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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 órá-
ig, 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: 06/30/901-6883
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
T-Com hibabejelentés: 1412
MÁV Információ és Menetjegyrendelés:
06/40/494949
www.radochollos.hu

Folytatás az 1. oldalról Ha nem is szánon – mert még hó sem esett 
–, de idén is megérkezett a kultúrházba az 
önkormányzati Mikulás. A nagyszakállú 
Télapót gyerekek, szülők, nagyszülők várták, 
s egy kellemes, örömteli élményben volt 
részük. A jó hangulat megalapozásáról Joós 
Tamás gondoskodott, aki humorral fűsze-
rezett zenés-verses összeállításával gyakran 
ragadtatta nevetésre, tapsra a jelenlévőket, 
mi több, a gyerekeket be is vonta a műsorába. 

Ez a gyermekek napja volt

Idén is telt házzal rendezték meg 
Egyházasrádócon az ’56-os megemléke-
zést, az október 23-ai ünnepséget, melyen 
részt vett Paksiné Kecze Tünde, községünk 
polgármestere is. A rádóci önkormányzat 
által alapított, az ünnepség végén átadott 
díj, elismerés plakettjeit ezúttal is a többféle 
művészeti ágban jeleskedő Marosits József 
készítette el, aki három, az alkalomhoz 
illő saját versét nagy átéléssel szavalta el a 
rendezvényen. Hangsúlyozta: bízik benne, 
hogy ez a sokat szenvedett nép végre talpra 
tud állni. (Képünkön Marosits József Orsós 
Zoltán plébános mellett.)

Paksiné Kecze Tünde nemesrempehollósi, 
Sőre Zoltán egyházasrádóci, László Zoltán 
rádóckölkedi polgármester, valamint Berbás 
Péterné gazdálkodási főelőadó és Együd 
Bertalan körjegyző részvételével novem-
ber 4-én ülésezett az Intézményfenntartó 
Társulási Tanács. Az ülésen jelen volt még 
Süle Erika iskolaigazgató, igazoltan viszont 
távol maradt Francsics Zoltán nagykölkedi 
polgármester. 

Az első napirendi pont tárgyalásánál Söre 
Zoltán tájékoztatta a résztvevőket arról, 
hogy az iskolaigazgató kérelmet nyújtott 
be a hivatalba a 2009/2010 tanévben indí-
tandó napközis csoportlétszám közoktatási 
törvényben meghatározott maximális lét-
számának emelésével kapcsolatban. Süle 
Erika ehhez hozzátette: azt a tájékoztatást 

kapta, mi szerint a jelenlegi maximalizált 
létszámot a fenntartó önkormányzatok 
szükség esetén 30 százalékkal emelhetik. 
Az oktatási törvény szerint legfeljebb 3 év-
folyam vonható össze, így az iskola napközis 
csoportja valójában nem a törvénynek meg-
felelően működik. Az utóbbi időben igen 
megszaporodott a napközit igénylők száma. 
Ezért arra gondoltak, hogy a negyedik 
évfolyamosokat átteszik a tanulószobára, 
de ez az út nem járható. Ha a törvényben 
meghatározott mértékű létszámemelést a 
fenntartók végrehajtják, akkor időlegesen 
megoldódik a probléma. Sőre Zoltán úgy 
vélte, az idei tanév csoportlétszámát a lehe-
tő legmagasabbra kell emelni. Együd Berta-
lan hozzátette, hogy a normatívák törvényes 
igénylése szempontjából mindenképpen a 

Nemesrempehollósiak az ünnepségen

Jól gazdálkodott az iskola                                 

kistelepülések szennyvízkezelési pá-
lyázatához igényfelmérést végeztek. A 
beköthető 150 ingatlan tulajdonosaitól 
70 rákötési igény érkezett be, és 55 volt 
a nemleges válasz. Mindezek alapján 
nem érkezett be a szükséges számú 
50 százalék fölötti igénylés, ezért a 
pályázatot nem tudták benyújtani. A 
lakossági hozzájárulás nélkül pedig 
ilyen mértékű önerőt felvállalni a jelen 
gazdasági helyzetben az önkormányzat 
képtelen. Így a képviselő-testület a következő 
évig felfüggesztette a pályázat benyújtását. 
Megtartották az év során a már hagyomá-
nyossá vált programokat. Ezek az ingyenes 

rendezvények egyre több látogatót vonzanak 
és nem csak a településről, de a környék fal-
vaiból is. Ismét nagyon jól sikerült a falunap, 
amely minden korosztály számára kellemes 
szórakozást nyújtott. Ezúton is köszönet illeti 

a képviselő-testület tagjait, és mindenkit, aki 
segített a rendezvény lebonyolításában.

