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Jó, ha
kéznél van
Nemesrempehollóson
Mise: vasárnap 11.45 órakor
Egyházasrádócon
Körjegyzőségi ügyfélfogadás:
(Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.)
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:
Rendel: dr. Varga László háziorvos
Telefon: Egyházasrádóci rendelő:
420-006
Mobil: 06/30/9016-883
(Telefonos megkeresésre.)
Fogorvosi rendelés:
Kedd 14.30–18.30
Szerda 9.30–12.30
Csütörtök 14.30–18.30
Telefon: 528-036
A gyógyszertár nyitvatartása
(Egyházasrádóc):
Hétfő 13.30–17.00
Kedd 13.30–17.00
Szerda 8.30–12.00
Csütörtök zárva
Péntek 8.30–12.00
Telefonszámok:
Nemesrempehollóson
Falugondnok: 06/20/4487-254
Egyházasrádócon
Körjegyzőség: 528–005
Körzeti megbízott: 06/30/742-8671
Gyógyszertár: 420-010
Orvosi rendelő: 420 – 006
Orvosi ügyelet: 410 – 136, 104
Mobil: 06/30/9016883
Fogorvosi rendelő: 528-036
Általános iskola: 528-008, 528-009
Óvoda: 528-016, 528-017
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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Idén is volt csomagosztás

HÍRADÓ

A járványügyi helyzet ellenére idén is
megkapta csomagját minden 14 év alatti
helyi gyermek. A Télapó ezúttal még
maszkot is hordott, és december 3-én,
pénteken 35 önkormányzati Mikulás
csomagot akasztott a kerítésekre. Bár
a Mikulással nem találkozhattak a gyerekek, a csomagok tartalma bizonyára
vigaszt nyújtott nekik.

Karácsonyi ételajánlat
Tüzes göngyölt pulykamell
Hozzávalók:
4 szelet pulykamellfilé
20 dkg trappista sajt
2 db hegyes erős paprika
2 db paradicsom
2 szál újhagyma
1 kávéskanál só
1 mokkáskanál fehérbors
1 mokkáskanál szárnyas fűszerkeverék
Elkészítés:
A pulykamell-szeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, és megszórjuk szárnyas fűszerkeverékkel.
A trappista sajtot lereszeljük, a paradicsomot, a zöldpaprikát és az újhagymát kis
kockákra vágjuk. A reszelt sajtot összekeverjük a paprikával, a paradicsommal és
a hagymával. Ízesítjük sóval, őrölt borssal.
A tölteléket a hússzeletek egyik oldalára
halmozzuk és felgöngyöljük. A göngyölt
darabokat szorosan, alufóliába csavarjuk,
tepsibe vagy sütőrácsra tesszük. Előmelegített sütőben kb. 20 percig sütjük. Utána
kibontjuk a csomagok tetejét, és 10-15
percre visszatesszük a sütőbe, amíg szép
piros színt kap. Párolt zöldséggel kiváló
ünnepi étel.
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Tisztelt Nemesrempehollósiak!
Marosits József
Adventi üzenet
Némán szorít a fagy marka
bokrot és fát megragadja
Luca napnak hajnalán
vacogós lett a szobám.
Kályhám alig ad meleget
ő is unja már a telet
pedig messze még a vége
hó terül a kertre, rétre.
Luca székét ácsolgatom
poroszkál a gondolatom
a karácsonyt várom már
a szeretet rám talál.
Melegíti szívemet
az adventi üzenet…
nem törődök a hideggel
telítődök szeretettel
Karácsonyfám csak egy ág
rajta ragyog a világ
gyertyám lángja dalt lobog
dalolnak az angyalok
csillagfényű a karácsony
csillag csillog kint a fákon
remélem a szíveket
átfonja a szeretet

Iskola már nincs, emléktábla van
Tíz évvel ezelőtt még az akkori alpolgármester, az
az óta elhunyt Lengyel János helyezte el a koszorút a
könyvtárépület falán felavatott emléktáblához, melynek
szövege szerint az utolsó tanítási év negyven évvel ezelőtt,
azaz 1980-ban fejeződött be az itteni iskolában. Manapság bizonyára nem
sokan gondolnak
már arra, hogy valaha a település
saját iskolával is
rendelkezett, de
az emléktábla nem
engedi, hogy feledésbe merüljön.

