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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: 14.00–17.30 óráig
Kedd: 14.00–17.30
Szerda: 10.30–12.00, 15.30-17.30
Csütörtök: 10.30–13.00
Péntek: 8.30–13.00

Telefonszámok:	
Nemesrempehollóson:
Falugondnok: 06/30/3243269
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

 
                                                      Az uniós választásról 
 
A június 7-ei Európai Uniós parlamenti képvisel -választás eredménye:  
Nemesrempehollós 001. sz. szavazókör – Kultúrház 
 
Névjegyzék zárásáig 
a névjegyzékbe 
felvett 
választópolgárok 
száma 

A választás napján  
a névjegyzékbe 
igazolás alapján 
felvett 
választópolgárok 
száma 

A választópolgárok 
száma  
a névjegyzékben  
a szavazás 
befejezésekor 

Szavazóként 
megjelent 
választópolgárok 
száma 

241 0 241 66 
Urnában lév  
szavazólapok száma 

Eltérés  
a szavazónként 
megjelentek számától

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes  
szavazatok száma 

66 0 4 62 
 
Érvényes szavazatok száma listánként  
Fidesz – MPSZ – KDNP 52 
Szabad Demokraták Szövetsége 1 
MCF Roma Összefogás 0 
Magyar Kommunista Munkáspárt 0 
Magyar Szocialista Párt 8 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 1 
Lehet Más a Politika Humanista Párt 0 
Magyar Demokrata Fórum 0 
 
 

Jó hangulatú idõsek napja

nosztalgikus hangulatot. Több mint egyórás 
műsoruk első felében a régmúlt slágereit 
szólaltatták meg, a második részben pe-
dig magyar nóta és csárdás egyvelegükkel 
hozták tűzbe a közönséget. A hajdani nagy 
slágerek egy részét már tapssal, énekkel 
kísérték a megjelentek, mi több, a hangu-
latos zene, no meg a felszolgált „tüzes víz” 
hatására egyesek táncra is perdültek. Borral, 
sörrel, üdítővel is lehetett oltani a szomjat, 
ahogyan süteményekkel az éhséget. A kez-
deti visszafogottság olyannyira oldódott, 
hogy a falu sok-sok „krumplikapálást” meg-

ért lakosai estébe hajlóan mulatták az időt. 
Akinek lehetősége lett volna rá, de nem 
ment el az idei idősek napi rendezvényre 
sajnálhatja, egy szürke hétköznapokat meg-
édesítő élménnyel lett szegényebb.

Folytatás az 1. oldalról

Paksiné Kecze Tünde polgármester, 
Lengyel János alpolgármester, Czeglédy 
Ernőné, Horváth Józsefné, Kálóczi István 
és Száka Ferenc képviselők, valamint Gaál 
Róbert körjegyző részvételével március 
30-án rendkívüli ülést tartott önkormány-
zatunk képviselő-testülete.  Első napirendi 
pontként egyhangúlag elfogadták a 2009. 
évi kistérségi közfoglalkoztatási tervet, 
majd hozzájárultak a Körmend és Kistér-
sége Többcélú Kistérségi Társulás Társu-

lási  Megállapodásának a módosításához. 
Gaál Róbert körjegyző elmondta, hogy a 
2007. évtől az aktív korú foglalkoztatott 
személyek részére a beilleszkedést segítő 
programok ellátását  a szombathelyi Pálos 
Károly Családsegítő látja el. A megállapo-
dást a Nemesrempehollósi Önkormányzat 
és Szombathely Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyűlése köti. A feladat-
átvállalási szerződés tervezetét a testület 
egyhangúlag elfogadta. 

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy 2009. június 27-én (szombaton) Nemesrempehollós község-

ben lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy reggel 7.30 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott 
és feleslegessé vált tárgyakat – lom, bútor, berendezései tárgy, eszköz, készülék, tartozék, 
melyek a hagyományos gyűjtőedényes szállítás során méretüknél fogva a kukákban nem 
helyezhetők el – szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki. (Személygép-
kocsi gumiabroncsot, fémhulladékot a többi hulladéktól elkülönítve.)

