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Képösszeállításunk folytatása az 1. oldalról

Németh Tamás alpolgár-
mester, Mikics Sándor, Nyul 
Kálmánné, Szijjártó József és 
Tóth László képviselők, vala-
mint Gaál Róbert körjegyző 
és Déri Piroska gazdálkodási 
előadó részvételével április 
27-én rendkívüli ülést tartott 
önkormányzatunk képviselő-
testülete.

Az első napirendi pontként 
egyhangúlag megalkották az 
önkormányzat 2008. évi zár-
számadási rendeletét, majd 
úgy határoztak, hogy elfo-
gadják a körjegyzőség 2008. 
évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót Egyházasrádóc és 
Nemesrempehollós képviselő-

testületeivel egyetértésben. 
Ezt követően Déri Piroska 
tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet a szociális ellátásokról 
szóló központosított előirány-
zatokról,  majd elfogadták 
a 2008. évi belső ellenőrzé-
séről szóló körjegyzői tájé-
koztatót is. Arról is határoz-
tak, hogy Egyházasrádóc és 
Nemesrempehollós községek-
kel közösen a szombathelyi dr. 
Kövesdi Ügyvédi Irodát bíz-
zák meg ügyvédi szolgáltatás 
nyújtására. A körjegyzőségi 
szintű szolgáltatás finanszí-
rozása lakásszám-arányosan 
történik. 

Külön napirendi pontban 
a társközségek képviselő-

testületeivel egyetértésben a 
körjegyzőség közfeladat-ellá-
tásaként a képviselő-testület 
megállapította, hogy az iskola 
és az óvoda, a körjegyzőség 
és a klub további működése 
2009. július 1-je után is indo-
kolt, így a költségvetési szerv 
alapító okiratát 2009. július 
1-jei hatállyal egységes szer-
kezetben módosítva elfogad-
ták. Hozzájárultak a három 
község körjegyzősége alapító 
okiratának a módosításához is 
2010. január 1-jei hatállyal. Az 
ülésen módosították az egyes 
szociális ellátásokról szóló 
rendeletet, majd szó esett a 
ravatalozó felújításának to-
vábbi munkálatairól is. 

Németh Tamás tájékoztatta 
a testületet, hogy a Többcélú 
Kistérségi Társulás szervezé-
sében közmunka eszközökre 
lehet pályázni. A pályázatban 
65 százalék a támogatás, 10 
százalékot a kistérségi tár-
sulás biztosít, és 25 százalék 
lenne az önerő. A képviselők 
egyhangúlag úgy döntöttek, 
hogy részt vesznek a munka-
eszköz-beszerzési pályázaton. 
Megbízták az alpolgármestert, 
hogy állítsa össze az igényelt 
eszközök listáját, valamint 
azzal is, hogy írja alá a Regi-
onális Hulladékgazdálkodási 
Projekthez a 2009. évre szóló 
pénzeszköz-átadási megálla-
podást.

Ülésezett önkormányzatunk 
képviselõ-testülete

jelű nyomvonalat javasolják 
elfogadni az M8 Fejlesztési 
Tanácsnak. 

Az utak felújítására nem 
fogadták el a Varga és Varga 
Építőipari Kft. árajánlatát, és 
megbízták az alpolgármestert, 
hogy kérjen be más ajánlato-
kat, esetleg társadalmi munkát 
is vegyenek igénybe a munká-
latokhoz. Arról is határoztak, 
hogy a Vas Megyei Közgyűlés 
által a gyerekek nyári üdül-
tetésére kiírt pályázaton nem 

kívánnak részt venni, valamint  
elutasították a Rákóczi Szö-
vetség pénzügyi támogatásra 
vonatkozó kérelmét. Az egye-
bek között a képviselők a falu 
érdekében végzett társadalmi 
munka fontosságát hangsú-
lyozták, Nyul Kálmánné pedig 
azt javasolta, hogy a faluban 
újra tartsanak öregek napját. 
Mikics Sándor indítványára 
hozzájárultak a hősök em-
lékművének a felújításához, 
melyhez az anyagi fedezetet a 
költségvetési tartalék terhére 
biztosítják.    