* * *
A lakossági hozzászólások érintették, hogy 

mit lehetne tenni a településen kóborló, közve-
szélyes kutyák ellen, ami mint kiderült jogilag 
nem is olyan egyszerű, bizonyítási eljárást 
igényel. Szóba került, hogy egy ilyen kis telepü-
lésen nagyobb összetartásra, nagyobb aktivitásra 
lenne szükség. A személyeskedéseken kívül még 
elismerés hangzott el a falugondnoki munkával 
kapcsolatban (hétvégi szentmisére szállítás), és 
panasz hangzott el a közvilágításra. A polgár-
mester erre úgy reagált, hogy ők megteszik a 
szükséges lépéseket, a többi már a szolgáltatón 
múlik. (Felvételeinket az év eseményeiből válo-
gattuk.) 

Szeptember	9-én	Paksiné	Kecze	Tünde	
polgármester,	Lengyel	János	alpolgármester,	
Czeglédy	Ernőné,	Horváth	Józsefné,	Kálóczi	
István,	Száka	Ferenc	képviselők,	 valamint	
Gaál	Róbert	körjegyző	és	Berbás	Péterné	
gazdálkodási	főelőadó	részvételével	ülésezett	
önkormányzatunk	képviselő-testülete.	

A testület egyhangúlag elfogadta az ön-
kormányzat 2009. első félévi költségvetési 
gazdálkodásról szóló beszámolót. A napirend 
tárgyalás során Berbás Péterné egyebek mellett 
elmondta, hogy eredményesen gazdálkodott az 
önkormányzat, és ismertette a főbb bevételi és 
kiadási összegeket is. A működési bevételek 
67 százalékra, a sajátos működési bevételek 
69 százalékra, a támogatások 54 százalékra, a 
központosított előirányzatok 100 százalékra 
teljesültek. Megérkezett a falugondnoki busz 
pályázati támogatási összege is. A polgármester 
a felhalmozott kiadások között említette az 
elnyert CÉDE pályázatot, melyet az orvosi 
rendelő felújítására fordítanak. Hangsúlyozta, 
hogy a gazdálkodás biztonságosan folyik, a fel-
adatellátás pénzügyileg nem veszélyeztetett. 

Gaál Róbert a körjegyzőség első félévi 
gazdálkodásáról beszélt. Beszélt arról is, hogy 
a három település által közösen benyújtott 

pályázat az integrált pénzügyi szoftver beszer-
zésére sikertelennek bizonyult, így csaknem 
egymillió forintot fizetnek vissza év végén 
településarányosan a körjegyzési települések-
nek. A képviselők egyhangúlag elfogadták a 
körjegyzőség 2009. első félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót és hozzájárultak a körjegy-
zőség költségvetési rendeletének módosításá-
hoz is. Módosították az önkormányzat 2009. 
évi költségvetési rendeletét is. Paksiné Kecze 
Tünde javaslatára a testület úgy döntött, hogy 
a falugondnoki busz beszerzésére elnyert 7 316 
000 forint támogatási összeget az OTP Pénzpi-
aci Alap befektetési alapjába helyezik el. Gaál 
Róbert javasolta az önkormányzatnak, hogy 
dr. Kovács László nemesrempehollósi lakos 
javaslatára a Sorokpolány felé eső faluvégen 
a helységnévtábláig sebességkorlátozó táblát 
helyeztessen el a balesetmegelőzés érdeké-
ben. A testület 50 km/h sebességkorlátozó 
tábla kihelyezését kéri a Közúttól. Határozott 
a képviselő-testület arról is, hogy csatlakoznak 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázat 2010. évi fordulójához. Gaál Róbert 
tájékoztatta a képviselőket, hogy a körjegy-
zőség előkészítette a Nyugat-Dunántúli 
Regionális Tanács által kiírt, kistelepülések 
szennyvízkezelése pályázathoz a szükséges 

