
Folytatás az 1. oldalról

Bérleményrõl, felújításról, 
alapítványról tárgyaltak

A képviselõ-testület 
áprilisi ülésérõl               

Takarékoskodjunk
az energiával!

Jól sikerült 
gyermeknap

                                                  

Sokrétû a védõnõi 
munka

Tavaly augusztus óta az 
egyházashollósi polgármesteri 
hivatal egyik helyiségében tart-
ja fogadóóráit Kopasz Ágnes 
védőnő.  Mint megtudtuk tőle, 
magyarszecsődi születésű, Szom-
bathelyen végzett az egészség-
ügyi szakközépiskolában, majd a 
budapesti egészségügyi főiskola 
védőnői szakán szerzett diplomát. 
Eredetileg gyógytornász szeretett 
volna lenni. Három évig ösz-

töndíjban részesült a főiskolán 
azért, hogy majd ebben a kör-
zetben lássa el majd a védőnői 
szolgálatot a helyettesítő védőnőt 
„kiváltva”. Annak idején ugyanis 
ez a hiányszakmák közé tarto-
zott. Pályakezdő védőnőként a 
molnaszecsődi orvosi rendelőben 
kapott helyet, és három település 
– Molnaszecsőd, Magyarszecsőd 
és Egyházashollós – tartozott 
hozzá. Két éve tartós helyettesí-
tésben még négy községben kell 
ellátnia a védőnői munkát, amely 
lényegében megelőző tevékenység 
és igen sokrétű.  Felöleli a szüle-
téstől a tanköteles kor végéig az 
egyes korosztályok gondozását, a 
gyermekágyas anyák gondozását, 
komplex családgondozást, szűrő-
vizsgálatok szervezését, a védő-
oltások előkészítését is. Együtt 
kell működi a háziorvosokkal, a 
gyermekorvosokkal. A szabad 
orvosválasztás eredményeként ez 
nem is egyszerű feladat, hiszen az 
orvosok több településen érhetők 
el. Hasonlóan több helyen van a 
terhes gondozás is. 

A védőnő arról is beszélt, 
hogy a körzetre a szociális jel-

legű problémák nem jellemző-
ek, persze mindig akad egy-két 
család, ahol több gond is van. 
Egyházashollósnak ugyan több 
lakosa van, mint a körzet másik 
két településének, de kevesebb 

a munka, mint Molnaszecsődön 
vagy Magyarszecsődön. Az utób-
biak településeken ugyanis több 
a gyermek születések száma és a 
szociális gond is. Egyházashollóson 
jelenleg szociális problémával nem 
kell foglalkoznia. A családok-
kal jó a kapcsolata, igénylik is a 
közreműködését. Felkeresik az 
önálló védőnői tanácsadásokon 
is, ami néhány éve lett bevezetve. 
Elsősorban a gyerekekkel kapcso-
latosak a teendők. Gyermekeik 
egészsége érdekében a szülők ter-
mészetesnek veszik a védőoltások 
beadását, sőt, újfajta védőoltási 
lehetőségek felől is érdeklődnek. 
Évente végeznek iskolai higiéniai 
vizsgálatot is, s a gyerekek döntő 
többségénél nincs ilyen probléma. 
A polgármesteri hivatalban opti-
málisak a munkafeltételei és jók 
a körülmények. Természetesen 
tartja a kapcsolatot az önkor-
mányzatokkal, a gyermekjóléti 
szolgálattal és az intézményekkel 
is. Hivatalosan hétfőn és pénteken 
8-10-ig fogadja a hozzá fordulókat 
a védőnői helyiségben, de igyek-
szik rugalmas lenni.                                                                                                                                          

L.E.    

el. A munkálatokat a lehető 
legrövidebb idő alatt el kell 
végezni.  

Németh Tamás beszélt arról 
is, hogy Cserős Mária a faluból 
elszármazott költőnő pénzügyi 
támogatást kér verseskötet-
ének megjelentetéséhez. A 
testület úgy döntött, hogy for-
ráshiány miatt Cserős Mária 
verseskötetének megjelenését 
támogatni nem tudja. Gaál 
Róbert tájékoztatta a kép-
viselő-testület tagjait, hogy 
az Egyházashollós Töretlen 
Fejlődéséért Közalapítvány új 
kuratóriumi tagságának beje-
lentéséhez a nyilvántartást vég-
ző bíróság hiánypótlást írt ki, 
miszerint a kuratóriumi tagok 