Bejelentették a 
polgármester lemondását

Megújult a ravatalozó

Németh Tamás alpolgár-
mester számára nem kis ki-
hívás volt, amikor a polgár-
mester hosszabb ideig tartó 
távolmaradása miatt nyakába 
szakadtak a polgármesteri te-
endők is. Ahogy visszaemlék-
szik rá, nemcsak eddig isme-
retlen feladatkörben kellett 
intézkednie, de mindaddig, 
amíg múlt év végén Büki Zol-
tán ideiglenesen nem adta át 
a polgármesteri teendők inté-
zését, bizony jogi akadályok is 
felmerültek, hiszen nem volt 
aláírási jogköre. Szerencsére 
számíthatott mind a hivatal-
ban dolgozó hölgyek, mind 
a képviselő-testület, mind 
pedig a körjegyző hatékony 
segítségére, így a válságos 
időszakot sikerült átvészel-
ni. Azzal, hogy Büki Zoltán 
idén március 31-ei hatállyal 
lemondott a polgármester-
ségről, némileg tisztázódott 
a helyzet, bár átmenetileg 
továbbra is neki kell ellátnia 
a polgármesteri teendőket. 
Igaz, most már némi tapasz-
talat birtokában teheti. 

Németh Tamás arra is ki-
tért, hogy július 12-ére írták 
ki az időközi polgármester-
választást, s június 19-ig tart 
a jelölési időszak. Ahogy az 
várható volt, egyelőre nem 
tolonganak a jelöltek. Ha 
Büki Zoltán néhány nappal 
korábban mond le, akkor az 
uniós választással egy füst 
alatt meg lehetett volna tar-
tani az időközi polgármester-
választást is. 

Arra a kérdésre, hogy in-
dul-e a választáson, Németh 
Tamás  úgy  reagá l t ,  hogy 
ugyan nem akar, de ha úgy 
alakul, nem is zárkózik el 
a megmérettetéstől .  Min-
denesetre megérdemelné a 
település lakossága,  hogy 
végre egy elkötelezett, agilis, 
hosszabb távra tervező pol-
gármestere legyen. Igaz ez 
most sem lesz könnyű, mert a 
jelenlegi állás szerint a most 
megválasztandó polgármes-
ter mandátuma csak a jövő 
évi ,  soros  önkormányzat i 
választásig tart.

L.	E.

Nem volt könnyû 
idõszak

Így választottunk
A	június	7-ei	Európai	Uniós	parlamenti	képviselő-választás	eredménye:	
Egyházashollós	001.	sz.	szavazókör	–	Kultúrház

Névjegyzék zárásáig a név-
jegyzékbe felvett választópol-
gárok száma

471

A választás napján a névjegy-
zékbe igazolás alapján felvett 
választópolgárok száma

0

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás befe-
jezésekor

471

Szavazóként megjelent válasz-
tópolgárok száma

167

Urnában lévő szavazólapok 
száma

167

Eltérés a szavazónként meg-
jelentek számától

0

Érvénytelen szavazatok szá-
ma

4

Érvényes szavazatok száma

163

Érvényes	szavazatok	száma	listánként
 
Fidesz – MPSZ – KDNP 137
Szabad Demokraták Szövetsége 0
MCF Roma Összefogás 0
Magyar Kommunista Munkáspárt 4
Magyar Szocialista Párt 6
Jobbik Magyarországért Mozgalom 10
Lehet Más a Politika Humanista Párt 1
Magyar Demokrata Fórum 5

Régen a falusi embereket egye-
bek mellett az különböztette meg 
a városlakóktól, hogy ha baj volt 
összetartottak, kisegítették egymást. 
Mára ez a jó tulajdonság sajnos fele-
dőbe merült. Idős, korosodó nénik és 
bácsik olyan történeteket mesélnek 
el a fiatalabb éveikről, amelyeket 
mi, vagy a nálunk fiatalabbak nem is 
tudnánk elképzelni.

