
2 	 2014. MÁRCIUS NEMESREMPEHOLLÓSI HÍRADÓ NEMESREMPEHOLLÓSI HÍRADÓ 	 2014. MÁRCIUS 3

Folytatás az 1. oldalról

Körtvélyes Ákos a Lunír Kft. tulajdonosától, Udvari Norberttől veszi át 
nyereményét, háttérben Gáspár András, a m.a.g.u.s. világának „szülőatyja”

Elfogadták az idei 
költségvetést

szociális gondozó. Dr. Takács 
Ervin jegyző arról tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy a közös 
hivatal fenntartásához az önkor-
mányzatnak 2014. évben nem 
kell pénzt átadni, mert az idei 
évtől Egyházasrádóc kapja az 
erre vonatkozó normatívát. Az 
önkormányzat tartalékot nem 
tervez, de hitelfelvételt sem. A 
falugondnoki szolgálatot és a 
szociális étkeztetést továbbra is 
biztosítja. A működési célú 545 
000 forint pénzeszköz átadás az 
orvosi ügyeletre vonatkozik, és 
a hulladékgazdálkodásnak át-
adott pénzeszközt takarja. A tá-
mogatásértékű működési kiadás 
az óvodához, orvosi, fogorvosi, 
védőnői, gyermekjóléti szolgá-
latra átadott pénzeszközöket 
jelenti. Az idei költségvetést a 
képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta.  

A polgármester felolvasta 
a Vasi Volán Zrt. levelét, és 
a megállapodás módosítását 
a buszjárat működési hozzá-
járulásának költségeiről. Az 
önkormányzatnak 2001. óta van 
megállapodása a Volán Zrt-vel, 
mely alapján havi hozzájárulást 

fizet annak érdekében, hogy a 
településen hétvégi buszközle-
kedés legyen. A Volán Zrt. 2014. 
január 1-től emelni szeretné a 
működési hozzájárulás költsé-
gét.  A havonkénti hozzájárulást 
13 480 forint összegre hozták 
ki. A képviselők egyhangú véle-
ménye az volt, hogy a buszjárat 
továbbra is szükséges. Az ön-
kormányzat ezért fizesse meg a 
hozzájárulást.

Paksiné Kecze Tünde arról 
is a tájékoztatta a képviselő-
ket, hogy az Egyházasrádóc, 
Kossuth L. u. 126. szám alatti 
irattári épületben Nemesrem-
pehollós önkormányzatának is 
van 14/100 tulajdoni hányada. 
Ezt az épületet pályázati pénz-
ből vásárolta a körjegyzőséghez 
tartozó három önkormányzat 
irattár céljából. Az épület na-
gyon rossz állapotban van, szük-
séges a lebontása. A képviselő-
testület a következő határoza-
tot hozta: a 14/100 tulajdoni 
hányad arányban tulajdonában 
lévő Egyházasrádóc 133. hrsz-ú,  
Kossuth L. u. 126. szám alatti 
ingatlanon lévő irattári épület 
bontásával, a bontási engedély 
beszerzésével egyetért.

Paksiné	 Kecze	 Tünde	 polgár-
mester,	 Kapui	 Lajosné,	 Hor-
váth	 Józsefné	 és	 Paksi	 János	
képviselők,	valamint	dr.	Takács	
Ervin	jegyző	részvételével	2014.	
január	15-én	soros	ülését	tartot-
ta	önkormányzatunk	képviselő-
testülete.	

Paksiné Kecze Tünde tájé-
koztatta a képviselő-testületet, 
hogy a Széchenyi utcában, a 
vízmű telep melletti ingatlanban 
Nemesrempehollós Önkor-
mányzatának is van tulajdon-
része. Az ingatlan kaszálat-
lan, elhanyagolt, tulajdonosai 
nem tartják rendbe. Évről-évre 
felszólítást kell küldeniük a 
rendbetételére. Javasolta, hogy 
döntsön vásárlási szándékról 
a képviselő-testület, és ala-
kítsanak ki közösen egy árat, 
amennyiért megvásárolnák. Az 
ingatlan Nemesrempehollós 
32 hrsz-ú, 2718 m2 nagyságú 
beépítetlen terület. Kovács Jó-
zsef mogyoródi lakos tulajdona 
fél részben, s bejegyzés alatt 
van Benkő-Kovács Bernadett, 
Baksa Istvánné, Kovács István, 
Kovács Krisztián tulajdonrésze. 
A képviselő-testület a vételi 