személyét és lakcímét fel kell 
tüntetni az Alapszabályban. 
Továbbá egyéb nyilatkozato-
kat kell mellékelni megfelelő 
pontosítással. Németh Tamás 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
a szükséges határozatot meg 
kell hoznia a képviselő-tes-
tületnek. Ennek értelmében 
Egyházashollós Község Önkor-
mányzati Képviselő-testülete 
mint alapító az Egyházashollós 
Község Töretlen Fejlődéséért 
Közalapítvány kezelő szervé-
nek és felügyelő bizottságának 
tagjait, tekintettel működés-
képtelenségükre, és ezáltal 
az alapítvány céljainak veszé-
lyeztetésére, jelen döntésével 
kivétel nélkül visszahívja, a 
kezelésre és felügyeletre pedig 
újabb személyeket  jelöl ki. 

Április 22-én ülésezett ön-
kormányzatunk képviselő-tes-
tülete. Első napirendi pontként 
elfogadták az önkormányzat 
2009. évi költségvetésének a 
zárszámadását. Déri Piroska 
gazdálkodási előadó egyebek 
mellett elmondta, hogy a beru-
házások közöl a védőnői szoba 
kialakítása, a ravatalozó felújí-
tása és a Hősök parkja kialakí-
tása megvalósult. A buszvárók 
felújítása ugyan be volt tervezve 
a költségvetésbe, de nem volt 
pályázati lehetőség, ezért ez 
2009-ben nem valósult meg. Az 
utak kátyúzása megtörtént. A 
házi segítségnyújtás átszerve-
zésre került, ezt a feladatot a 
körmendi Szociális Szolgáltató 
Központ látja el 2009 februárjá-
tól. A nehéz gazdasági helyzetre 
utal, hogy egyre több szociális 
segélyt kell kifizetni.  

Elfogadta a testület Egyházas-
rádóc és Nemesrempehollós 
község képviselő-testületeivel 
együtt a körjegyzőség 2009. évi 
költségvetésének a zárszám-
adását is. 

Gaál Róbert körjegyző tá-
jékoztatta a képviselőket ar-
ról, hogy a református egy-
ház anyagi támogatást kér az 

önkormányzattól, melyet az 
Egyházashollóson  lévő egyházi 
tulajdonú ingatlan felújítására 
fordítanának. Kérelmükben 
előadták, hogy már eddig is 
több mint négymillió forintot 
költöttek erre az épületre, 
de még jó néhány munkát el 
kellene végezni ahhoz, hogy 
méltó legyen funkciójához 
és környezetéhez. Itt tartják 
a hittan órákat, gyülekezeti 
találkozókat, és lelkészi tanul-
mányi napokat is rendeztek. 
A vizesblokk felújítására, bur-
kolására és szerelvényezésre 
lenne még szükség, valamint 
az épület környezetét, kertjét 
is rendezni kellene.  A testület 
úgy határozott, hogy 40 ezer 
forinttal támogatja a munkála-
tokat. Arról is döntöttek, hogy 
a foglalkozás-egészségügyi szol-
gáltatás nyújtására a szerződést 
az AGROMED PLUSZ BT.-
vel kötik meg. Németh Tamás 
polgármester elmondta, hogy 
a Körmendi Kistérségi Társulás 
„Kistérségi Napokat„ szervez, 
és jó volna, ha Egyházashollós 
is részt venne ezeken. Javasolta: 
bízzák meg Horváth Kálmánt 
azzal, hogy a bemutató anyagát 
állítsa össze. 

Már a spájzban vannak…,
a kágyulák!

Márciusban a meztelen csiga felébred téli álmából, nyújtózkodik egy 
jó nagyot, beleszippant a levegőbe, és így szól: Hmm, kezdődik a Tavasz!  
Minden évben visszatérő probléma a csiga és meztelen csiga. Tavasztól őszig 
folyamatos a jelenlétük, és komoly károkat okoznak a palántanevelésben, 
dísznövények, zöldségfélék között. S, ha mindez nem lenne elég, megkaptuk 
mellé a spanyol csigát. Az Ibériai félszigetről származik, az 1990-es évek 
elejére északon elérte Skandináviát, keleten Ausztriát. Színe a vöröstől a 
barnáig és feketéig változhat. A szúrós, büdös növényeken kívül minden 
zöldet lerágnak, ráadásul májustól egészen a fagy beálltáig pusztítanak. 
Spanyol csigákat riasztó növény a begónia, a fekete ribizli, a paradicsom, 
de becserkészhetjük sörcsapdával is. Hatásos lehet a vízelvonó szerek – só, 
mész  – használata. A csiga besózása állatkínzás és környezetszennyezés 
(mondják a „zöldek” és a panellakók). Létezik biológiai fegyver is: az 
Indonéziában tojástermelésre kinevelt „indiai” futókacsa, ami megeszi a 
spanyol csigát. Nyugat-Európában sok ilyen kacsát tartanak, és bérbe adják 
a csiga elleni védekezésre. Hazánkban honos természetes ellenségei a béka, 
a gyík, a fogoly, a fácán, a sündisznó és a vakond. Na, az utóbbiról csak 
annyit, hogy el tudnám képzelni a Dobogóban vagy a Rába parton. 