Abban az időben képesek voltak 
épületeket felépíteni (Tűzoltó szertár, 
Orvosi rendelő, Iskola, Művelődési 
Ház…) összefogással úgy, hogy az 
épületfákat a közösből hozták szeké-
ren, és nem használhattak motorfű-
részt. Úgy látom, most újraéled valami 
ebből az időből. Talán a parázsba 
belefújt egy kis szél, és a keletkezett 
tüzecskét nem kellene eloltani.

Miről is beszélek?
Németh Tibor olyan kis házikót 

állított össze és kezelt le a saját 
anyagából –, amihez a Gaál András is 
besegített – amire már régóta vágytak 
az ovisok.  

Kertész Tibor az óvoda által vásá-
rolt rugós hintát és „kanadai asztalt” 
rögzítette le az udvaron. Amíg kötött 
a beton, addig pihenésképpen felásta 
a homokozót.              

Németh László (Ferci) is szívesen 
segít, ha nagyobb, nehezebb tárgyat 
kell megmozgatni. Így volt ez például 
a temetőnél a kerítéslábak kiszedé-
sekor is. 

Déri Tamás, Tóth László és Mikics 
Sándor – ha látják, hogy nagy a 
fű – már ülnek is fel a kistraktorra 
és nyírják a füvet, főként a Rákóczi 
téren, ahol a focipálya és a játszótér 
található.   

Ha motorfűrészes kell, akkor 
László Imrének lehet szólni, ha 
traktoros, akkor a Mérth gyerekek 
és a Porpáczi Isti jöhet számításba, 
de sorolhatnám tovább Kovács Ger-
gelyen keresztül egészen Morosits 
Csabáig. És akkor még nem is 
beszéltem a rendezvények szerve-
zőiről, a falunapi önzetlen főzésről, 
a focicsapatról és másokról. Sorol-
hatnám a neveket, de olyan sok van, 
hogy nincs értelme. Akik ezeket a 
feladatokat felvállalják, szívesen 
teszik, és nem is várnak mást, csak 
hagyják őket nyugodtan dolgozni.

Ha így megy tovább, nem lesz 
nehéz dolga az új polgármeste-
rünknek. Én személy szerint örülök 
neki, hogy a korábbi, Büki Zoltán 
belátta, a „polgármesterkedés” egy 
kicsit nagy falat a számára, és ha 
nehezen is, de vette a fáradtságot, 
és lemondott. Nem tudom, ki lesz 
majd a falu első embere, de ha mellé 
állunk, együtt, közösen húzzuk ki 
a falu szekerét a kátyúból. Amit 
csinálunk, azt magunknak, gyere-
keinknek, unokáinknak csináljuk, 
és nem másnak. Próbáljunk meg 
egymás mellett élni, együtt lélegez-
ni, és ne tegyünk különbséget az 
eredeti hollósi és nem hollósi közt. 
Mindenkitől lehet tanulni, ötleteket 
lopni, még a „gyüttment” betelepül-
tektől is. Sőt!

Ne azt hajtogassuk állandóan, 
hogy milyen volt a falunk régen, 
meg hogy előbbre voltunk mint má-
sok, hanem arra gondoljunk, hogy 
most mire vagyunk, mire lennénk 
képesek!

csutikami

Összefogás

Gyerekzsivajtól volt hangos a 
játszótér és környéke pünkösd-
vasárnap a Rákóczi téren. Mint 
már ez lenni szokott, idén is 
Porpáczyné Papp Jutka vette 
kézbe a szervezést. Segítségére 
voltak az Anyukák, akik főként 
a péntek esti tornatársaiból 
tevődtek ki. Az anyagi 
támogatást az Önkor-
mányzat állta. Nyitó 
programként megcso-
dálhattuk „lányaink” 
tánctudását, amely után 
szabadon választott 
programok várták az 
ifjakat. Lehetőség nyílt 
Micimackó „bőrébe 
bújni”, pingpongozni, 
lufit hajtogatni, gyön-
gyöt fűzni, illetve tele-
rajzolhatták a vicinális 
utat. Az aszfaltrajzolás-
nak mindig nagy sikere 
van, amelyben egyre 
több szülő is kiveszi a 
részét, így együtt rajzol 
a család. Külön említést 
érdemelnek az arcfes-