Építési anyagféleség, törmelék, „lapátos” áru (homok, mészhidrát, cement, egyéb), 
faágak, ömlesztett vegyes hulladék, nagyméretű gumiabroncsok (például traktorgumi), 
veszélyes hulladék kirakását kérjük mellőzni.

Gaál	Róbert
körjegyző

Az egyházasrádóci Meseház Óvoda 
– ahová nemesrempehollósi kicsik is 
járnak – idén ünnepli fennállásának 30. 
évfordulóját. A három évtizedre emlékező 
ünnepségre május 28-án került sor. Ezen a 
fenntartó önkormányzatok képviseletében 

jelen volt Paksiné Kecze Tünde, közsé-
günk polgármestere is. Köszöntötték az 
alapító tagokat – egy már elhunyt közülük 
–, és emléktáblát avattak fel a következő 
felirattal:  Az egyházasrádóci óvoda fenn-
állásának 30. évfordulójára készítették a 
Meseház Óvoda dolgozói 2009.

Az óvoda vezetője Nagyné Szép Er-
zsébet beszédében visszaemlékezett 
az elmúlt évtizedekre, és köszönetet 
mondott a hat alapító tagnak. Sőre 
Zoltán egyházasrádóci és László Zoltán 
rádóckölkedi polgármester is ünnepi be-

szédet mondott. Az egyházak képviselői 
pedig megáldották az intézményt. Az 
alapító tagok emléklapot és egy olyan 
jubileumi aranymedált kaptak, amelybe 
belegravírozták a 30-as számot. Az ünnepi 
műsort az ovisok, az iskolások és a helyi 
Művelődési Ház énekkarra adta. 

A jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan 
május 25–26-án nyitott napokat tartottak az 
óvodában, amelyen meg lehetett tekinteni 
a 30 év eseményeit felelevenítő fotókiállí-
tást. A megemlékezésekhez kapcsolódóan 
kiadtak egy Jubileumi Újságot is, melyből 
kapott minden mai óvodás, régi és mostani 
dolgozó, fenn-
tartó és társin-
tézmény, vala-
mint minden 
érdeklődő. A 
kiállítás em-
l é k k ö n y v é -
be is többen 
beírták gon-
d o l a t a i k a t . 
A Meseház 
Óvodában je-
lenleg három 
csoportban 76 
ovissal foglal-
koznak.  

Az uniós választásról

A március 28-i szombati munkanapon 
iskolatáska nélkül, kapákkal, ásókkal, la-
pátokkal felszerelkezve érkeztek diákjaink, 
készen állva egy kis frissítő „kétkezi” mun-
kára. Csoportokba rendeződve felnőttek (pe-
dagógusok, szülők, támogatók) irányításával 
hamar beindult a munka: virágágyásaink 
megszabadultak a gaztól, beteg fáink helyébe 
újakat ültettünk, terepet rendeztünk, füvesí-
tettünk. Balesetveszélyessé vált mászókáink-
tól is ezen a napon váltunk meg, bízva abban, 
hogy hamarosan új, biztonságosabb játékok 
kerülhetnek majd a helyükre. Az ajándékba 
kapott örökzöld, virágzó cserjéinket díszes 
cserépkaspókba ültettük, s ezekkel díszí-
tettük iskolaudvarunk első részét. Szorgos 
kezű lányok munkája nyomán „Padlásmú-
zeumunk” megszabadult a télen lerakódott 
portól, szennyeződéstől, s mostantól újra 
látogathatóvá vált. Tizenkét óra körül már 
szépen kirajzolódott munkánk eredménye. 
Jóérzéssel töltött el bennünket, hogy tenni 
tudtunk valamit azért, hogy szebbé és ottho-
nosabbá varázsoljuk környezetünket.