ajánlattal egyetértett. Figye-
lembe véve a település ingatlan 
árait a képviselő-testület Kovács 
József fél részére 200.000 forint 
vételi ajánlatot, a többi tulajdo-
nosnak egyenként 25.000 forint 
vételi ajánlatot kínál. Az adás-
vétellel kapcsolatos költségeket 
vállalja. A képviselők a javasolt 
összegekre rábólintottak. 

Paksiné Kecze Tünde még 
ismertette az ajánlattételi fel-
hívást a településen folyékony 
hulladék összegyűjtésére, el-
szállítására és ártalmatlaní-
tására. Az önkormányzatok 
- ugyanúgy, mint a települési 
szilárd hulladék esetében - a fo-
lyékony hulladék elszállítására, 
ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozóan is kell, hogy ren-
delkezzenek közszolgáltatási 
szerződéssel. Közbeszerzés 
lefolytatása nem szükséges. 
Legalább három cégtől kell 
ajánlatot kérni. Javasolta, hogy 
az ajánlattételi felhívás kerüljön 
kiküldésre három Vas megyei 
cégnek. A javasolt cégek: Vasi 
JA-SA Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, Sárvár 
Pannon-Víz Kft., és  Horváth 
Tibor vállalkozó.

2013.	december	11-én	is	ülése-
zett	önkormányzatunk	képvise-
lő-testülete.	Jelen	volt	Paksiné	
Kecze	 Tünde	 polgármester,	
Kapui	 Lajosné,	 Horváth,	 Jó-
zsefné,	Paksi	János	képviselők,	
valamint	dr.	Takács	Ervin	jegy-
ző.	Az	ülésről	igazoltan	maradt	
távol	Lengyel	János	képviselő.	

Paksiné Kecze Tünde be-
vezetőben elmondta, hogy az 
ülés egyik fontos napirendje a 
Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram, és annak minél szélesebb 
körben való megismertetése a 
lakossággal. A program fontos 
az önkormányzat számára, hi-
szen annak segítségével igye-
keznek az ezzel kapcsolatos 
problémákra megoldást keresni.  
Tájékoztatta a képviselőket a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 

elkészítésének menetéről. 2013. 
július 1-jét követően a települési 
önkormányzatok csak abban 
az esetben pályázhatnak hazai, 
vagy európai uniós forrásokra, 
ha helyi esélyegyenlőségi prog-
rammal rendelkeznek. Ennek 
érdekében a Türr István Képző 
és Kutató Intézet (TKKI) tá-
mogatta az önkormányzatokat, 
képzést szervezett, mentori 
szolgáltatást nyújtott, hogy a 
törvényi kötelezettségüknek 
eleget tudjanak tenni. A közös 
önkormányzati hivatal három 
dolgozója vett részt a képzés-
ben, és készítette el a közös 
hivatalhoz tartozó három tele-
pülés HEP programját.

A helyi esélyegyenlőségi prog-
ram helyzetelemzést tartalmaz a 
mélyszegénységben élők, romák, 
gyermekek, nők, idősek, fogya-

tékkal élők szociális, oktatási, 
foglalkoztatási, egészségügyi és 
lakhatási helyzetéről, és intéz-
kedési tervet tartalmaz a feltárt 
problémák komplex kezelésére. 
A HEP program öt évre szól, 
kétévente felül kell vizsgálni. A 
program a hivatalban mindenki 
számára megtekinthető, illetve 
a TKKI és a település honlap-
jára is felkerül. Minél szélesebb 
körben kell megismertetni. Ja-
vasolta a TKKI mentorának 
segítségével elkészített Helyi 
Esélyegyenlőségi Program el-
fogadását Nemesrempehollós 
vonatkozásában. A programot 
öt évre a képviselő-testület egy-
hangúlag elfogadta. 