tők, akik órákon keresztül – a 
hűvös idő ellenére is – képe-
sek voltak arcot festeni. Aki 
megéhezett, annak sem kellett 
haza mennie, ugyanis terített 
asztal várta a hűs fák alatt. Sü-
temények és az anyukák által 
felajánlott palacsinták várták a 

gyerekeket. Köszö-
net mindenkinek, 
aki részt vett a szer-
vezésben, lebonyo-
lításban, illetve bár-
mi módon segítette 
a programot. Fotók 
megtekinthetők: 
www.csutikami65.
gportal.hu.

Gyermeknap

Folytatás az 1. oldalról
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Hasznos információk
Egyházashollósi Polgármesteri Hivatal:
Tel.: 529-017, Fax: 422-255
ehollos@enternet.hu
polgármester@egyhazashollos.hu 
Laczkó Istvánné igazgatási-adóügyi 
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
Telefon: 528-005
Gaál Róbert körjegyző
Telefon: 528-005
Fogadóórája: 
minden szerdán 8.00-12.00 óráig
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

E-on hibabejelentés: 06/80/533-533
E-on ügyfélszolgálat: 06/40/220-220
ÉGÁZ hibabejelentés: 

80/820-141 és 80/440-141
T-COM hibabejelentés:     194, 06/80/555-194 A temetőben lévő ravatalozó tetőszerke-

zete már régen megérett a felújításra, de 
hogy ilyen szépen kivitelezett, 
igényes előtetőt is kap mellé a 
falu, az kellemes meglepetés 
volt. A munkálatokkal he-
lyi vállalkozókat bízott meg 
a képviselő-testület, akik 
ingyen és bérmentve el is 
vállalták a feladatokat. Kán-
tor Lajos, Holtai Norbert és 
Rába László irányítása mellett 
kezdődtek el a munkálatok. A 
kiszolgáló személyzet már ösz-
szeszokott munkásokból állt: 
Hajba Balázs, Horváth József, 
Horváth Tamás, Kántor Csa-
ba, Kozsán Péter, Sivampel 
Zsolt, és Varga Gyula. Fóliázás, lécezés után 
jöhetett az új cserép felrakása, amelynél 
Gáspár Zoltán, Kiss Tamás, Lakosi László, 
Mikics Sándor, Németh Tamás, Parrag 
János és Szatmári Norbert is besegített. A 
bádogos teendőket Déri Tamás végezte el 
Laczkó Tibor segítségével. A „Szúnyog után 
jött a Tücsök”! A festő brigád, Tóth Gábor, 
Tóth László, Sebestyén Gábor és Szabó Já-
nos is kitett magáért. Háromszor kenték le 
a lábakat és a hozzá tartozó faszerkezetet. 

És elkészült az új ravatalozó, amelyhez az 
önkormányzatnak csak az anyagot kellett 

állnia, az ott dolgozó mesteremberek és a 
kiszolgáló személyzet társadalmi munkában 
végzett kiváló munkát. Külön említést érde-
mel Holtai Norbert és Sivampel Zsolt, akik 
ugyan nem egyházashollósi lakosok, mégis 
szívesen jöttek segíteni. A képviselő-testület 
ezúton is köszönetét fejezi ki mindenkinek, 
aki szabadideje terhére vette a fáradságot 
és részt vett a munkálatokban.

