
Sok ügyes gyermek van köz-
ségünkben, ezt jól bizonyították 
a játékos ügyességi vetélke-
dőn, amely szintén jó han-
gulatban zajlott le. Egyebek 

mellett a résztvevők megmér-
kőztek csokievésben, amely 
tálból és bekötött szemmel 
történt, lufifújásból a kidurra-
násig, tejszínhabos alma befa-
lásából hátrakötött kézzel. Nem 

kis izgalmat ho-
zott a felajánlott 
tombolatárgyak 
sorsolása sem, s 
szép gesztus volt 
a főnyeremény-
nek szánt finom 
csoki torta  fe l -
ajánlása a nyertes 
édesanyja részéről 
közös elfogyasz-
tásra. Nem hiá-

nyozhatott egy kis 
mulatozás, disz-
kózás sem, ahogy 
a megéhezőket, 
megszomjazókat 
a nagyterem vé-
gén finomabbnál 
finomabb sütik, 
pogácsa és üdítők 
várták. 

 L.E.
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December 19-én soros ülését 
tartotta önkormányzatunk kép-
viselő-testülete, melyen részt 
vett: Paksiné Kecze Tünde 
polgármester, Lengyel János 
alpolgármester, Czeglédy Ernő-
né, Horváth Józsefné és Kálóczi 
István képviselők, valamint 
Gaál Róbert körjegyző. Száka 
Ferenc képviselő igazoltan volt 
távol. 

Az ülésen első napirendi 
pontként megtörtént a 2009-es 

vízdíjak megállapítása, pon-
tosabban a Vasivíz Zrt. köz-
gyűlése által meghatározott 
(megemelt) díjak jóváhagyása. 
A hulladékgazdálkodási díjak 
tárgyalásánál Paksiné Kecze 
Tünde elmondta, hogy hasonló 
a helyzet, mint az előző napi-
rendnél, vagyis a szolgáltató 
diktál, a Müllex Kft. díjajánla-
tát kell elfogadni, ami meg is 
történt. Módosította a testület 
a Kossuth Lajos Általános Is-
kola alapító okiratát, ahogy a 

Meseház Óvoda SZMSZ-ét is. 
Módosították a kistérségi szo-
ciális feladat-ellátási szerződést 
is. Gaál Róbert emlékeztette 
a testületet, hogy a szeptem-
ber 30-ai ülésen elfogadták a 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás alapító 
okiratát. Most ahhoz kellene 
hozzájárulni, hogy a társulási 
tanácsba a körmendi többcé-
lú kistérség társulás részéről 
Bebes István körmendi polgár-

mestert delegálják. A jóváha-
gyás a képviselő-testület részé-
ről meg is történt. Gaál Róbert 
tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
által kiírt pályázat keretében az 
orvosi rendelő nem pályázható, 
ezért a felújításra vonatkozó 
pályázat nem nyújtható be, a 
határozatot vissza kell vonni. 
A testület a pályázat benyújtá-
sáról szóló múlt évi határozatát 
visszavonta.      

Jó, ha kéznél van
Nemesrempehollóson 
Polgármester fogadónapja: kedd 16-17 óráig
Mise: vasárnap 11.45 órakor 

Egyházasrádócon
Körjegyzőségi ügyfélfogadás:
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: 
Nemesrempehollóson
Csütörtök: 8.00–10.00 óráig
Egyházasrádócon: 
Hétfő: 13.00–17.00 óráig
Kedd: 13.00–17.00
Szerda: 8.00–12.00
Csütörtök: nincs rendelés, körnap a kapcsolt 
községekben
Péntek: 8.00–12. 00 
Ügyelet Körmenden:
Rákóczi út 92. Mentőállomáson
Hétköznap: 17.00–07.00 óráig
Péntek: 13.00 órától
Szombat, vasár- és ünnepnap: 0.00–24.00
Rendel: dr. Varga László háziorvos
Telefon: Egyházasrádóci rendelő: 420-006
Mobil: 06/30/9016-883

Fogorvosi rendelés: 
Hétfő: 8.00–13.00 óráig
Kedd: 14.00–18.00
Szerda: 9.00–12.00 
(iskolafogászat)
Csütörtök: 14.00–18.00
Péntek: 8.00–13.00

A gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfő: 13.30–17.30 óráig
Kedd: 13.30–17.30
Szerda: 8.30–12.30
Csütörtök: 8.30–13.30
Péntek: 8.30–11.30