Süle	Erika
iskolaigazgató

Tavaszi zsongás 
az iskolában

Elfogadták a kistérségi 
foglalkoztatási tervet

30 éves az óvoda
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Vörös Ferenc rajza

HÍR ADÓ
NEMESREMPEHOLLÓSI
V. ÉVFOLYAM 21. SZÁM A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA  2009. június

Folytatás a 2. oldalon

Falunapi elõzetes
Július 18-án, szombaton önkormányzatunk idén is megrendezi a hagyományos és közked-

velt falunapot. Délelőtt a gyerekeknek faluvetélkedő és foci lesz. Délután a szombathelyi 
Senior Színpad ad műsort a megjelenteknek, de ismét megrendezik a falu legerősebb embere 
versenyt, ahogy nem maradhat el az esti bál sem. Az egyéb programok mellett lehet majd 
vízifocizni, vízicsocsót játszani, légvárban ugrálni. Lesz nős-nőtlen és lányok-asszonyok foci-
meccs is. Az éhséget pedig a finom estebéd csillapíthatja. Nem hiányoznak majd a kézműves 
foglalkozások sem. A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. 

Paksiné	Kecze	Tünde	polgármester,	Lengyel	
János	alpolgármester,	Czeglédy	Ernőné,	Hor-
váth	Józsefné,	Kálóczi	István	és	Száka	Ferenc	
képviselők,	valamint	Gaál	Róbert	körjegyző	
részvételével	május	26-án	soros	ülést	tartott	
önkormányzatunk	képviselő-testülete.	

A fő napirendi pont a szennyvízkezelési pá-
lyázathoz a tulajdonosi hozzájárulások meg-
tárgyalása volt. Gaál Róbert elmondta, hogy 
a nemesrempehollósi 0134/4 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában szennyvízvezeték-elvezetési 
szorgalmat kell alapítani, és ehhez szükséges 
a tulajdonosok hozzájárulása. Egy Ajkán lakó 
kivételével ez meg is történt. Ugyanakkor egy 
szombathelyi tulajdonos is komoly követe-
léssel állt elő. A képviselő testület végül is 6 
igen és 1 nem szavazattal hét hozzájárulást a 
feltételekkel együtt elfogadott, a szombathelyi 

és az ajkai tulajdonos esetében azonban pert 
indítanak a jognyilatkozatok pótlása érde-
kében, és a peres képviselettel a dr. Kövesdi 
Ügyvédi Irodát bízták meg. 

A körjegyző arról is tájékoztatta a képvise-
lő-testületet, hogy június 2-ig lehetőség van 
CÉDE pályázat benyújtására. Pályázni lehet a 
körjegyzőséget alapító önkormányzati gazdál-
kodás-ellátó integrált pénzügyi szoftverre tár-
sulási formában, valamint fel lehetne újítani 
valamelyik önkormányzati épületet. A testület 
egyhangúlag úgy döntött, hogy hozzájárulnak 
az integrált pénzügyi gazdálkodási rendszer 
bevezetéséhez kiírt közös pályázathoz, vala-
mint pályáznak az orvosi rendelő felújítására 
is. Ez utóbbi pályázati szándék korábban azért 
hiúsult meg, mivel az önkormányzat alapfel-
adat-ellátásához kapcsolódott volna. 

Április	29-én	Paksiné	Kecze	Tünde	pol-
gármester,	Lengyel	János	alpolgármester,	
Czeglédy	 Ernőné,	 Horváth	 Józsefné	 és	
Kálóczi	 István	képviselők,	 valamint	Gaál	
Róbert	 körjegyző	 részvételével	 ülésezett	
önkormányzatunk	képviselő-testülete. 