Paksiné Kecze Tünde tájékoz-
tatta a képviselő-testületet, hogy 
a 1993. évi III. tv.,  a szociális 
törvény változásai miatt módo-

sítani szükséges a helyi szociális 
rendeletet. Az átmeneti segélyt 
és a temetési segélyt felváltja az 
önkormányzati segély. Javasolta 
a képviselő-testületnek a kikül-
dött rendelet-tervezet alapján 
a helyi szociális ellátásról szóló 
rendelet módosításának elfoga-
dását, amelyet a képviselők jóvá 
is hagytak. Arról is határoztak, 
hogy a települési szilárd hul-
ladék gyűjtésére, szállítására 
és ártalmatlanítására irányuló 
közszolgáltatási szerződés meg-
kötésének ajánlattételi felhívás-
nak megfelelő tartalommal az 
alábbi három cégtől kérnek be 
ajánlatot: MÜLLEX Közszol-
gáltató Kft., ZALAISPA Regi-
onális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt., SZOVA 
Szombathelyi Vagyonhasznosító 
és Városgazdálkodási Zrt.

HEP programról is tárgyaltak

Beépítetlen ingatlant  
vesz az önkormányzat

Továbbra is  
a MÜLLEX  

a hulladékszállító
2013.	 december	 30-án	 önkor-
mányzatunk	képviselő-testülete	
rendkívüli	ülést	tartott	Paksiné	
Kecze	Tünde	polgármester,	Ka-
pui	Lajosné,	Horváth	Józsefné	és	
Paksi	János	képviselők,	valamint	
dr.	Takács	Ervin	jegyző	részvéte-
lével.	Az	ülésről	Lengyel	János	
képviselő	igazoltan	maradt	távol.	

Paksiné Kecze Tünde a telepü-
lési hulladékkezelési közszolgál-
tatási szerződéssel kapcsolatban 
elmondta, hogy a december 11-i 
ülésen döntött a képviselő-testü-
let az ajánlattételi felhívásról. Az 
ajánlatok beérkezését követően 
azok felbontásával megbízta a 
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bi-
zottságot. Tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a Vagyonnyilatkozat 
Ellenőrző Bizottság feladatát 
elvégezte. A három kiküldött 
ajánlattételi felhívásra egy aján-
lat érkezett a MÜLLEX Köz-
szolgáltató kft-től. A MÜLLEX 
Közszolgáltató Kft. rendelkezik 
a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási tevékenység végzésére 
vonatkozó engedéllyel. A tele-
pülésen eddig is ők látták el a 
hulladékszállítást. 

A szállítási díj a rezsicsökken-
tések végrehajtásáról szóló 2013. 
évi LIV. törvény 12. § és a hulladé-
kokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 91. § alapján került meg-
határozásra. 80 literes edény 276 
ft/ürítés+ÁFA, 120 literes edény 
414 ft/ürítés+ÁFA, 240 literes 
edény 828 ft/ürítés+ÁFA. A köz-
szolgáltató a település területén 
a hulladékgyűjtő edényekben 
gyűjtött és kihelyezett szilárd 
hulladékot kétheti rendszeres-
séggel szállítja el, zsákos sze-
lektív hulladékgyűjtés négyheti 
gyakorisággal lesz, évente egy 
alkalommal pedig lomtalanítást 
végeznek. Számlázás évente két 
alkalommal, az ingatlantulaj-
donosokkal kötött szerződések 
alapján történik. A képviselő-
testület úgy határozott, hogy a te-
lepülési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződést 2014. 
január 1-i hatállyal a MÜLLEX 
Közszolgáltató Kft-vel Nemes-
rempehollós vonatkozásában 
megköti a benyújtott ajánlat 
alapján.

2013.	november	18-án	rendkívü-
li	ülést	tartott	a	képviselő-testü-
let.	Az	ülésen	jelen	volt:	Paksiné	
Kecze	Tünde	polgármester,	Ka-
pui	Lajosné,	Horváth	Józsefné,	
Paksi	 János	 képviselők,	 vala-
mint	dr.	Takács	Ervin	jegyző.	Az	
ülésről	Lengyel	János	képviselő	
igazoltan	maradt	távol.	