Telefonszámok: 
Nemesrempehollóson:
Falugondnok: 06/30/3243269
Egyházasrádócon 
Körjegyzőség: 528-005
Körjegyző: 420-001
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

A Kossuth Lajos Általános Iskola régi 
hagyományát elevenítette fel, amikor 
február végén egészségfejlesztési napo-
kat szervezett. A felső tagozatos tanulók 
számára a RITMO Autósiskola tartott 
közlekedésbiztonsági előadást, majd ke-
rékpáros ügyességi versenyt. 
Az első három helyezettet 
az autósiskola pólóval és 
számológéppel jutalmaz-
ta. Csütörtökön délelőtt 
a szünetekben egészséges 
ételekkel és italokkal ismer-
kedhettek meg a tanulók. 
Délután az alsó tagozatosok 
játékos vetélkedőjére került 
sor, ami egy körülbelül ne-
gyedórás zenés gimnasztiká-
val vette kezdetét a nyolca-
dikos lányok vezényletével. 
A különböző helyszínekre 
is a „nagyok” kísérték az 
alsósokat, kihasználva a szociális tanulás 
előnyeit. A vetélkedő négy helyszínen 
zajlott. A rendezvénysorozat pénteken 
délután a felső tagozatosok programjával 
folytatódott. Minden osztály öt-öt perces 

zenés gimnasztikával készült, megmozgatva 
a résztvevőket. A „bemelegítés” után négy 
helyszínen forgószínpadszerűen folyt a 
munka. A rendezvény a tanulók „egészsé-
ges” uzsonnájával és jutalmazásával zárult. 
A tanulók minden bizonnyal gazdagabbak 

lettek annak a megtapasztalásával, hogy az 
egészség érték, amivel érdemes és kell is 
foglalkozni.  (Képünkön Paksiné Kecze Tünde 
tanárnő, községünk polgármestere a felsősök 
foglalkozásán.)

A húsvét egybeesik a tavaszi napéj-
egyenlőség idején tartott termékenységi 
ünnepekkel, amelynek elemei a feltámadás, 
az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből 

származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi 
holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 
22-e és április 25-e közé. Húsvét kialakulá-
sában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, 
a pészah. E vallás tanítása szerint e napon 
ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból 
való menekülésüket. A keresztény egyház 
szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak 
átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hó-
napokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, 
amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjé-
nek emlékére, önmegtartóztatására tanít. 
Ezt további ünnepek követik, s a húsvéti 
ünnepkör a pünkösddel zárul. A böjt utolsó 
hetének neve: nagyhét, a húsvét utáni hét 
húsvét hete, egyes magyar vidékeken fehér-
hét, amely fehérvasárnapig tart. A húsvét 

Módosítottak, jóváhagytak, visszavontak Egészségprojekt az iskolában

Körjegyzõségi 
ülésen történt 

Együttes ülést tartott február 12-én 
Nemesrempehollós, Egyházasrádóc 
és Egyházashollós önkormányzatának 
képviselő-testülete, melyen Nemes-
rempehollós részéről Paksiné Kecze 
Tünde polgármester, Lengyel János 
alpolgármester, Czeglédy Ernőné, Hor-
váth Józsefné, Kálóczi István és Száka 
Ferenc képviselők voltak jelen. Az 
ülésen mindhárom testület jóváhagyá-
sával elfogadták a 2008. évi költségve-
tési gazdálkodásról szóló beszámolót, a 
körjegyzőség 2008. évi munkájáról szóló 
beszámolót, a körjegyzőség 2009. évi 
költségvetését, valamint a köztisztség-
viselők teljesítményértékelését képező 
célokat. Döntöttek a körjegyzőség ügy-
rendjének módosításáról is. 

ünnepi előkészületei, a hagyomány szerint 
már hamvazószerdával megkezdődnek, 
innentől kezdve 40 napig lemondunk az 
ételről – úgy, ahogy Jézus lemondott értünk 
életéről. Ezáltal méltóképpen felkészülhet-
nek Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a 
megünneplésére.