Néha úgy tűnik, mintha a falu összes vakondja nálam túrna. Gondolom, 
ezzel nem csak én vagyok így. De térjünk vissza a meztelen csigára. Arra az 
utálatra, amely a fűnyírás után előmászik a fűből, és a pofámba vigyorog. 
De nem sokáig! Szóval a futókacsa az, ami a leghatékonyabban pusztítja a 
spanyol csupasz csigát. Egy kacsa pár elég egy kert csigamentesítéséhez. Ne 
szedjünk nekik csigákat, megfulladhatnak. Kiváló szaglásuk révén maguk 
is rátalálnak a csupasz csigákra, és odaviszik a kacsaúsztatójukhoz, hogy 
vízzel nyeljék le. Különösen imádják a csigapetéket. Aki többet akar tudni a 
kacsákról, az érdeklődjön Magyarszecsődön. Több háznál is tartanak ilyen 
hasznos jószágot, mint például Takács Márti (postás), Heffentréger Ferenc 
(vadőr), Pamacs( Varga József). Csak közös összefogással és kitartással 
tudunk felül kerekedni a csigékon. Ne mondjuk azt, hogy engem nem 
érdekel, mert nálam nincs. Dehogyis nincs, csak még nem látod! Jövőre 
meg szemben jön veled a járdán, és nem megy félre. Erre mérget vehetsz!   

csuti kami

Az energiával való takarékoskodás a felhasznált összenergiamennyiség 
csökkentését is jelenti, miközben hasonló hatásfokot érhetünk el. 
Kevesebb energia hasznosítása sok előnnyel jár: pénzt spórolhatunk 
meg, és a környezetünket is megkíméljük vele. Ahhoz, hogy energiát 
nyerjünk, értékes természeti kincseket kell felhasználni, mint pél-
dául szenet, olajat vagy gázt. Éppen ezért, minél kevesebb energiát 
használunk, annál jobban tudjuk megőrizni ezeket az erőforrásokat, 
és ezáltal hozzájárulunk hosszú ideig történő megőrzésükhöz.

Hogyan spórolhatunk az energiával?   
Számos példa található arra vonatkozóan, hogy hogyan takaré-

koskodhatunk az energiával. Íme néhány ötlet a kezdéshez: 
• Változtassunk a közlekedési szokásainkon, utazzunk inkább tö-
megközlekedési eszközökön, amennyiben lehetséges gyalogoljunk, 
vagy biciklizzünk az autózás helyett!
• Csökkentsük lakásunk hőmérsékletét legalább egy fokkal, fűtés 
alatt zárjuk be az ablakokat és öltözzünk melegen!
• Olyan termékeket vásároljunk, amelyek könnyű csomagolásúak!
• Kapcsoljuk le a lámpát és az egyéb készülékeket, ha már nincs 
szükség rájuk, használjuk energiatakarékos villanykörtéket! 
• Használjuk többször fel a műanyag zsákot táskát a vásárláshoz és 
a tároláshoz!
• A tűzhely helyett inkább a mikrohullámú sütőben melegítsük meg 
az ételt! 
• Az eldobható elemek helyett használjunk újratölthetőt!

Alapítványi szer-
vezésben, önkor-
mányzati támoga-
tással, kitűnő időben, 
hangulatos, sokszínű 
gyermeknapot szer-
veztek május 29-én 
a Rákóczi téren. 
Képösszeállításunk 
a rendezvény hangu-
latát tükrözi vissza.   

Májusban megtartották a ha-
gyományos anyák napi ünnep-
séget községünk óvodájában. 
Természetesen ott voltak az 
édesanyák, de sok nagymama is. 
A kicsik alkalomhoz illő műsor-
ral, saját díszítésű edényfogó ru-
hával és virággal kedveskedtek 
az anyukáknak és a nagyiknak.  

Hagyományteremtő jelleg-
gel idén először rendeztek 
családi napot az óvodában. 
Az ovis gyerekek családtagjai 
igen jól érezték magukat az 
estébe nyúló rendezvényen. 

