamikusabban
fejlődő, függetlenné vált tagállamának,
Szlovéniának magyar nemzetiség által is lakott Muravidék több kistelepülésén is most
építgetik ki a csatornarendszert. Ezért tehát
indokolatlan és értelmetlen annak hiányáért
az önkormányzatot okolni és felelőssé tenni.
Abban biztos vagyok, hogy előbb-utóbb az
is megvalósul. Ahogy bizonyára sok minden
más is, amit gyorsan fejlődő korunk megkövetel. A lényeg, hogy a település élhető
legyen, s még fontosabb, hogy legyenek is,
akik élhetővé teszik.
L.E.
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Nõnapoztak a lányaink, asszonyaink
Ha nőnap, akkor nőnapi ünnepség. Ennek
hagyományából nem enged az önkormányzat. Idén március 11-én, szombaton délután
várták a falu lányait, asszonyait a kultúrházba. Ha nem is kellett pótszékeket beállítani,
az asztaloknál minden helyet elfoglaltak.
Igaz, most is nagyrészt azokkal az – főként
idősebb – arcokkal lehetett találkozni, mint
az elmúlt években. Voltak persze fiatalok
is, mi több, egy hosszú hajú, néhány éves
kis „hölgyet” is felfedeztünk a semmit sem
lehet elég korán kezdeni szlogen jegyében.
Az iskolások műsorában egy vers és néhány
dal hangzott el, majd a képviselő-testület

egyetlen férfi tagja, Paksi János kívánt a
megjelenteknek kellemes nőnapozást, jó
hangulatot, amire a poharát is emelte. A bor,
sör, rövid italok mellett – a „ne csak igyunk,
együnk is” jelmondat szellemében – édes
és sós harapnivalók is asztalra kerültek. A
zenéről pedig ezúttal is Németh Laci gondoskodott klasszikus slágerekkel, mulatós
nótákkal. Akadt, aki táncra is perdült, másoknak ez az alkalom egy jó kis beszélgetést
tett lehetővé. Búcsúzóul pedig egy szál szegfűt kaptak a nőnapozó lányok, asszonyok.
Az önkormányzat ezúttal is méltóképpen
ünnepelte a „gyengébb nemet”, s akik éltek
a szíves meghívással
bizonyára nem bánták meg. (Képösszeállításunk a nőnapi
délután mozzanatait
örökítette meg.)
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Közérdekû telefonszámok
Nemesrempehollóson
Falugondnok: 06/20/4487-254
Egyházasrádócon
Körjegyzőség: 528–005
Körzeti megbízott: 06/30/742-8671
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, 528-009
Óvoda: 528-016, 528-017
Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013
Savaria Takarékszövetkezet: 528-014
E-on hibabejelentés: 06/80/533-533
E-on ügyfélszolgálat: 06/40/220-220
ÉGÁZ hibabejelentés: 80/440-141
MÁV Információ és Menetjegyrendelés:
06/40/494949
T-Com hibabejelentés: 1412
www.radochollos.hu
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Ezúttal Marosits József szobrász-,
grafikusművész és költő „Fénylopó”
című verseskötetéből két tavasszal
kapcsolatos témájú költeményt választottunk ki.

Hangulatos falukarácsonyi ünnepség
Bár odakint a hó és a téli hideg hiánya
nem emlékeztetett a szeretet ünnepére,
a kultúrház nagytermét sikerült karácso-

Tavaszváró
Reggeli napfény átragyog
a hótakarta réten
szikrázik a faágakon
gyémántosan, keményen
hó alatt füvek s virágok
várják a hívó tavaszt
mely az ezerszínű rétre
élő matricát ragaszt
faágak madarat várnak
s rügyet a csupasz ágra
madárdalt mely életet zeng
az újuló világra.

bár ott távol villám villan
dörgése már tova illan
ám a szél a fákat rázza
a bokrokat csavarászza

mondani szokták egy gombostűt
sem lehetett volna leejteni a teremben -, amikor Paksiné Kecze
Tünde polgármester szólt néhány
szót a megjelentekhez, és kívánt
nekik boldog, békés ünnepeket.
Elsőként a kis óvodások – köztük
helyiek is – adták elő karácsonyi

május elején a zápor
aranyat présel magából
s Péter-Pálra minden sárga
aranylik a búzatábla.

önkormányzat, amelynek sikerült
ezúttal is megalapoznia az otthoni
karácsonyi hangulatot azoknak,
akiknek igénye volt a közös ünneplésre is. (Képösszeállításunk
némi ízelítőt ad a falukarácsonyi
ünnepségből.)

Locsolós mondókák
Itt vagyok,
Friss vagyok,
Máris sorba állok!
Csak egy kicsit meglocsollak,
Aztán odébb állok.
Én kis kertész legény vagyok,
Rózsavízzel locsolkodok.
Úgy locsolom a lányokat,
Mint kertész a virágokat.

műsorukat az őket kiválóan felkészítő óvó nénik irányításával.
Aki addig még nem tudta volna
átélni az ünnep hangulatát, a
kedves dalok, versek, mesék, a
kicsik lelkesedése biztos eljutott
a szívéig. Hamisítatlan karácsonyi
műsor volt ez, s még csak nem is
csupán gyerekeknek címkézve.
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Elfogadták az idei költségvetést is
Február 14-én ülésezett önkormányzatunk képviselő-testülete Paksiné Kecze
Tünde polgármester, Horváth Józsefné
alpolgármester, Dankovitsné Végh Lilla,
Kapui Lajosné, Paksi János képviselők,
valamint dr. Németh Péter jegyző részvételével.