Paksiné Kecze Tünde tájékoz-
tatta a képviselőket arról, hogy 
lehetőség van pályázat benyúj-
tására a falugondnoki gépjármű 
lecserélésére. A jelenlegi 9 
személyes falugondnoki gép-
járművet szintén pályázat útján 
szerezték be hat éve. A pályázati 
kiírás feltételeinek megfeleltek. 
A gépjármű kopása, elhasz-
nálódása indokolttá teszi új 
mikrobusz vételét. A támogatás 
mértéke 100 %. Javasolta, hogy 
a Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és lakosság számá-
ra nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2013-tól igénybe 
vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló rendelet 1. 
célterületében meghatározott új 
falugondnoki gépjármű beszer-
zésére pályázatot nyújtsanak 
be. A képviselők a javaslattal 
egyetértettek. A szolgáltatási 
fejlesztés célja a falugondnoki 
szolgálat működéséhez bizto-
sított mikrobusz lecserélése, 
helyette új mikrobusz beszer-
zése a lakosság részére nyújtott 
szociális alapellátás fejlesztése 
érdekében.

A polgármester arról is be-
szélt, hogy ugyanezen alap-
ból más célterületre is lehet 
pályázni. Az önkormányzati 
épületeket - úgy, mint orvosi 
rendelő, kultúrház - felújítot-
ták pályázati támogatásból. 
Javasolta a Nemesrempehollós, 

Széchenyi u. 20. szám alatti ön-
kormányzati tulajdonú könyvtár 
épület felújítására is adjanak 
be pályázatot. Ezen épületre 
semmit nem tudtak fordítani az 
elmúlt években. A felújításhoz 
szükséges tervdokumentáci-
ók elkészítésére bízza meg az 
önkormányzat Kiss Albert ter-
vezőt, aki a felkérést előzetes 
egyeztetés alapján vállalta. A 
felújítás irányulna: nyílászárók 
cseréje, homlokzat hőszigetelés, 
belső burkolat cseréje, festés. A 
beruházás költsége nagyjából 
14 millió forint. A támogatás 
szintén 100 %. Építési engedély 
e munkálat elvégzéséhez nem 
kell. A pályázat megírásával a 
képviselő-testület bízza meg 
a HHP Contact-t Kft-t Győr, 
Gesztenyefa u. 4. pályázatíró 
céget. A képviselő-testület ez 
előterjesztést egyhangúlag el-
fogadta. 

Új mikrobusz, megújuló könyvtár

Rendszeresen	publikáló	írókat	
szorított	 maga	 mögé	 novel-
lájával	 a	 községünkben	 élő	
Körtvélyes	 Ákos,	 aki	 értékes	
tárgynyereményben	is	részesült.	
A	 pályázat	 nyertes	 munkái	
antológiákban	kerülnek	publi-
kálásra,	várhatóan	áprilisban.

A m.a.g.u.s. fantáziavilága 
immáron húsz éve nyújt örömöt 
kitartó rajongóinak. Népszerű-
sége máig töretlen, több mint 
hatvan kiadvány, regények és 
antológiák, társas-, kártya- és 
szerepjátékok jelentek meg 
hozzá. Világa, Ynev a képzelet 
határtalan birodalma. Páros 
holdjai alatt birodalmak virá-
goznak és szűnnek meg, és min-
den korfordulót nagy léptékű 
események láncolata vezet fel. 
Olyasféle otthona a kalandok-
nak, amelynek mindennapjait az 
istenek kézzelfogható jelenléte, 
a mágia valóságformáló szerepe, 
a hősök sorsfordító cselekedetei 
határozzák meg. 

Tavaly decemberben hirdették 
ki a Delta Vision Kiadó és a Lunír 
kft. által kiírt III. Szkriptórium 
m.a.g.u.s.- novellapályázat vég-
eredményét. A hatvankilenc 
pályamű többszöri szűrésen esett 

át, és az erős mezőnyt jellemzi, 
hogy a kiadó a tervezett egy kötet 
helyett két kiadvánnyal is meg-
örvendezteti olvasóit. Az előző 
kiírásokkal ellentétben ezúttal 

sorrendet is felállított a zsűri, ami 
a tagok elmondása szerint, csak 
a második és annál lejjebb lévő 
helyek tekintetében állította őket 
komoly munka elé – Körtvélyes 
Ákos „Napmadár, ha szárnyra 
kap” című írása toronymagasan 
végzett az élen.