Húsvét ünnepe

Gyermekfarsang a szellemesség, 
vidámság, ügyesség jegyében

tornaterem vizesblokkjának a 
felújítása. Ezzel a 20 milliós pá-
lyázati pénz el is fogyna. László 
Zoltán szerint két éve kezdték 
meg az iskolai nyugdíjazásokkal 
a racionalizálást, aminek nem 
látja sok eredményét. Most is 
kimagaslóan magas az iskolai 
bérek összege. Sőre Zoltán vála-
szában felhívta a figyelmet arra, 
hogy a bérek a közalkalmazotti 
bértáblázat szerint alakulnak. 
A gázszámla viszont januárban 
valóban jelentős lett. Együd 
Bertalan az óvodai létszámok 
alakulása iránt érdeklődött, 
majd a társulási tanács úgy 
döntött, hogy a közös fenntar-
tású Kossuth Lajos Általános 
Iskola 2008. évi költségvetési 
teljesítését elfogadja, annak 
melléklet szerinti közös képvi-
selő-testületek elé terjesztésével 
egyetért. A 7,5 millió forintnyi 
megtakarítást a községeknek 
létszámarányosan visszautalja. 
Nagyné Szép Erzsébet arról 
beszélt, hogy az óvoda felső 
épületében az egyik mosdórész 
már elkészült, két éve a felújítás 
800 ezer forintra rúgott. Még 
egy felújításra váró vizesblokk 
van. Mivel túlórát nem tervez-
tek, nincs is pénzmaradványuk. 
Pályázatból a szükséges esz-
közöket be tudják szerezni. A 
tanács a Meseház Óvoda múlt 
évi költségvetési teljesítését 
egyhangúlag elfogadta. 

A közös fenntartású intézmé-
nyek 2009. évi költségvetésének 
tárgyalásakor Sőre Zoltán em-

lékeztetett rá, hogy az iskolai 
koncepciót már tavaly ősszel 
megtárgyalta a társulási tanács. 
László Zoltán hiányolta, hogy 
a 2008- és a 2009-es adatok 
összevetésére nincs lehetőség. 
Nagyné Szép Erzsébet elmond-
ta, hogy az óvodának is kell kar-
bantartó, ezért megbízási szer-
ződést kötnek Gigler Jánossal. 
Némi polémia alakult ki a 
karbantartói munkáról. László 
Zoltán ezután más témára tért 
át, miszerint nem tartja célsze-
rűnek, hogy a körmendi és az 
egyházashollósi tanulók után 
nem fizetnek hozzájárulást. 
Sőre Zoltán úgy vélte, a gye-
rekek hozzák a normatívát, de 
nem is lehetne a településeket 
fizetésre kötelezni. Süle Erika 
elmondta, hogy hatan járnak 
az iskolába Egyházashollósról 
és egy tanuló Körmendről. 
Francsics Zoltán is úgy vélte, 
Egyházashollós fizessen a gye-
rekek után. Javasolta, hogy erre 
a témára később térjenek majd 
vissza. Süle Erika hangsúlyozta, 
hogy az iskolának létkérdése a 
létszám megtartása, sőt növe-
lése. A tanács végül is a 2009. 
évi költségvetést elfogadta 
ugyanúgy, ahogy a gyermekjólé-
ti szolgálat 2008. évi tevékenysé-
géről szóló és a 2008. évi gesztori 
pályázatokról szóló beszámolót. 
Rábólintottak az általános isko-
la 2007/2008-as tanévéről és az 
óvoda 2007/2008-as tanévéről 
szóló beszámolókra is, majd 
módosították a Kossuth Lajos 
Általános Iskola SZMSZ-ét.

Dicsérték az iskola 
gazdálkodását

Folytatás az 1. oldalról
Folytatás az 1. oldalról
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Ha lassan is, de idén februárban is be-
népesült a kultúrház a hagyományos gyer-
mekfarsangi rendezvényre, melynek fő szer-
vezője ezúttal is Paksiné Kecze 
Tünde polgármester volt. A hátsó 
helyiségben szellemesebbnél 
szellemesebb jelmezeket öltöttek 
a versenyre benevezett gyerekek, 
akik sikeréért természetesen 
hozzátartozóik is szurkoltak. A 
zsűriben pedig ott volt Lengyel 
János alpolgármester, Czeglédy 
Ernőné és Horváth Józsefné kép-
viselők, valamint e sorok írója. 
Nem volt könnyű a döntés, s nem 
volt könnyű, bár hálás feladatnak 
bizonyult a jutalmazásra szánt 
tárgyak elosztása sem. 