ban kicsit átdogozva ismert karácsonyi dallamok is gyerekeknek,
felnőtteknek egyaránt ajánlva. A
műsor megadta az alaphangot a
forraltborozgatáshoz, a beszélgetéshez. A gyerekeknek persze
üdítő járt, no meg a karácsonykor
elmaradhatatlan szaloncukor is.
A „ne csak igyunk, együnk is” jelmondat szellemében harapnivalót
is kínált a programot szervező

Szél zúgatja kint a fákat
felhő borítja a tájat
eső zuhog barázdára
csendesül az égi lárma

hajlonganak a zöld füvek
a lapuk meg elterülnek
alábújnak a bogarak
várják már a napsugarat

Nem véletlenül lett vastaps a kicsik jutalma.
Az est fő produkciójára, a szombathelyi
Tarisznyások együttes fellépésére azért
már eléggé megritkult a tömeg,
mutatván, hogy többen csak
gyermekeik kedvéért jöttek el
a falukarácsonyi rendezvényre.
Pados Zsolt és társai műsorukkal
elsősorban a gyerekekhez szóltak,
be is vonták őket az előadásba.
Akadtak persze a repertoárjuk-

nyi melegséggel megtölteni a
szó valódi és átvitt értelmében
egyaránt. A helyi nyugdíjas klub
tagjainak gondos munkájával
készültek el a horgolt karácsonyfadíszek, amelyek most is közös
szorgoskodással kerültek fel a
színpad sarkához állított fenyőfára. Rendhagyó módon – ahogy

Májusi eső

hol felsüvít hol dübörög
közben ázik a barna rög
csapákban víz fodrozódik
gólyapár a fészkén búvik
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Paksiné Kecze Tünde ismertette a közétkeztetési szolgáltatás vállalkozóként
végző JUSTFOOD Kft. által 2017. évre
vonatkozó közétkeztetési szerződés-tervezetet. Javasolta módosítás helyett a
tervezet szerinti új szerződés megkötését.
Elmondta még, hogy másik két ajánlatot
is bekért az önkormányzat pályázatára
tekintettel. A legkedvezőbb ajánlatot
a JUSTFOOD tette erre az évre, ebéd
esetén 604 Ft + áfa, azaz összesen 767
forint értékben. Dr. Németh Peter is
javasolta velük a szerződés megkötését.
A testület végül is úgy határozott, hogy
visszamenőleges érvénnyel 2017. január
01-től a JUSTFOOD Kft.-vel köti meg a
közétkeztetési szerződést.
Paksiné Kecze Tünde az írásbeli
anyag mellett szóban is beszélt Nemesrempehollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi
költségvetési tervezetéről. Tételesen
ismertette szakfeladatonként az önkormányzati előirányzatokat, dr. Németh
Péter jegyző és a pénzügyi előadó pedig
az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetési tételeit ismertette
azzal, hogy először erről kérnek határozati döntést. Megemlítették, hogy az
illetményalap tekintetében a közös hivatal 50.000 forintra tervezett. A jegyző
javasolta a közös hivatal költségvetési
tervezetének az elfogadását, ami meg is
történt. A polgármester javaslatára az
ülésen a testület rábólintott a 2017. évi
helyi költségvetési tervezetre is. A képviselő-testület döntött az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjak szerény
mértékű emeléséről. Dankovitsné Végh

Lilla az ülés folyamán átadta a jegyzőnek
a Horváth Józsefné alpolgármesterrel
és Kapui Lajosné képviselővel szembeni
„Összeférhetetlenségi indítvány” okiratát. (Az összeférhetetlenségi indítványokat a bizottság egy későbbi időpontban
tartott ülésén elutasította.”)

annak nyilvántartására, az elszámolás
szabályszerűségére, hatékonyságának
vizsgálatára. A közös hivatal vonatkozásában az ingóságok, mint eszközállomány
nyilvántartásának szabályszerűségére, a
leltározás, selejtezés szabályszerűségére.
Jóváhagyólag véleményezték a képvise-

A temetői halott-hűtőt Egyházashollóstól bérlik

Dr. Németh Péter ismertette a testülettel, hogy a Vasi Ja-Sa Kftvel „Az ingatlanokon keletkező, közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz
gyűjtésére kötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel hosszabbítsák meg további három évvel, 2020.
március 31-ig. Ezt a képviselő-testület
egyhangúlag megtette. Megtárgyalták
és döntöttek az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegének
meghatározásáról is, valamint elfogadták
az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
és a belső ellenőrzési tervét is. Utóbbi
kiterjed a helyi önkormányzat vonatkozásában a gépkocsi-használatra, és

lők a Vas Megyei Kormányhivatal által
készített, az általános iskolai körzethatárok kijelöléséről szóló tervezetet. Módosították az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló, és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló rendeletet is.
Az ülés végén Paksiné Kecze Tünde tájékoztatta a képviselőket, hogy a temetői
halott-hűtő hiányából adódott probléma
megoldására tárgyalt Németh Tamás
egyházashollósi polgármesterrel, akivel
megállapodtak abban, hogy keretszerződést kötnek, miszerint az egyházashollósi
önkormányzat szükség esetén bérbe adja
a halott-hűtőjét Nemesrempehollósnak,
s ezzel beruházás nélkül orvosolható a
fennálló hiányosság.