A január derekán tartott 
díjátadón Ákos átvehette a nye-
reményét, egy Sony tablet-et, 
és készült vele egy rövid interjú 
is, amiben a további tervei is 

szóba kerültek. Jelenleg az első 
regényén dolgozik, ami szintén 
ezen a világon játszódik, és amit 
a kiadó nagy reményekkel vár.  
Nem szokatlan számára, hogy 

első helyezettként ünneplik. 
2011-ben a Preyer Hugó emlé-
kére kiírt országos amatőr sci-fi 
novellapályázaton is az élen 
végzett. Akkor 117 pályamű 
közül lett az ő írása a legjobb. 
A „Chang’e, kedvesem” című 
novellája a következő évben a 
profik között is jól teljesített, 
harmadik lett a Zsoldos Péter 
nevével fémjelzett kiíráson. 
Eddig négy novellája jelent meg 
nyomtatásban.

Országos pályázaton lett elsô helyezett



tananyagait. Tevékenyen részt 
vettek az ismeretszerzésben, 
csoportmunkában dolgoztak.  A 
közösen, közösségben végzett 
munka különösen motiválóan ha-
tott rájuk, egymást segítve, szinte 
észrevétlenül tanultak. Sikerült a 
különböző tantárgyak koncent-
rációját is megvalósítani, hiszen 
nemcsak a történelem órákon 
foglalkoztak a korral. Természet-
ismereten Görögország földrajzá-
val, osztályfőnöki órán a divattal 
ismerkedtek meg, magyar órákon 
görög mítoszokat dolgoztak fel, 

és a képzeletbeli delphoi jósdába 
„varázsolták el” magukat. Mate-
matika órán a görög számokkal, 
éneken az ókori hangszerekkel és 
a zenével foglalkoztak, technikán 
a Parthenon makettjét alkották 
meg, rajz órán pedig görög vázát 
készítettek egy különleges techni-
kával. Az ókori görög olimpiákat 
a testnevelés órákon elevenítették 
fel, természetesen kicsit „moder-
nizált” változatban. A győztes 
csapat tagjait babérkoszorúval 
jutalmaztuk. 

A délelőtti elfoglaltságokat 
izgalmas délutáni programok 
követték. A görög saláta és a 
gyros elkészítése (és elfogyasz-

tása) kapcsán megismerkedtek 
tanulók a hellén konyhával. 
Egy fazekasmester segítségével 
edényeket, vázákat készíthet-
tek, majd megnézték a „Trója” 
című filmet. Volt ékszerkészítés, 
textilfestés, fodrászkodás, si-
sakkészítés, de görög táncot is 
tanultak. A hét utolsó napján a 
szombathelyi Iseumban vettek 
részt egy múzeumpedagógiai 
foglalkozáson. A projekthét 
zárásaként kiállítást rendeztünk 
az elkészült tárgyakból, produk-
tumokból, melynek megnyitóján 
előadták a gyerekek a napokkal 
ezelőtt tanult görög táncot.

 Paksiné	Kecze	Tünde
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Folytatás a 2. oldalon

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés	nem volt.
Születés	nem volt.
Haláleset:	 Kenesei	 Gyulá-

né,	sz.:	Bódis	Rozália	(2014. 
02. 23), Lengyel	János	(2014. 
03. 12.)

A hozzátartozóknak részvétünk.

 „Csak annyi az élet, mint futó felhőnek
 Árnya a folyón, mint tükrön a lehellet.”
 (Petőfi Sándor)

Lengyel János  
emlékére

Családtagok, barátok, volt munkatársak állták körül 2014. 
március 18-án koporsóját –  magyar nyelvünk szép szavaival: 
a végtisztesség szándékával. Olyan embertől vettünk búcsút, 
akiről elmondhattuk: elérte, beteljesítette azt a „legnagyobb 
célt”, amelyet Arany János megjelölt: ember, igaz ember 
volt „minden körülményben”.