Amikor elkezdtük ezt az évet, senki sem
gondolt arra, hogy milyen nagy kihívás
vár az emberiségre. Eleinte még nem
vettük komolyan a Covid-19 vírus terjedését, de ahogy múltak a hetek, a hónapok,
kiderült, hogy a modern kor legnagyobb
vírusjárványával kell szembenézni.
A felkészületlenség csak fokozta a félelmet, és a megfertőzöttek és a halálos
áldozatok számát. Ekkor úgy tűnt, szinte
csak a 65 év feletti korosztály van veszélyben, ezért az ő védelmükre születtek a
legszigorúbb korlátozó intézkedések. A
vírus gyors terjedését a kormány, a szakemberek és az önkormányzatok összefogva igyekeztek megfékezni. Nálunk is volt
maszkosztás, itt is volt kijárási korlátozás,
amely az idős lakosok magas száma miatt
még indokoltabbnak tűnt.
Arra lehetett számítani, hogy következik majd egy második hullám is, de
hogy az még kegyetlenebb lesz, mint az

első, arra még a szakemberek sem voltak
felkészülve. Jó példa erre, hogy míg az
első hullám idején nem akadt fertőzött a
településünkön, a második hullám idején
már karantént is el kellett rendelni. Ilyen
körülmények között természetesen rend-

szét, el kellett halasztani testületi üléseket
is. Nagyobb teher hárult a falugondnoki
munkára is.
Ez a karácsony sajnos nem olyan lesz,
mint amit évtizedeken keresztül megszoktunk, de a korlátozások ellenére azért

kívül megnehezült a képviselő-testület, a
polgármester munkája is. Nem lehetett
megvalósítani az eredeti tervek nagy ré-

igyekszünk a hangulatot megőrizni, az
ünnepi jelképeket biztosítani.
Folytatás a 2. oldalon

Püspöki áldás és ünnepi szentmise
Írtunk már arról, hogy
a községünkben lévő Szent
Rozália templom részben
megújult. Vasárnapi ünnepi
szentmise keretében nem
kisebb egyházi személyiség,
m i n t d r. S z é k e l y J á n o s
megyéspüspök áldotta meg a
felújított templomot.
Több mint 5 millió forintba
kerültek a munkálatok, melyek
a toronyrész kivételével érintették a beruházást. Megújult
a tetőszerkezet, külsőleg is „új
ruhába” öltöztették a templomot. Az egyházmegye a mun-

kálatokhoz mintegy 4,5 millió forintot biztosított, ehhez jött még
támogatás a helyi önkormányzat
és a hívek részéről is. A település
lakói közül többen (nevüket korábban már említettük) önkéntes
munkával is segítették a felújítási
munkálatokat. Sokan vettek részt
az ünnepi szentmisén, melyet a
megyéspüspök Rátkai Imre plébánossal közösen celebrált. Az
eseményen Paksiné Kecze Tünde
polgármester az önkormányzat
nevében a Szent Korona című
könyvet ajándékozta a püspök
atyának.
Folytatás a 2. oldalon

2

2020. december

NEMESREMPEHOLLÓSI HÍRADÓ

Tisztelt Nemesrempehollósiak!
Folytatás az 1. oldalról

Hogy mi lesz a jövő, milyen
év vár ránk 2021-ben, az megjósolhatatlan. Egyelőre az
ünnepek alatt is vigyázzunk
magunkra, figyeljünk egymásra, és felelősségteljesen ünnepeljünk. A válságos helyzetből
történő mielőbbi kilábalás
reményében kívánok a település minden lakosának Békés,
Meghitt, Egészségben eltöltött
ünnepnapokat, és egy nyugodtabb, boldogabb újesztendőt!
(Képeinken az idei adventi
díszítés a faluközpontban)
Paksiné Kecze Tünde
polgármester

