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Nemesrempehollóson	
Polgármester fogadónapja: 

kedd 16-17 óráig
Mise: vasárnap 11.45 órakor 

Egyházasrádócon
Körjegyzőségi ügyfélfoga-

dás:
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 közsé-
gekben

Péntek:  8.00–12. 00 
Ügyelet	Körmenden:
Rákóczi út 92. Mentőállo-

máson
Hétköznap:  17.00–07.00 

 óráig
Péntek:  13.00 órától
Szombat, vasár- és ünnep-

nap:  0.00–24.00
Rendel: dr. Varga László 

háziorvos
Telefon: Egyházasrádóci 

rendelő: 420-006
Mobil: 06/30/9016-883

Fogorvosi	rendelés:	
Hétfő 8.00 - 10.00
Kedd 16.00 - 20.00
Szerda 8.00 - 10.30
Csütörtök 16.00 - 20.00
Péntek 16.00 - 20.00

Előjegyzés telefonon: 316-
562

Rendel: dr. Csordás Miklós

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: 06/30/324-

3269
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 Takarékszövet-

kezet: 420-013
Savaria Takarékszövetke-

zet: 528-014
E-on hibabejelentés: 

06/80/533-533
E-on ügyfélszolgálat: 

06/40/220-220
ÉGÁZ hibabejelentés: 

80/440-141
MÁV Információ és Me-

netjegyrendelés:
 06/40/494949
T-Com hibabejelentés: 1412
www.radochollos.hu

Jó, ha kéznél van
Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Négy év  
számvetése

– Biztos van azért hiányérzete is?
– A fejlődés megköveteli a 

szennyvízcsatorna-hálózat kiépí-
tését a településen, ami azonban 
saját erőből nem megy. A tervek 
már adottak, az önkormányzat 
folyamatosan keresi a pénzügyi és 
pályázati lehetőségeket. Továbbra 
is fontos lenne az utak, járdák 
állapotának a javítása. Jó volna 
sportolási lehetőségeket teremte-
ni a fiatalabbaknak, idősebbeknek 
egyaránt. A jövő feladata a meg-
újult könyvtár, a kultúrház és az 
önkormányzati területek állami 
segítséggel való lehető legjobb 
hasznosítása, újabb pályázati 
források felkutatása, valamint az 
önkormányzat gondtalan gazdál-
kodásának biztosítása. 

– Mennyire volt egységes a kép-
viselő-testület, mennyire fontos az 
egyfelé húzás?

– Ilyen szempontból elégedett 
polgármester lehetek, hiszen a 
képviselő-testület egy irányba 
húzott az elmúlt négy évben, de 
szerencsére a korábbi években is 
ez volt a jellemző. Ellenvélemény 
mindig lehet, de nagy dolgokban 
egyet kell érteni, közös nevezőre 
kell jutni a település, a lakosság 
érdekében. Kis létszámú testü-
lettel, egy pár száz lakosú tele-
pülésen ez könnyebb, mint egy 
nagyközségben vagy városban. S 
ezzel élni is kell. 

– Az elmondottak számomra azt 
bizonyítják, hogy nem elég az, ha 
valaki csak polgármester akar lenni.    

– Hogy mit kell tudnia, tennie 
egy polgármesternek, azzal csak 
az után szembesül, ha már meg-
választották, és elkezdi a munkát. 
Ez egy nagyon sokrétű és fele-
lősségteljes feladat.  Megfelelő 
iskolai végzettség, tájékozottság, 
intelligencia, megbízhatóság, 
szakértelem és szerteágazó kap-
csolatrendszer szükséges, amikkel 
rendelkezem. Sohasem akartam 
főállású polgármester lenni, mert 
azt egy ilyen kis település egysze-
rűen nem lenne képes finanszí-
rozni. Szerencsére eddig nem volt 
rá szükségem, hogy úgynevezett 
megélhetési politikus legyek. 
Újra választásom esetén szeret-
ném folytatni a megkezdett utat 
a település fejlődése érdekében.

 l.E.  

Ha július, akkor falunap
Jó idő, jó műsor, jó szórakozás

– Ne vicceljen! Örülök, ha 
itt tudok lenni – hárította el a 
felvetést a tőle megszokott nagy 
hanggal. 

Időközben Kelemen Ferenc 
felesége segítségével szervezte 
a szokásos „A falu legerősebb 
embere” versenyt. Mivel helyi 
jelentkező nem volt, legfel-
jebb erős emberek versenyéről 
lehetett beszélni. Összesen 
négyen neveztek a ligetben 
lebonyolított megmérettetés-
re. A nagy melegben minden 
elismerés a versenyzőké és a 
nemesrempehollósi Fekete 
Istváné, aki fizikailag sokat 
segédkezett azért, hogy a tech-
nikai feltételek adottak legye-
nek. Nagy küzdelmet hozott a 
malomkődobás, a fakitartás, 
komoly súlyok cipelése, a 4,65 
kilós kő fej fölé emelése és a 
súllyal nehezített rönk kör-
behúzása. Végül is a vönöcki 
Szomorkovits Csaba bizonyult 
a legerősebbnek, míg a 2.-3. 
helyen holtverseny alakult ki, 
amely pótfakitartás után a 
bögöti Taniszter Zoltán javára 
dőlt el. Ő végzett a második 
helyen. Harmadik a tavalyi 

győztes hosszúperesztegi Őri 
Norbert lett, míg negyedik he-
lyen a szintén hosszúperesztegi 
Aczél János végzett. A verseny-
zőknek Paksiné Kecze Tünde 
polgármester adta át a díjakat, 
és az eredményhirdetéskor el-
hangzott a magyar himnusz is. 