A színpadon sorra megjelentek a mutatós, 
mosolyt fakasztó jelmezek, a kisebbeket és 
nagyobbakat nagy taps fogadta a nézőtérről. 
Egyesek hajlandók voltak egy gyors „inter-
júra” Paksiné Kecze Tünde ösztökélésére, 
mások meglehetősen zavarban voltak és mi-
előbb igyekeztek elhagyni a színpadot. Végül 

egy csoportkép erejéig mindenki összeállt, 
aki jelmezt öltött. Aztán megszületett a zsűri 
döntése, miszerint első helyen végzett Juliska 

és Mariska néni kettőse, valamint a Robotnak 
öltözött kisgyerek, második lett Aladdin és a 
Királykisasszony, míg harmadik az Obeliszk, 
de a többiek – Cowboy, Ludas Matyi, Cézár, 
Süsü, Gomba – sem vallottak szégyent, és 
ajándékkal lettek gazdagabbak. 

Paksiné Kecze Tünde nemesrempehollósi, 
Sőre Zoltán egyházasrádóci, László Zoltán 
rádóckölkedi, Francsics Zoltán nagykölkedi 
polgármester, Berbás Péterné gazdálkodási 
főelőadó, valamint Gaál Róbert és Együd 
Bertalan körjegyzők részvételével február 
10-én ülést tartott az Intézményfenntartó 
Társulási Tanács. Jelen volt Süle Erika 
iskolaigazgató és Nagyné Szép Erzsébet 
óvodavezető is.

Sőre Zoltán elmondta, hogy a 2008-as 
költségvetés teljesítésénél az iskola 7,5 mil-
liós megtakarítással zárta az évet, és ennek 
az összegnek egy részét az iskolaigazgató 
szeretné az alsó épület vizesblokkjának 
felújítására fordítani, mivel az katasztrofális 
állapotban van. Paksiné Kecze Tünde kérte 
a polgármestereket, hogy támogassák a ké-
relmet. Tapasztalatból mondta, hogy gyakor-
latilag le kellene zárni a mosdórészt, mert 
nem biztonságos. Sőre Zoltán egyetértett a 
felújítás szükségességével, ha a költségvetés 
ezt lehetővé teszi. Emlékeztetett rá, hogy 
korábban a polgármesterek megegyeztek 
abban, hogy a 7,5 milliós maradványból 
részarányosan elkülönítenek 3 millió forin-
tot pályázati önrészre. Paksiné Kecze Tünde 
hangsúlyozta, hogy a megtakarításnak csak 
egy részét használnák fel, és nehéz felállítani 
fontossági sorrendet. Az ablakok is rendkí-
vül rossz állapotban vannak, de amíg nem 
történik baleset, úgy tűnik, nem jut erre sem 
pénz. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az 
igazgatónő minden dicséretet megérdemel a 
takarékos gazdálkodásért. László Zoltán azt 
javasolta, hogy szemléljék meg a helyzetet. 
Sőre Zoltán utalt arra, hogy a 200 milliós 
pályázatban benne van mindenféle felújítás, 
de kell a pénz az önerőhöz. Így is mindent 
minimumszintre vittek le. További felveté-
sek, ötletek is elhangoztak. Süle Erika pedig 
a pályázati lehetőségek felől érdeklődött. 
Gaál Róbert elmondta, hogy ugyanazon 
a pályázaton, mint amilyen tavaly a pellet 
kazános volt, idén vizesblokk-felújításra is 
lehet pályázni. A pályázati összeg 20 millió 
forint. Süle Erika erre úgy reagált, hogyha 
fontossági sorrendet kellene megállapítani, 
akkor első lenne az alsó épület vizesblokk-
jának felújítása mindkét szinten, majd a 

Paksiné Kecze Tünde polgármester, Lengyel 
János alpolgármester, Czeglédy Ernőné, 
Horváth Józsefné, Kálóczi István és Száka 
Ferenc képviselők, valamint Gaál Róbert 
körjegyző és Berbás Péterné gazdálkodási 
főelőadó részvételével soros ülést tartott 
február 12-én önkormányzatunk képvise-
lő-testülete. 