Az udvaron bográcsban főzték 
a gulyást, de nem hiányoztak a 
házi sütemények sem. A szü-
lők ügyességi versenyei nagy 
sikert arattak mind az ovisok, 
mind a felnőttek körében. 
Az óvoda udvarán felállított 
ugráló várat pedig egész nap 
„bevették” a gyerekek. (Ké-
peink a családi nap eseményeit 
örökítették meg.)     

Anyák napja és
családi nap
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Folytatás a 2. oldalon

Idén július 10-én rendezi meg az ön-
kormányzat a település lakosságának 
a hagyományos Falunapot. A Rákóczi 
téren ezúttal is lesznek felnőtteknek és 
gyerekeknek szóló szórakoztató progra-
mok, nem marad el a főzőverseny és a 

Németh Tamás polgármester, 
Nyul Kálmánné alpolgármes-
ter, Kozsán Péter, Mikics Sán-
dor, Tóth Gábor, Tóth László 
képviselők, valamint Gaál 
Róbert körjegyző és érdeklődő 
választópolgárok jelenlétében 
május 25-én ülést tartott ön-
kormányzatunk képviselő-tes-
tülete. Szijjártó József és Tóth 
Gábor képviselők igazoltan 
maradtak távol.   

Németh Tamás tájékoztatta a 
képviselő-testület tagjait, hogy 
az Egyházashollós, Kossuth L. 
út 10. szám alatti, eddigi szol-
gálati lakás megüresedett. A 
legutóbbi bérlő a bérletet fel-
mondta, és kiköltözött. Mind-
erre tekintettel több ajánlat 

érkezett, melyeket mérlegelni 
kell, és döntést kell hozni. 
Gaál Róbert hozzátette, hogy 
amennyiben piaci alapú a bér-
let, akkor szabad alku tárgya, 
és a kiválasztás is tetszőleges, 
kötöttségek nélküli. Javasolta, 
hogy sorsolással döntsék el a 
képviselők a lakás bérlőjét, 
amennyiben az ajánlatok azo-
nos értékűek. Németh Tamás 
hangsúlyozta, hogy senkit sem 
szeretne hátrányos helyzetbe 
hozni, s azt indítványozta, hogy 
nyilvános tárgyaláson dönt-
senek a bérlet odaítéléséről. 
Tóth László jelezte, hogy hoz-
zátartozója is adott ajánlatot, 
így ő személyes érintettségre 
hivatkozással nem vesz részt 
a tárgyalásban és a döntésho-

zatalban sem. Kozsán Péter 
javasolta, hogy a piaci feltéte-
lek mellett szociális szempon-
tokat is vegyen figyelembe a 
képviselő-testület. A döntés 
értelmében Egyházashollós 
Község Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a saját tulaj-
donát képező Kossuth L. út 10. 
szám alatti lakásának bérletbe 
adásáról szóló döntését elha-
lasztja, a bérleményre vonat-
kozó ajánlattevőket nyilvános 
versenytárgyalásra hívja. A 
szempontok kidolgozását fo-
lyamatosan végzik. 

A polgármester tájékoztatta 
a képviselő-testület tagjait, 
hogy a március 26-ai ülésen 
a képviselő-testület döntött a 
kultúrterem felújításáról. A 

nyílászáró csere megkezdő-
dött. A kőműves utómunká-
latokat is el kell végezni, és a 
padlózat cseréjére is szükség 
van. Utalt arra is, hogy új 
függönytartókra is szükség 
lesz. A munkálatokat siettetni 
kell, mert az idősek napjára 
el kell készülnie. A képviselő-
testület úgy határozott, hogy 
megrendeli Kertész Tibor 
egyházashollósi vállalkozótól 
a polgármesteri hivatal nyí-
lászáró cseréjének javítási kő-
műves munkálatait, valamint a 
nagyterem padlóburkolatának 
cseréjét. A beadott ajánlat 
temetőre vonatkozó részét a 
képviselő-testület nem fogadta 

Falunapi invitáló Országgyûlési 
képviselõket 
választottunk

Bérleményrõl, felújításról, alapítványról tárgyaltak
Labdarúgócsapatunk 
tavaszi mérkõzései

Évzáró az Oviban

Egyházashollós – Pankasz 0-1
Alsószölnök – Egyházashollós 1-4
Ivánc – Egyházashollós 1-3
Egyházashollós – Szőce 0-0
Őrimagyarósd – Egyházashollós 3-0
Egyházashollós – Magyarlak 3-0
Egyházashollós – Szalafő 1-2
Nagykölked – Egyházashollós  4-1
A bajnokságban a csapat 9. helyen végzett 24 ponttal. 

tombolasorsolás sem, s a jelenlévőket a 
szokásos finom ebéddel is várják. Remél-
hetőleg az égiek is kegyesek lesznek a ren-
dezvényhez, amelyre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. Felvételünk a tavalyi 
Falunap hangulatát idézi fel.  