(További képek a 2. oldalon)

Falunapi invitáló
Az elmúlt évben kétnapos volt a jubileumi 

falunap, idén azonban visszaáll a régi rend és 
egy napon, június 27-én (szombaton) kerül meg-
rendezésre a falu talán legtöbb embert érintő és 
megmozgató szabadidő programja. Ebben az év-
ben is színes programokat kínálunk a kilátogató 
közönségnek. Az önkormányzati rendezvényre 
úgy próbáltuk összeválogatni a műsorszámokat, 
hogy minden korosztály megtalálja az érdeklő-
désének megfelelőt, jól érezhesse magát. Zenés 
ébresztő, főzőverseny, élő csocsó, és egyéb 
program mellett ismét helyet kap az utcák közti 
vetélkedő, amelyre várjuk a csapatok jelentkezé-
sét. Sajnos a Béke és a Petőfi utca emberhiányban 
szenved és az Ady is kicsit gyengélkedik, de talán 
„megrázzák magukat”, és nem lesz gond a csapat 
összehozásában. A szervező társaimmal próbá-
lunk olyan versenyszámokat összeállítani, ahol 
nem csak az erő dominál, hanem használni kell 
a fejet is. Ha az időjárás is mellettünk lesz, akkor 
bízom benne, hogy egy emlékezetes, szép nappal 
leszünk gazdagabbak.  (Fotó: archív)

csutikami

Április	 elsején	 rendkívüli	 ülést	 tartott	
önkormányzatunk	képviselő-testülete,	me-
lyen	részt	vettek:		Németh	Tamás	alpolgár-
mester,	Mikics	 Sándor,	Nyul	Kálmánné,	
Tóth	Gábor,	Tóth	László	képviselők,	vala-
mint	Gaál	Róbert	körjegyző. 

Első napirendi pontként módosították 
a Többcélú Kistérségi Társulási Megálla-
podást, majd igent mondtak a település 
2009. évi közfoglalkoztatási tervére is. 
Ezt követően Németh Tamás tájékoztatta 
a testületet arról, hogy Büki Zoltán pol-
gármester 2009. március 31-ei hatállyal 
lemondó nyilatkozatot juttatott el hozzá. 
A polgármester döntését nem indokolta. 
Gaál Róbert ehhez hozzátette, hogy idő-

közi polgármester-választást kell tartani, 
amelynek időpontját a helyi választási 
bizottság jogosult kitűzni. Mivel a kitűzés 
és a választás közt 72 napnak el kell telnie, 
az június 7-én, az uniós választással együtt 
nem tartható meg. A költségekre támoga-
tás vehető igénybe. 

Németh Tamás elmondta, hogy társa-
dalmi munkában elkészült a ravatalozói 
előtető, de az anyagok árát az önkormány-
zat állja a költségvetési tartalék terhére. A 
következő napirendi pontnál Gaál Róbert 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
Szombathely polgármestere mint gesztor 
levélben kereste meg azokat a települési 
önkormányzatokat, amelyek úgy dön-

töttek, hogy csatlakoznak a regionális 
hulladékkezelési projekthez. A testület 
egyhangúlag meghatalmazta az Alapító 
Okirat aláírására az alpolgármestert, és 
elfogadta a fizetési feltételeket. Döntöttek 
arról is, hogy Körmend polgármesterét, 
Bebes Istvánt delegálják a Társulási Ta-
nácsba. Ugyancsak egyhangúlag határoztak 
arról is, hogy 2009. december 31-ei hatály-
lyal Egyházashollós és a Hegyháti Jóléti 
Szolgálat között 2005. május 4-én kötött 
közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó 
szerződést felmondják. A 8-as főút megva-
lósítási tanulmánytervében pedig az F10 

Bejelentették a polgármester 
lemondását

Megújult a ravatalozó

Folytatás a 2. oldalon

Felhívás
Az Egyházasrádóci Körjegyzőség felhív-

ja a lakosság figyelmét, hogy a körjegyző-
ség az 528-005-ös telefonszámon érhető 
el, a korábbi 420-001-es szám automatikus 
faxként működik.

Pünkösdölõk
Hagyománytiszteletből és hagyomány-

ápolásból jelesre vizsgáztak azok a pünkös-
dölők, akik pünkösd vasárnapján végigjár-
ták a falut ízelítőt adva a lakosságnak ebből 
a régi, kedves népszokásból.