Első napirendi pontként módosították 
az önkormányzat 2008. évi költségvetési 
rendeletét, majd Gaál Róbert számolt be 
a gyámügyi tevékenységről. Mint mondta, 
2008-ban a településen nem vettek igény-
be gyermekvédelmi kedvezményt. Jegyzői 
intézkedésre sem kellett hogy sor kerüljön, 
ami örömteli állapot. A beszámolót a tes-
tület elfogadta. A 2009. évi költségvetési 
tervezet tárgyalásánál szó volt a várható be-
vételekről, kiadásokról, arról is, hogy egyes 
mutatók még évközben is változhatnak. Gaál 
Róbert tájékoztatta a képviselőket, hogy a 

szociális étkeztetési normatívákhoz kapcso-
lódóan az új költségvetési rendelettervezet 
differenciált térítési díjat ír elő, amihez 
három jövedelmi kategóriát kell felállítani. 
Mint kiderült, Nemesrempehollóson egy 
fő került a legmagasabb, 16 a középső és 
3 a legalacsonyabb kategóriába. Horváth 
Józsefné szerint nagy különbség nincs a 
korábbi térítési díjakhoz képest. A kép-
viselők egyhangúlag megalkották az idei 
költségvetési rendeletet. Paksiné Kecze 
Tünde tájékoztatta a testületet a közcélú 
foglalkoztatással kapcsolatos változásokról, 
majd a képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a körmendi tűzoltóságot idén 10 ezer 
forinttal támogatja. Czeglédy Ernőné azt 
tudakolta, mikor kapják meg a kisbusz vá-
sárlásának pályázati pénzét. Paksiné Kecze 
Tünde és Gaál Róbert is szkeptikus volt 
ezzel kapcsolatban. Utóbbi hangsúlyozta, 
hogy ekkora összeget hosszú távon nem 
lehet nélkülözni.       

Hangulatos nõnapi 
rendezvény

A szokásosnál is jobban sikerült az 
idei nőnapi rendezvény. Az önkor-
mányzat által szervezett kis ünnep-
ségen a tavalyinál is többen jelentek 
meg a kultúrházban. Lengyel János 
alpolgármester és Kálóczi István 
képviselő, falugondnok egy-egy szál 
virággal kedveskedtek a falu lánya-
inak, asszonyainak. Nem volt hiány 
kedvcsináló nedűből és harapniva-
lóból sem. A diszkózene aztán úgy 
megmozgatta a hölgyeket, no és azt a 
pár szál férfiút, hogy a jelenlévők már 
csak azt vették észre, késő estébe haj-
lik az idő. Aki ott volt az idei nőnapi 
bulin, az bizonyára nem felejti el, és 
ott lesz jövőre is.       

Gépjárműadó:
64 fő adóalany, 81 db kivetés 800 200 

forint előírással, amely a módosító hatá-
rozatok hatására 747 674 forint bevételt 
eredményezett a várt 650 000 forinthoz 
képest. Év végén 84 adótárgyat tartottak 
nyilván. 

Magánszemélyek kommunális adója:
A 2007-essel megegyező 150 fő adózóval 

155 kivetési irattal és 575 500 adóval szá-
moltak. Pár ingatlan cserélt gazdát. Az éves 
adóbevétel a tervezett 500 000 forint helyett 
587 278 forint lett. Egyre nagyobb a múltból 
áthúzódó hátralékosok aránya, amelyet 
jövedelem hiányában letiltással nem lehet 
érvényesíteni. A kintlévőség behajtására 
keresik a megoldást.

Vállalkozók kommunális adója:
8 fizetési meghagyással 25 fő statisztikai 

állományi létszám mellett folyt be 50 000 
forint adóelőleg. Az adónem 250 000 fo-
rinttal túl lett tervezve, mivel csak 46 500 
forint bevétel realizálódott, és minimális a 
kintlévőség. 

Iparűzési adó:
Az adónem 2007. január l-jei bevezetése 

miatt csak az idén realizálódott bevétel. 12 
adózó kapott fizetési meghagyást 1 135 400 
forint adóelőlegre. Az adónemre a bevételi 
terv 500 000 forint  volt, de csak 376 600 
forint folyt be, viszont van egy 1 343 400 
forint összegű várakozó inkasszó, így a 
várthoz képest plusz bevételre tehet szert 
az önkormányzat.

Sikerként könyvelhető el egy jó pár éve 
húzódó 337 891 forint, termőföld bérbe-
adásából származó jövedelem behajtása. 
Pótlékok címén csaknem 12 ezer forint 
folyt be.

Kálóczi István házának udvarán múlt és 
jelen. Ott jártunkkor még egymás mellett 
állt a régi Toyota és az új, pályázati támoga-
tással beszerzett Renault Trafic kisbusz. 