A faluba beköltözőként sokáig nem hozott bennünket 
össze a véletlen. Aztán a 2002-es önkormányzati választások 
után – frissen megválasztott képviselőként – egyszerűen és 
számára magától ér-
tetődően felajánlot-
ta: nagyon szívesen 
segíti munkámat, az 
önkormányzat tevé-
kenységét, számítha-
tok rá. És ez valóban 
így is történt hosszú 
éveken keresztül. 
Nem volt olyan kér-
dés, probléma, ami-
vel ne fordulhattam 
hozzá bizalommal. 
Mindig szívesen, 
készségesen segített, 
és munkájával kivívta a falu és a képviselő-testület bizalmát, 
és megbecsülését is. Tekintélye, példás megbízhatósága és 
munkabírása, segítőkészsége, kiváló kapcsolatteremtő és 
együttműködési készsége tette alkalmassá az alpolgármeste-
ri poszt betöltésére. Sosem beszélt fölöslegesen. Csak akkor 
szólt, amikor mondanivalója volt, és mi tudtuk: arra a néhány 
gondolatra nagyon oda kell figyelni. Mert páratlan intelli-
genciájával és éleslátásával mindig megragadta a lényeget. 

Mindezekkel kitörölhetetlenül beírta nevét Nemesrempe-
hollós történetébe. De beírta a testület tagjainak a szívébe 
is. Betegeskedését nemcsak együttérzéssel, hanem őszinte 
tisztelettel követtük végig, csodálva azt a rendkívüli erőt, 
emberi tartást, amellyel mindezt elviselte. A szeretet adta 
az erőt, s a tudat, hogy övéinek és nekünk, a falunak, a 
képviselő-testületnek is szüksége van rá. 

Megköszönve munkáját, példamutató, tartalmas élete 
végén azzal a kívánsággal búcsúzom: legyen számára könnyű 
ez a kemény hollósi föld….

 Paksiné	Kecze	Tünde
polgármester

HIRDETMÉNY

MAGYARORSZÁG	KÖZTÁRSASÁGI	ELNÖKE		
KITŰZTE	AZ	ORSZÁGGYŰLÉSI	KÉPVISELŐK		

2014.	ÉVI	VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:
2014.	ÁPRILIS	6.

A	SZAVAZÁS	6.00	ÓRÁTÓL	19.00	ÓRÁIG	TART.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és  

egy országos listára lehet. Az országgyűlési választáson  
nemzetiségiként regisztrált választópolgár

pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Községünkben a szavazatokat a kultúrházban lehet leadni. 

2014.	 január	 30-án	 Paksiné	
Kecze	Tünde	polgármester,	Ka-
pui	Lajosné,	Horváth	Józsefné	
képviselők,	valamint	dr.	Takács	
Ervin	 jegyző	 és	 Berbás	 Péter-
né	 gazdálkodási	 főelőadó.	 Az	
ülésről	 igazoltan	maradt	 távol	
Lengyel	 János	 és	 Paksi	 János	
képviselő.

Paksiné Kecze Tünde pol-
gármester elmondta: az állam-
háztartási törvény előírja, hogy 
az önkormányzat képviselő-
testületének az önkormányzat 
költségvetési rendeletében az év 
közben előforduló módosuláso-
kat, változásokat helyre kell ten-
nie, ki kell igazítania. A tavalyi 
évben is történtek módosítások, 
hiszen a tervezéskor előre min-
den nem látható pontosan. A 
költségvetési rendeletet emiatt a 
tavalyi évben már módosították, 
most ismételten szükséges.

A képviselők a kiküldött táb-
lázatok alapján láthatják az 
eredeti és módosított előirány-
zatokat és a teljesítéseket. A tes-
tület ez alapján módosította az 
önkormányzat költségvetéséről 
szóló 2/2013. (I. 30.) rendeletét. 

Berbás Péterné a 2014-es 
költségvetési tervezettel kap-
csolatban először részletesen 
ismertette az önkormányzat 
tervezett bevételeit, amelyek 
főképp normatív állami támo-
gatásokból, intézményi műkö-
dési bevételekből, helyi adó 
és gépjárműadó bevételből, 
pótlék, bírság, lakbér bevételből 
állnak. Az önkormányzat 2014. 
évi tervezett bevétele 20 833 
000 forint. 