alapdokumentumokat. A pályázat sikere 
esetén a Nemesrempehollóson keletkező 
szennyvizet a rádóci tisztítóban kezelnék. 
A pályázat követelménye, hogy beköthető 
ingatlanra vonatkozzon, és az ingatlantulaj-
donosok több mint fele igényelje a rákötést 
a pályázat benyújtásakor, 75 százaléka pedig 
a projekt megvalósítását követő 5 éven belül. 
Az 500 milliós projektbe 75 millióval kellene 
beszállnia az önkormányzatnak. Paksiné 
Kecze Tünde ehhez hozzátette, hogy mindig 
is fontosnak tartotta a lakossági közműfej-
lesztéseket. Évek óta keresik a lehetőséget 
a beruházás megvalósításához, és csaknem 
20 millió forintot tartalékoltak erre a célra. 
Kálóczi István a fenntartási és üzemeltetési 
költségek és a lakossági díj mértéke miatt 
fejezte ki aggodalmát. Lengyel János a jelen-
legi pénzügyi kényszerhelyzet elfogadására, és 
türelemre hívta fel a figyelmet. A képviselők 
végül is egyhangúlag úgy döntöttek, hogy 
a 39/2009. (VII.13.) számú határozatukat 
visszavonják, és a határozat alapján fennálló 
szerződések megkötésétől elállnak. Arról is 
határoztak, hogy az M9-es gyorsforgalmi út 
kialakítása során a II. változatot támogatják, 
és módosították az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatát.

2003 októberében alakult meg és 
2004 áprilisában kezdte meg munkáját a 
Nemesrempehollósi Polgárőr Egyesület. Mi a 
helyzet jelenleg a szervezettel? Erről kérdeztük 
Bindics Zoltán elnököt. 

Mint megtudtuk tőle, működőképes az egye-
sület, bár különböző okokból a létszám alapo-
san megcsappant. Induláskor 25 fő vett részt a 
munkában, ez egy év alatt 17-re fogyatkozott. 
Sajnos az aktivitás is kedvezőtlenül változott, 

jelenleg nagyjából 10 fő a „hadra fogható”. 
Eleinte nagy volt a lelkesedés, példamutató 
volt a hozzáállás, az egyéni, családi gondok, 
a társadalmi-gazdasági környezet változása 
következtében ez az évek során alaposan meg-
csappant. Éjszakai szolgálat nincs, nem is volt. 
Az egyesületnek, személyesen neki jó a kapcso-
lata a körmendi polgárőrséggel is. A működési 
költség rendelkezésre áll, pályázatokon is részt 
vesznek. Mindenki saját telefonjával végzi a 

szolgálatot. A mostani 10 polgárőr a korábbi 
25-ből maradt, de előbb-utóbb gondolni kell 
az utánpótlásra, a fiatalok beépítésére. Bindics 
Zoltán úgy látja, hogy egyelőre még nem lehet 
pontosan tudni, valójában mi a szerepük, mi-
lyen hatáskörrel rendelkeznek a településőrök, 
érdemes-e ilyeneket foglalkoztatni, kiváltják 
vagy kiegészítik a polgárőröket ott, ahol igény-
lik a településőri szolgálatot. Az is kérdés, hogy 
ki lenne alkalmas ilyen feladatra?

Közmeghallgatással egybekötött testületi ülés  

Nem támogatták a szennyvízkezelési pályázatot 

Kisebb létszám, visszafogott aktivitás

Aztán kopogással jelezte érkezését a Télapó, 
s ajándékcsomagokkal teli puttonyával meg-
jelenve izgalommal teli várakozást varázsolt a 
helyiségbe. Kíváncsi volt arra, hogy tudnak-e 
a kisebbek és nagyobbak Mikulás verseket, 
énekeket. A bátrabbakat nem is kellett 
többször kérni a szereplésre. Az igazi élmény 
azonban az volt, amikor megnyílt a zsák szája 
és a Mikulás bácsi kiosztotta az ajándékcso-
magokat a csillogó szemű gyerekeknek.