– Az új autó ugyancsak kilenc személyes. 
Kisebb a fogyasztása, mint az elődjének, 
jobban gyorsul, az elektronika is korszerűbb, 
légkondicionált az utastere. Mégsem vagyok 
maradéktalanul elégedett vele, mert spórol-
tak az utastér kialakításánál, nem ép-
pen szerencsés az ülések elhelyezése, 
nehézkes közöttük a mozgás. Igaz, a 
csomagtér nagyobb, mint a Toyotáé, 
de a legfontosabb az utasok kényelme 
lenne. Amúgy a Toyotát már sikerült 
értékesíteni. Kicsit fáj is a szívem érte, 
mert műszaki hiba miatt soha nem 
hagyott cserben, könnyen vezethető, 
megbízható autó volt, de lejárt az 
ideje – tájékoztatott a falugondnok, 
önkormányzati képviselő. 

Aztán beszélgettünk a falugondno-
ki munkáról is. Mint kiderült, 2003. február 
15-én kezdte ezt a szolgálatot. Nem volt tel-
jesen idegen ez a terület a számára, hiszen 
az első ciklus óta képviselő, jól ismerte a 
tennivalókat. 

– Mindig kellett valami fizikai munkát vé-
geznem, ezért az sem szokatlan a számomra. 
A falugondnoki szolgálat csak papíron köt-
hető munkaidőhöz, valójában szinte mindig 
hadra fogható az ember. Rendezvények ide-
jén akár este vagy hétvégén is rendelkezésre 

állok, de ha valaki váratlanul kér segítséget, 
mert nincs autó, amellyel mondjuk orvoshoz 
mehetne, akkor sem mondok nemet. Igaz, 
egy időben voltak, akik ezzel vissza is éltek. 

Lassan azonban mindenkiben tudatosul, mi 
a szerepe a falugondnoki szolgálatnak, mire 
használható a gépkocsi. Egy-egy rendkívüli 
esetben az ember valóban csak akkor mond 
nemet, ha muszáj. 

– Bővült-e a tevékenységi kör az évek 
során?

– A feladatok nagyjából azonosak azzal, 
mint amikor kezdtem. Eleinte a hivatalse-
gédi munka nem tartozott hozzám, most 

már a hivatallal kapcsolatos ügyintézést is 
el kell végeznem. A gyerekek utaztatásán 
kívül gyógyszerkiváltást, beszerzési munkát, 
betegek kezelésre szállítását is végzem. 
Mondhatni a falugondnok a település min-
denese. Volt, amikor még a szívemre vettem 
minden kritikát, de az évek megedzettek, s 
rájöttem, hogy nem lehet mindenkinek a 
kedvére tenni. 

– Gondolom nem mindig problémamentes 
a napi munka.

– Hát előfordult már több 
esetben is, hogy a valamilyen 
céllal Körmendre szállított 
személyek nem emlékeztek 
arra, hol és mikor beszéltük 
meg a találkozást, s bizony 
keresőkörutat kellett értük 
tenni. Szerencsére ez mindig 
eredménnyel járt. Ami pedig a 
gyerekeket illeti, a kortünet a 
szállításuknál is tetten érhető, 

mert több kárt is okoztak a Toyotában, s 
nem mindig úgy viselkednek, ahogyan az 
elvárható lenne.

L.E. 

Új kisbusz, régi feladatok

Adónemek, bevételek, 
kintlévõségek

Elfogadták az idei költségvetést

Gyermekfarsang a szellemesség, 
vidámság, ügyesség jegyében

Dicsérték az iskola 
gazdálkodását

Folytatás a 2. oldalonFolytatás a 2. oldalon

Önkormányzatunk 2007 decemberében 
eMagyarország pont létesítésére adott be 
pályázatot. A létesítés helyeként a könyv-
tárt jelölte meg. Az igényelt támogatás 
összege 277 000 forint volt. A sikeres 
pályázat eredményeként egy laptop, egy 
asztali számítógép, egy monitor és egy 
nyomtató beszerzése történt meg. A tűz-
oltószertár garázzsal történő bővítésére 
4 203 000 forint értékben beadott CÉDE 
pályázatot nem támogatták.  Ehhez 

kapcsolódóan a megyei önkormányzat-
hoz benyújtott, 2 802 000 forint önerő 
támogatási pályázat sem lett nyertes, 
hiszen ennek feltétele volt a nyertes 
CÉDE pályázat. Szintén nem volt sikeres 
a Polgárőr Egyesület nevében beadott 
pályázat a falunap megrendezésének a 
támogatására. Viszont nyert a település 7 
296 000 forint pályázati pénzt egy kilenc 
személyes Renault Trafic Passanger Cool 
kisbusz megvásárlásához.    

Sikeres és sikertelen pályázatok