Püspöki áldás és
ünnepi szentmise
Folytatás az 1. oldalról

Még hátra van a toronyrész külső színezése, és a templombelsőben a villanyvezeték-hálózat szigetelésének a felújítása, valamint a
nemesrempehollósi plébániaépület
felújítása is, melyre a Magyar Falu
programban szeretnének pályázati
támogatást elnyerni.
Előző lapszámunkban
gratuláltunk a községünkben élő dr. Kovács László
nyugalmazott főiskolai tanárnak a Vermes Díj után
a Marx György Felsőoktatási Díj elnyeréséhez is.
A jelentős eredményekkel
büszkélkedhető fizikaoktató munkásságának,
pályafutásának keresztmetszetét tárlókban mutatták már be az egykori
főiskola, a mai egyetem
aulájában. Ez az anyag az
egyetemi könyvtárban a
jövő számára is elérhető.
A vitrinekben láthatók
magukért beszélnek.
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Kelemen Ferenc könyvtári tárlata
Már beszámoltunk arról, hogy az erős emberek versenyek szervezésében és lebonyolításban is jeleskedett Kelemen Ferenc
részt vett egy utcaművészeti napon a szombathelyi Fő téren,
ahol bemutatta égetett technikával készült képeit. Nagy
megtiszteltetés volt a számára,
hogy november 3-ától a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Könyvtár fogadta alkotásait.

eléget tettek Kelemen Ferenc
kérésének, hogy az olvasók
és az érdeklődők számára

megfelelően, s ezt a munkát
Szalainé Bodor Edit igazgatóhelyettes vállalta magára és

A könyvtárigazgató megnyitja a tárlatot
(szemben balról az alkotó, jobbról a felesége)

A hét tárlóban tematikus
módon voltak elrendezve az
elsősorban történelmi témájú
képei, nem véletlenül szerepelt a megnyitó meghívóján
„A magyar történelem pillanatai” a kiállítás mottójaként.
Mintegy tucatnyi szájmaszkot
viselő érdeklődő jelenlétében
dr. Baráthné Molnár Mónika,
a könyvtár igazgatónője nyitotta meg a tárlatot.
Egyebek mellett elmondta,
hogy a nehéz időszakban is

A kiállítás egy részlete

bemutassák alkotásait. Az
igazgatónő röviden beszélt az
alkotó sportolói pályafutásáról 1970-től 2013-ig.
– Szükségünk van olyan
tevékenységre, amely lefoglal
bennünket, örömöt okoz a
számunkra és mások számára is – folytatta megnyitó
beszédét. – Kelemen Ferenc
felesége biztatására 2017-ben
látott hozzá az égetett képek
megalkotásához. Sok művét
hozta el, amelyekből válogatni
kellett a kiállítás jellegének

végezte el elismerésre méltóan. Majd egy idézetet olvasott
fel, ami kapcsolódott a kiállítás létrejöttéhez. Mindenki
figyelmébe ajánlotta a tárlatot,
és azt a könyvtárban is megtalálható önéletrajzi ihletésű
könyvet is, amelyet a kiállítási
anyagának alkotója írt.
Kelemen Ferenc felesége
jelenlétében megköszönte
azok érdeklődését, akik elfáradtak a (november 14-ig
nyitva tartott) kiállítás megnyitójára. 
L.E.    

Aktuális kérdések a falugondnokhoz
– A vírus újabb hulláma több vagy kevesebb munkát adott,
mint a tavaszi?
– A munka összességében ugyanannyi. Több a bevásárlás,
az emberek ellátása. Kevesebb a betegszállítás.
– Könnyebb lett-e a gyógyszerkiváltás, amióta csak E-recepteken írják fel?
– Alig van különbség.

– Szállított-e már olyan helyi lakost, akiről kiderült, hogy
fertőzés gyanús és karanténba került?
– Nem. Legalábbis nem tudok róla, mert nem kérdeztem.
– Hogyan védi magát és utasait a fertőződéstől?
– Két szájmaszkot viselek és kesztyűt. A buszt folyamatosan
fertőtlenítjük, és természetesen megkövetelem a szájmaszk
használatát az utasoktól is.