Elsőként Berbás Péterné gazdálkodási 
főelőadó ismertette a körjegyzőség 2008. 
évi gazdálkodásáról szóló jelentést, melyet  
a testület egyhangúlag elfogadott, majd 
rendeletet alkottak az önkormányzat 2008. 
évi költségvetésének zárszámadásáról. A 
képviselők a 2008. évi belső ellenőrzésről 
szóló jelentést is egyhangúlag elfogadták. 
Gaál Róbert arról tájékoztatta a testületet, 
hogy az 1993. évi III. törvény és a helyi szo-
ciális rendelet között a központi jogszabály 
változása miatt ellentét húzódik, amit fel 
kell oldani. Minderre tekintettel elkészült 

egy előterjesztés, ami alapján módosítani 
kell a többször módosított rendeletet a tes-
tületnek, ami meg is történt. A körjegyző 
azt is elmondta, hogy 2009. április 30-án 
lejár a körjegyzőségi önkormányzatok 
és a szombathelyi dr. Kövesdi Ügyvédi 
Iroda között 2008. május 1-jén kötött 
szerződés, amit 2009–2010-re meg lehet 
hosszabbítani. A képviselők a szerződés 
meghosszabbítására áldásukat adták. A 
közös, körjegyzőségi szintű szolgáltatás 
finanszírozása lakosságszám-arányosan 
történik. Hozzájárult a testület a közös 
fenntartású  Kossuth Lajos Általános Isko-
la és a Meseház Óvoda alapító okiratának a 
módosításához is. Elfogadták a Regionális 
Hulladékgazdálkodási projekthez a 2009. 
évre vonatkozó végleges pénzeszköz-átadá-
si megállapodást is. 

Paksiné Kecze Tünde arról tájékoztatta a 
testületet, hogy a kistérség elhatározta, az 
„Út a munkához” program végrehajtásának 
támogatására társulási formában, nagyobb 
támogatási intenzitást elérve pályázik a 
CÉDE keretében munkaeszközök beszer-
zésére. A képviselők ezt támogatták, azzal, 
hogy Nemesrempehollósnak két damilos fű-
kaszára és egy motoros fűrészre lenne szük-
sége. A pályázathoz az önerőt biztosítják.  

A polgármester arról is beszélt, hogy a 
Müllex Kft. Nemesrempehollóson is bevezeti 
a szelektív hulladékgyűjtést, amelyhez speciális 
zsákok állnak a lakosság rendelkezésére. Arról 
is szólt, hogy a Nyull család kriptája képviseli a 
legnagyobb eszmei értéket a településen, me-
lyet fel fognak újítani, ezáltal a temető is szépül. 
A testületi tagok azt is jelezték, hogy gyakran 
van gond a településen a közvilágítással.

Ülésezett a képviselõ-testület

Megújulhat az orvosi rendelõ

A vártnál kevesebben fogadták el az 
önkormányzat invitálását az idei idősek 
napjára, annak ellenére, hogy verőfényes, 
igazi nyárias idő volt a június 14-ei vasár-
nap délutánon. A több mint kéttucatnyi 
résztvevő azonban bizonyára nem bánta 
meg, hogy ideje egy részét a polgármesteri 
hivatal kultúrtermében töltötte. 

A megjelenteket Paksiné Kecze Tün-
de polgármester köszöntötte, kellemes 
időtöltést, jó szórakozást kívánva, majd 
a szombathelyi Senior Színpad varázsolt 

Jó hangulatú 
idõsek napjaFelhívás

Az Egyházasrádóci Körjegyzőség felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy a körjegyzőség az 528-
005-ös telefonszámon érhető el, a korábbi 420-
001-es szám automatikus faxként működik. 

Iskolai hírek
– A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-

térium pályázatán a Kossuth Lajos Általános 
Iskola elnyerte a megtisztelő „ÖKOISKOLA” 
címet. A rangot jelentő minősítéssel a kistérség 
területén egyedül ez az iskola rendelkezik.

– Az iskolai beíratás két napján (április 
6–7.) 17 nagycsoportos óvodást írattak be 
szülei az intézménybe. 

Anyakönyvi hírek
Születés:  
Császár Mihály és Mészáros Szilvia fia 
Kevin (2009. 05. 02.)
Hosszú, sikeres életet kívánunk!
Házasság nem volt.  
Halálozás:  
ifj. Szita Lajos (2009. 04. 04.) 
Ilniczki Jánosné Kalamár Viktória (2009. 
04. 10.)
Horváth István (2009. 06. 10.) 
Fülöp Kálmánné (2009. 06. 20).
A hozzátartozóknak részvétünk!