Folytatás a 4. oldalon

Egyszerû mézeskalács 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dkg sütőpor, 25 

dkg méz, 2 tojás, 1 teavaj (10 dkg), 1 citrom, 1 
kk mézes sütemény fűszerkeverék, 1 kk keserű 
kakaópor, 1 csipet só, kenéshez 1 kis tojás

Elkészítés: A lisztet összeforgatjuk a sütő-
porral, sóval. Hozzáadjuk a mézet, a tojásokat, 
a puha vajat, a citrom reszelt héját, levéből 1 
evőkanálnyit, valamint a fűszerkeveréket. A 
tésztát összeállítjuk (géppel is be lehet dagasz-
tani), majd 1-2 napot, de akár egy egész hetet 
is a hűtőben pihentetjük. Lisztezett deszkán 
4 mm vékonyra nyújtjuk, kiszaggatjuk. Te-
tejét megkenjük felvert tojással, és dióval, 
mandulával, mogyoróval, mazsolával, aszalt 
gyümölcsökkel díszítjük.
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Folytatás a 2. oldalon

Paksiné	Kecze	Tünde	polgármester,	Len-
gyel	János	alpolgármester,	Czeglédy	Ernőné,	
Horváth	Józsefné,	Kálóczi	 István	és	Száka	
Ferenc	képviselők,	 valamint	Gaál	Róbert	
körjegyző	és	Berbás	Péterné	gazdálkodási	
főelőadó	 részvételével	közmeghallgatással	
egybekötött	ülést	 tartott	önkormányzatunk	
képviselő-testülete. 

Első napirendi pontként elfogadták Berbás 
Péterné beszámolóját az önkormányzat I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról. Majd módosítot-
ták az önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendeletet, ahogyan a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola költségvetését is. Az önkormány-
zat 2010. évi költségvetési koncepciójának 
tárgyalásánál Gaál Róbert elmondta, hogy 
az önkormányzat következő évi gazdálko-
dása biztonságosnak tűnik. Az előző évről 
4 millió forintnyi pénzmaradvánnyal lehet 
számolni. Központi normatíva elvonás miatt 
azonban a közös fenntartású intézmények 
finanszírozása várhatóan 20 százalékkal 
többe kerül majd. A képviselők felhalmo-
zásra fordításra a következő területeket 
javasolták: Béke utca, Rákóczi utca, Dózsa 
utca kátyúzása, a tűzoltószertár bővítése. 
Kálóczi István felhívta a figyelmet arra, hogy 
a szertárbővítéshez saját kivágott faanyagot 
is fel lehet használni. Szerinte a tavalyi évben 
adott ajánlat a bővítés költségére magas volt. 
Gaál Róbert szerint lehetőség lenne nagyobb 
körben megpályáztatni a kivitelezést. Szóba 
került a felújítandó orvosi rendelő járólapo-
zása, a ravatalozó előtetőjének lefestése is. 

A mezei utak vonatkozásában Száka Ferenc 
elmondta, hogy a GYSEV pályamunkálatai 
után maradt zúzalékot kellene igényelni, és 
az árkok tisztításáról is gondoskodni kellene, 
majd a tűzoltóautó felújítását javasolta. A 
képviselő-testület végül is a költségvetési 
koncepciót egyhangúlag elfogadta. Hozzá-
járultak Egyházashollós rendezési tervének 
módosításához, és elfogadták a 2010. évre 
szóló belső ellenőrzési tervet is. 

* * *
A közmeghallgatáson – melyen hat 

választópolgár jelent meg – Paksiné 
Kecze Tünde beszélt az önkormányzat 

2009. évi munkájáról. (A beszámolót a 
terjedelem miatt csak kivonatosan kö-
zöljük, az eseményekről, történésekről a 
Nemesrempehollósi Híradó számaiban 
folyamatosan írtunk.)  

A polgármester egyebek mellett elmondta, 
hogy az önkormányzat likviditásával nem volt 
probléma, sőt, több éve csaknem 20 millió 
forint megtakarított, lekötött tartalékkal 
rendelkeznek. Több mint egy év távlatából 
a körjegyzőség Egyházashollóssal való bőví-
tése gazdaságosnak és más együttműködési 
lehetőségeknek megfelelően eredményesnek 
bizonyult. Az önkormányzat saját vagyonával 
eredményesen gazdálkodott, több pályázati 
támogatást is elnyert: buszbeszerzés, orvosi 
rendelő felújítása, munkaeszközök, gépek 
beszerzése, az egyházasrádóci óvoda és az 
iskola informatikai eszközbeszerzése, te-

lepülésőrök foglalkoztatása 
(elbírálás alatt van). Felújítot-
ták az alaposan megrongált 
játszóteret. A temetők gon-
dozására, a parkfenntartásra, 
a közterületek rendezésére 
négy közcélú munkást fog-
lalkoztattak. Jövőre újból 
szeretnének alkalmazni ilyen 
célra embereket, ha az állam 
támogatást biztosít ehhez. 
Nagytakarítást végeztek a 
létesítményekben. A kultúr-
ház és a klubhelyiség bel-
ső felújítását is elvégezték. 
Újból csatlakoztak a Bursa 