Ügyvédi fogadóóra
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Érvényes szavazatok száma jelöltenként 

  Jelölt neve Jelöl  szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes
szavazat 

1 Bana Tibor  Jobbik 32

2 Oroszvári Péter  MSZP 25

3 V.Németh Zsolt  FIDESZ-KDNP 245
 

Érvényes szavazatok száma listánként 

  Lista neve 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 CIVIL MOZGALOM 5 

2 LEHET MÁS A POLITIKA 9 

3 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 19 

4 FIDESZ-KDNP 240 

5 JOBBIK 34 
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  Lista neve 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 CIVIL MOZGALOM 5 

2 LEHET MÁS A POLITIKA 9 

3 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 19 

4 FIDESZ-KDNP 240 

5 JOBBIK 34 
 

Dr. Mészáros András ügyvéd fogadóórát tart 2010. június 
22-én és 2010. július 27-én Egyházasrádócon, a körjegyző-
ségen 15-17 óráig. A fogadóórára az alábbi telefonszámon 
lehet bejelentkezni: 06-70/3810270. További információ: www.
drmeszarosandras.hu A helyet és az ügyfelvétel költségét az 
önkormányzat biztosítja.

Vidám hangulatban teltek a 
percek a helyi óvodában június 
4-én. Köszönhető mindez a 
felkészítő óvónőknek, Melinda 
néninek és az ügyes apróságok-
nak. A három ballagó, Molnár 
Bianka, Kiss Dávid és Kertész 
Alex szeptembertől már az is-

kolapadot koptatja. Helyettük 
kettő kiscsoportos ovis áll be 
a sorba, így a létszám tizenhá-
romra változik. Vidám és boldog 
vakációt kívánok minden ovis-
nak és iskolásnak! Élvezzétek a 
nyár minden örömét, és legyetek 
sokáig „gyerekek”!  csuti kami

Közérdekû  közlemények
A képviselő-testület az Egyházashollós, Kossuth út 10. szám 

alatti, az önkormányzat tulajdonát képező úgynevezett iskola 
épületet tartós bérletbe adja. 

A Mukucs patak partján lakótelkeket alakítanak ki és elsősor-
ban egyházashollósiaknak értékesítik. A lakótelek ára 250 Ft/m2, 
a foglaló 100 ezer Ft.

Köszönet a segítségért
Ismét példát mutattak összefogásban és a közért végzett önzetlen 

munkában településünk lakói. A GySev vasút-felújítási mun-
kálatai után maradt bazalttörmelékkel töltötték fel a temetőnél 
lévő parkoló részt és szilárdították meg néhány mezei út felületét. 
Az önkormányzatnak csak a gépi munkát kellett megfizetnie. 
Németh Tamás polgármester az önkormányzat nevében ezúton 
is köszönetét fejezi ki a munkálatokban való részvételért Sipos 
Szabolcsnak, Sipos Ernőnek, Kántor Csabának, Kiss Tamásnak, 
Porpáczi Sándornak, Papp Gyulának, Nagy Józsefnek, Nagy 
Gábornak, Horváth Gézának, Gaál Andrásnak, Joó Péternek 
és Németh Tibornak.      

Megújul a kultúrterem
    

Az idősek napját már megszé-
pült, megújult kultúrteremben 
rendezhetik majd meg. Erről az 
önkormányzat saját beruházásá-
ban gondoskodott. A munkálatok 

része a hőszigetelős nyílászáró-
csere (az egész épületben is), a 
járólapozás, a festés, a világítás 
korszerűsítése és a színpad lami-
nált parkettával való lefedése.

Ha valahol, hát községünkben 
ismerősek azok a hírek, képso-
rok, amelyek az idei nyári  árvíz-
ről szólnak az ország különböző 
részeiből. Sajnos tavaly nyáron 
Egyházashollós is részese volt 

az árvízi védekezésnek, a Rába 
megfékezésében, és akkor a 
lakosság összefogásból, tenni 
akarásból jelesre vizsgázott. 
Archív felvételeink erre emlé-
keztetnek. 

Visszaemlékezés
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