A  r e m p e i  t e m e t ő b e n  t a l á l h a t ó 
Nemesrempehollós egyik építészeti érté-
ke, a Nyull család kriptája. Mint az egyik 
leszármazottól, Nyull Balázstól megtudtuk, 
nagyapja a mai Nemesrempehollós környé-
kén mintegy 140 holddal középbirtokos 
nemesi családnak számított. 1927 előtt aztán 
eladta a birtokot és Szombathelyen vásárolt 
házat magának. Édesapja – aki tavaly hunyt 
el – lett az egyedüli örökös. 

Nagyapjának az 1860-as években született 
nagymamája, Fábián Franciska építette 
a kriptát egy tehetős nemesbődi család 
leszármazottjaként. A kezelését a Nyull 
családra bízta, ezzel a család temetkezési 
helyévé is vált. A kriptában található táblák 

feliratai alapján a Nyull család több tagja is 
itt nyugszik, hogy pontosan mennyi, azt még 
nem tudni, ki kell deríteni. Az biztos, hogy 
a kripta lett Fábián Franciska és a Szombat-
helyre költözött Nyull nagyapa nyugvóhelye 
is. Olyan családtag is van, aki ugyan nem itt 
van eltemetve, de van emléktáblája. 

Nyull Balázs – aki húgával viszi tovább a 
családot – azt is elmondta, hogy édesapja 
az 1990-es években kezdte meg a kripta fel-

újítását, megcsináltatta a tetőt 
és az ajtót is. Utóbbit egy idős 
nemesrempehollósi asztalosra 
bízták. A kripta állaga azonban 
egyre rosszabb lett, megérett a 
további felújításra. Ez is, vala-
mint édesapja halálának első 
évfordulója motiválta a kripta 
rekonstrukciójára. Ezzel együtt 
elkezdte a családfakutatást is. 
Azt nem tudni, ki készítette 
eredetileg a kriptát, de van egy 
hasonmása Őriszentpéteren. 
A mostani szakszerű felújítási 
munkálatokat kívül és belül 
a műemlékes Esztera Aladár 
végzi. Megpróbálják az eredeti 

állapotába helyreállítani. Bevittek a kriptá-
ba egy félbevágott családi sírkövet is. Úgy 
tervezik, hogy a rekonstrukció után egy csa-
ládi avatóünnepséget tartanak. (Képünkön 
a kripta felújítás alatt.)

Kép és szöveg: L.	E.							

Ballagás az 
iskolában 

2009. június 12-én, ünnepélyes keretek 
között vettek búcsút diáktársaiktól és 
tanáraiktól a Kossuth Lajos Általános 
Iskola nyolcadikosai. Osztályfőnökük, 
Paksiné Kecze Tünde vezetésével még 
egyszer végigjárták az osztálytermeket, 
majd megható, szép szavakkal köszönték 
meg a nyolc év munkáját, emlékezve a 
vidám programokra, a dolgozatírások 
és feleletek izgalmas perceire, az együtt 
töltött feledhetetlen diákévekre. A 28 
végzős diák mindegyike középfokú okta-
tási intézményben tanul tovább. Közülük 
6 tanuló gimnáziumban, 8 fő szakközép-
iskolában és 14 tanuló szakiskolában 
folytatja tanulmányait.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. július 

1-jétől a Körmendi Körzeti Földhivatal ügyfél-
fogadási rendje az alábbiak szerint változik:

Hétfő: 8.00–11.30
Kedd: szünnap
Szerda: 8.00–11.30 és 13.00–15.00
Csütörtök: szünnap
Péntek: 8.00–11.00

Nagy	Attila
hivatalvezető

Megújul a családi kripta

Csak viccelünk
Két autós beszélget:
– Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett 

a rendőr kétezer forintra, mert nem a látási 
viszonyoknak megfelelően közlekedtem.

– Miért, mit nem láttál?
– A rendőrt.