Hungarica programhoz, amely a felsőokta-
tásban tanuló, szociálisan rászoruló diákokat 
támogatja. Beiskolázási támogatást nyújtot-
tak óvodától a felsőoktatásig terjedően. A 

Közmeghallgatással egybekötött testületi ülés  

Helytálltak  
a focistáink 

A hagyományos egyházasrádóci sportna-
pon Lengyel János alpolgármester vezeté-
sével idén is részt vett a nemesrempehollósi 
labdarúgócsapat. Elsősorban kapusgondok 
miatt nem sikerült jobb eredményt elérni, 
de a fiúk tisztességesen helytálltak. A cso-
portkörből ugyan továbbjutottak, az egyenes 
kiesési megmérettetés azonban nem sikerült. 
Akiknek köszönet a részvételért: Lakosi 
Péter, Bindics Krisztián, Majsa Roland, 
Riesinger Szilveszter, Horváth Norbert, 
Weiner Tamás, Csiszár Gergő. Az pedig 
már nem is meglepő, hogy az erős emberek 
megmérettetését Kelemen Ferenc a szokásos 
szakértelemmel és lelkesedéssel vezette le.

Augusztus elsejétől Orsós Zoltán lett 
községünk plébánosa. A Zala megyei Lo-
vásziban született, itt végezte el az általános 
iskolát. Ezt követően a keszthelyi mezőgaz-
dasági szakközépiskola áruforgalmi szakán 
piacgazdásznak készült. Egy igen jó kollé-
giumi közösségbe került, többen rendszeres 
templomlátogatók voltak. Az iskola ugyanis 
római katolikus templom 
mellett található. Egy pap 
megfogta az ő kezét is, s beve-
zette Isten házába. Leültette 
a harmónium elé egy kicsit 
zenélni. Arra is ösztönözte, 
hogy ministráljon. Általános 
iskolás korában egyáltalán 
nem járt templomba, a kö-
zépiskola első félévében is-
merkedett a templommal, az 
imával. Első évben még sokat 
vívódott, bejárt a templomba 
és megszólította Istent. Egy 
szentmise alkalmával hallotta 
meg azt a belső hangot, hogy Isten szólította, 
és közelebb hívta magához. Az iskolában a 
tanárai megpróbálták lebeszélni a pályaori-
entációról, sikertelenül. 1997-ben érettsé-
gizett, majd Győrbe került a Hittudományi 
Főiskolára, előtte azonban a szombathelyi 
megyés püspöknél kellett megfelelnie a papi 
hivatásnak. Az államvizsga után a hatodik év 
végén, 2003-ban a szombathelyi Székesegy-
házban áldozópappá szentelték. Első szolgá-
lati helye a Zala megyei Letenye volt, két évet 
töltött a településen. Két év után került Vas 

megyébe, Ikervárra. Egy évig volt káplán egy 
beteg pap mellett, sok munka hárult rá. Egy 
év után kinevezte a püspök atya plébánossá, 
és Egyházasrádócra helyezte. 

Mint megtudtuk tőle, korábban nemigen 
ismerte Nemesrempehollóst, de már sok 
tapasztalatot szerzett, elég jól megismerte 
a híveket. Megtiszteltetésnek és munká-

ja elismerésének tartja, hogy a püspök 
atya őt nevezte ki Nemesrempehollós 
és Egyházashollós plébánosának is, 
ezzel már öt település tartozik hozzá. 
Nemesrempehollóson kéthetente, vasár-
naponként misézik, hétköznap itt nincs 
mise. Úgy látja, hogy akik a miséken részt 
vesznek, azok odaadóak, lelkesek, s egyre 
többen lesznek. Ami különösen örvendetes, 
hogy sokan családostul járnak templomba, s 
szép számban látni a miséken fiatalokat is.  

L.E.	