A kiadási oldal főösszege 
megegyezik a bevételével, azaz 
a 20 833 000 forint. A kiadási 
oldalon megtervezésre kerül-
tek a személyi juttatások, az 
azokat terhelő járulékok, dologi 
kiadások, szociális ellátásokra 
tervezett költségek, működési 
célra átadott pénzeszközök. 
Az önkormányzat felhalmozási 
célú kiadást nem tervez. Az 
önkormányzat a kommunális 
adó és iparűzési adó mértékén 
nem változtatott, így az ebből 
befolyó bevételek tervezésé-
nek alapja az előző év. A lét-
szám: a képviselő-testület tagjai, 
polgármester, falugondnok, 

Elfogadták az idei 
költségvetést

Míg tavaly márciusban tovább 
tartott a zord téli időjárás, idén 
szinte nyárias időben indulhat-
tak útnak azok, akik március 
9-én vasárnap délután éltek az 
önkormányzat nőnapi invitá-
lásával. Csaknem valamennyi 
ülőhelynek volt gazdája a kul-
túrházban. A megjelentek nagy 
többsége az idős korosztályhoz 
tartozott, de voltak fiatalabbak, 
mi több, egészen ifjú „hölgyek” 
is. A férfiak viszont hiánycikk-
nek számítottak, igaz a nőnap 
nem is róluk szól. Jelen volt a 
rendezvényen családja körében 
dr. Takács Ervin jegyző is, aho-

gyan ott voltak és segédkeztek 
– a nem sokkal később elhunyt 
Lengyel János kivételével – 
a képviselő-testület tagjai is, 
köztük Paksi János, aki néhány 
kedves szóval köszöntötte a 
lányokat, asszonyokat. Paksiné 
Kecze Tünde polgármester a 
programról beszélt, a műsorhoz, 
a zenéhez jó szórakozást, a svéd-
asztalos megoldású estebédhez 
pedig jó étvágyat kívánt.  

A sorokpolányi „Meglepe-
tés” színjátszó kör egyetlen 
férfi tagja is üdvözölte a nőnap 
ünnepeltjeit, majd a társulat 
nagy tetszést aratva bemutatta 

Szilágyi György „Hóferhérke 
és a hét meggyötört törpe” 
című rádiókabaréját. Mire a 
körmendi Németh László ze-
nész a húrok közé csapott, 
pontosabban működésbe hozta 
a szintetizátor billentyűit, a fel-
szolgált rövid italok megtették 
a hatásukat. Emelkedett lett 
a hangulat, egyesek táncra is 
perdültek. Majd előkerültek 
a látszatra is étvágygerjesztő 
hidegtálak, amelyeket igazán 
profi módon készítettek el az 
egyházasrádóci iskolában lévő 
konyhán. Jöttek sorra a nagy 
slágerek, amelyek egy részét 

a zenésszel együtt énekelték a 
jelenlévők. Egyeseknek régen 
volt ifjú koruk idéződött fel 
a dalokban. S, persze mit ér 
egy nőnapi rendezvény virág 
nélkül? Az estébe hajló nőnapi 
bulin a távozóknak Paksi János 
adott át egy-egy szál szegfűt, 
amely bizonyára még napokig 
emlékeztette az ünnepelte-
ket erre a vasárnap délutánra. 
Közhelynek hangzik, hogy aki 
távol maradt, az bánhatja, de ez 
esetben az időjárás, a műsor, a 
vendéglátás minden okot megad 
a kijelentésre. 

 	L.E.						

Nônapi buli a tavasz jegyében

„Bárcsak egész évben görög 
hét lenne! Milyen kár, hogy 
vége!” Ezekkel a mondatokat 
lehetett olvasni a gyerekek 
záró fogalmazásaiban a feb-
ruár közepén megrendezett 
történelmi projekthétről. A 
rádóci Kossuth Lajos Általános 
Iskolában évek óta képzeletbeli 
utazásokra hívjuk a gyerekeket 
a távoli múlt világába: az ötödik 
osztályosokat például az ókori 
Görögországba. Célunk az adott 
kor mindennapjainak megis-
mertetése – kicsit másképp.

Délelőtt a gyerekek a hagyo-
mányos tanulási módszerek he-
lyett új, változatos munkafor-
mák segítségével sajátították el 
az ókori Hellász témakörének 

Idôutazás az ókori Hellászba