Az idei idősek napi rendezvényen meg-
telt a polgármesteri hivatal kultúrterme. Jó 
időben, egy kellemes délutánra jöttek össze 
némi kihagyás után a falu sok-sok „krump-
likapálást” megélt lakosai, akiket az önkor-
mányzat szórakoztató műsorral, étellel-itallal 
várt. Nyul Kálmánné köszöntötte a megjelen-
teket azt kívánva, hogy ez a vasárnap délután 
édesítse meg a szürke hétköznapokat, majd 
Németh Tamás 
alpolgármester 
is kellemes idő-
töltést, jó szóra-
kozást kívánt. A 
több mint negy-
ven részvevő jól 
is érezte magát. 
Nagy tapsot kap-
tak a fellépő ovi-

sok és iskolások, a még jobb hangulatról 
pedig Horváth József zenéje gondoskodott. 
Akik elfogadták a szíves invitálást, bizonyára 

nem bánták meg, hogy 
részt vettek az idősek napi 
összejövetelen. 

Kép és szöveg: lendvai

Idõsek napját tartottak

A megyei III. osztály Körmendi-csoport-
jában szereplő labdarúgó-csapatunk tavaszi 
eredményei:

Egyházashollós–Máriaújfalu  2-4
Alsószölnök–Egyházashollós  1-1
Magyarlak–Egyházashollós  1-2
Egyházashollós–Őrimagyarósd  3-3
Egyházashollós–Kondorfa  13-2
Nagykölked–Egyházashollós  1-1
Egyházashollós–Szalafő  0-1
Máriaújfalu–Egyházashollós  2-1
Egyházashollós–Alsószölnök  6-0
Egyházashollós–Magyarlak  0-4
Őrimagyarósd–Egyházashollós  2-0
Egyházashollós–Szőce  0-3
Szakonyfalu–Egyházashollós   5-0

Véget ért a 
bajnokság

Sebkezelési ABC 2.
Horzsolások
A bőrfelszín szélesebb területein a felhám és 

a bőr mélyebb rétegei között a kapcsolat meg-
szakad, esetenként a bőrt teljes vastagságában 
áthatoló sérülés éri. Leggyakrabban elesések, 
valamint nagy energiájú lapos tárgyak (pl. biciklis 
szempontjából az aszfalt) okoznak ilyen sérülést, 
ha a sérülést okozó tárgy iránya a bőrfelszínnel 
lapos szöget zár be. A horzsolások kezelése során 
legfontosabb az alapos tisztítás, hiszen a szennye-
ződések megtapadhatnak a bőr rétegei között. 
A fertőtlenítést követően érdemes a horzsolt 
sebeket fedni, egyrészt a további szennyeződések 
megakadályozása érdekében, másrészt pedig 
a sebváladék, valamint a sejtek közötti folya-
dék-csorgás megállítása érdekében. Korábban 
a horzsolt sebeket igyekeztek minél hamarabb 
beszárítani, azonban a kedvezőtlen kozmetikai 
eredmény miatt napjainkban inkább az ún. ned-
ves sebkezelés elveinek megfelelően igyekeznek 
olyan környezetet kialakítani, ahol a nedvdús 
környezetben a sebgyógyulás gyorsabban és ked-
vezőbb kozmetikai eredménnyel zárul. Érdemes 
tehát az ilyen sebeket filmkötszerrel zárni.

Kiránduljunk 
együtt! 

Egyházashollós Község Önkormányzata 
kirándulást szervez az utazni vágyóknak.

Időpont: 2009. augusztus 8. (szombat)
Úticél: Balatonederics, Szigliget, 
             Badacsony
Utazás: autóbusszal
Részvételi díj: 1700 forint
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban 

lehet. Túljelentkezés esetén az igényeket 
jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni. 
Jelentkezési határidő: 2009. július 31.

HA	KEDVE	VAN,	ÉS	IDEJE	ENGEDI,	
TARTSON	VELÜNK!