A fenntartó önkormányzatok – köztük 
a nemesrempehollósi – és az intézmények 
pályázati pénzek bevonásával jelentős, 
sokmilliós fejlesztéseket hajtottak végre 
az egyházasrádóci Meseház Óvodában 
és a Kossuth Lajos Általános Iskolában. 
Az óvoda a 2008/2009-es nevelési évben 
két pályázatot is benyújtott az intézmény 
eszköz és infrastrukturális fejlesztésére és 
felújítására. Mindkét pályázat sikeres volt, 
aminek köszönhetően az intézmény kívül–
belül megújulhatott, illetve az eszközál-
lomány bővült, korszerűsödött, valamint 
hiányzó eszközöket lehetett beszerezni. A 
közoktatási intézmények infrastrukturális 
felújítására benyújtott pályázat támoga-
tásával mindkét épület valamennyi nyí-
lászáróját korszerű, hőszigetelt műanyag 
nyílászáróra cserélték. A vizesblokkok és 
a kiszolgáló helyiségek megújultak, kor-
szerű, műanyag csőrendszerek beépítésére 
került sor, illetve valamennyi helyiség új 
szanitereket és burkolatot kapott. Meg-
történt a nagy épület akadálymentesítése, 

a kerítés cseréje és az udvari játékok szab-
ványossá tétele is. 

A Kossuth Lajos Általános Iskolában 
a karbantartások, felújítások egy része az 
iskola költségvetésében előirányzott pénz-
eszközökből valósult meg. A másik része a 
fenntartó önkormányzatok által létreho-
zott, a 2008. évi intézményi költségvetési 
megtakarításokból képzett, úgynevezett 
felújítási alapból valósult meg. Ezek ered-
ményeként történt meg két osztályteremben 
a parkettacsiszolás, három osztályterem és 
a tanári szoba festése, és a felső tagozatos 
épület bejárati ajtajának a cseréje is. Az alsó 
tagozatos épület mindkét szintjén teljesen 
felújították a vizesblokkokat. A maradék 
festékből az iskola fűtő-karbantartója és 
a takarítónője elvégezte az alsó tagozatos 
épület földszinti folyosójának a meszelését, 
valamint a felső tagozatos épület vizesblokk-
jának a kifestését.  Kétmillió forint pályá-
zati pénzeszköz felhasználásával székeket, 
padokat, asztalokat, osztálytermi táblákat 
szereztek be.

Orsós Zoltán, az új plébános

Felújítások az óvodában és az iskolában 

Minden kedves Olvasónknak

kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk!
Jól gazdálkodott  

az iskola                                 

törvényességet kell figyelembe venni, ettől 
független kérdésben a testület dönthet 
másként is. Süle Erika megjegyezte, hogy a 
költségvetés tervezése előtt pontosan meg 
kellene határozni az indítható csoportok 
számát. 

A társulási tanács végül is úgy határozott, 
hogy a közös fenntartású Kossuth Lajos 
Általános Iskola 2009/2010-es tanévben 
indítandó napközis csoportlétszám 30 
százalékos emeléséhez hozzájárul, így a 
jelenlegi 26 fős csoportlétszám 34 főben 
lenne maximalizálva. 

Süle Erika ismertette, hogy az iskola III. 
negyedévi költségvetése 68 százalékban 
lett teljesítve. A 75 százalékos időarányos 
elváráshoz képest 7 százalékkal keveseb-
bet költöttek. Ez számszerűen azt jelenti, 
hogy 5 millió forintot spóroltak. Majd arról 
tárgyalt a tanács, hogy ezt a pénzt hogyan 
lehetne minél célszerűbben felhasználni. 
László Zoltán szerint a bútorok cseréjénél 
érdemes lenne pályázati lehetőséget kivárni. 
Sőre Zoltán arra figyelmeztetett, hogy még 
kifizetésre várnak a minden bizonnyal jelen-
tős összegű téli gázszámlák. Paksiné Kecze 
Tünde, községünk polgármestere, az iskola 
egyik tanára felhívta a figyelmet arra, hogy 
a rajzterem nyílászáróinak halaszthatatlan a 
cseréje. Mint mondta, a terem már baleset-
veszélyes, be kell zárni, amennyiben nem 
történik meg a csere. Következő napirendi 
pontként ismertették a nyertes pályázatok 
önerejének a biztosítását. Süle Erika el-
mondta, hogy a komplex akadálymentesítés 
pályázata kidolgozás alatt van. Az ülés vé-
gén a társulási tanács módosította a közös 
fenntartású Kossuth Lajos Általános Iskola 
és a Meseház Óvoda költségvetését.  

Folytatás a 3. oldalról