A tábori konyhában ezúttal 
is többen szorgoskodtak, hogy 
majd jó étvággyal lehessen elfo-
gyasztani a vadételeket, amelyek 
több üstben is fortyogtak.  Ezút-
tal sem volt meghatározva az 
estebéd ideje, mindenki akkor 
járulhatott az „úr asztalához”, 
amikor éppen megéhezett.

–  Azért azt észrevenni, hogy 
az ételek elkészültére már egyre 
többen lesznek – tolmácsolta a 
környezetében lévőknek több 
éves tapasztalatait egy közép-
korú férfi. Ezúttal is ott volt 
a rendezvényen Takács Ervin 

jegyző és családja, s most is lát-
hatóan jól érezte magát, élvezte 
a programokat.  

Az elmaradhatatlan operett-
musical egyveleg nagy sikert 
aratott, s most vált be a jós-
latom, mivel az éppen kéznél 
lévő bácsikát a két zalaegerszegi 
színművész hölgy tagja, Lőrincz 
Nikolett többször is megforgat-
ta. Becsületére legyen mondva 
a fiatalos öregnek, ha szabad-
kozva is, de állta a sarat. A va-
lóban profi teljesítményt nyújtó 
színművész, Hertelendy Attila 

pedig mindent megtett azért, 
hogy megdobogtassa a hölgyek 
szívét, elnyerje szimpátiájukat. 
Sikerrel. Ő a faluban élő német 
asztaltársaság egyik női tagját 

táncoltatta meg. Ők is nagyon 
élvezték a műsort, hiszen az 
operett számok nagy részét 
ismerték. A retro-slágermix 
főként a közép-és idősebb kor-
osztály érdeklődését váltotta ki. 
A rock and roll táncosok pro-

dukciója pedig természetesen a 
fiataloknak szólt. A nőnap után 
ismét fellépett a sorokpolányi 
Meglepetés Színtársulat, bár az 
nem volt meglepetés, hogy az 
alkalomhoz illő vásári komédiát 
adtak elő. Elkápráztatta a kö-
zönséget a fiatal bűvésztehetség, 
Nagy Jonathán előadása, aki 
gyerekeket is bevont produkci-
óiba. A műsorral párhuzamosan 
kora este megmérkőztek egy-
mással a focipályán a lányok-
asszonyok és a nősek-nőtlenek. 
Bár ezen a napon nem tudott 
színpadra állni a Sipőcz Rock 
Band, az esti bál méltó lezárása 
volt az idei falunapnak, amelyen 
Déri Ádám zenélt. Persze mint 
mindig, most is voltak támoga-
tói a rendezvénynek, amelyért 
köszönetét fejezi ki az önkor-
mányzat a Savaria Takarékszö-
vetkezetnek, az egyházasrádóci 
és a sorkifaludi vadásztársaság-
nak, a Rádóci Agrár Kft-nek, az 
Elixír Patikának, az Agro-Sorok 
Kft-nek, s mindenkinek, akik a 
főzésnél közreműködtek, vagy 
bármi más módon besegíttetek. 

 Kép	és	szöveg:	lendvai	Emil

május	 8-án	 rendkívüli	 kép-
viselő-testületi	 ülést	 tartott	
önkormányzatunk	 képviselő-
testülete	Paksiné	Kecze	Tünde	
polgármester,	Paksi	János,	Ka-
pui	lajosné,	Horváth	Józsefné,	
dankovits	Gáborné	képviselők,	
valamint	dr.	Takács	Ervin	jegy-
ző	részvételével.

Dr. Takács Ervin jegyző ösz-
szefoglalta a falugondnoki busz 
beszerzésével kapcsolatosan a 
közbeszerzési eljárás mozzana-
tait. Mint mondta, közbeszer-
zési eljárást folytattak le, mivel 
a beszerezni kívánt mikrobusz 
vételi ára a nettó 8 millió fo-
rintot meghaladja. A pályázati 
kiírás szerint csak Volkswagen 
típust lehetett választani. A 
közbeszerzési eljárás lefoly-
tatásával Papp Tibor egyéni 
vállalkozót bízták meg. Az 
ajánlattételi felhívásra egyedül 
a zalaegerszegi Göcsej Autóház 
Kft. adott érvényes ajánlatot. 
Legalább három ajánlati fel-
hívást kellett kiküldeni, ez az 
egy ajánlat érkezett vissza. A 
Bíráló Bizottság az ajánlatot 
megvizsgálta és érvényesnek 
találta, azaz a kiírásnak meg-
felelt. Ezzel eredményes volt a 
pályázat.  Az ajánlat: Volkswa-
gen Transportes VW LNF T 15 
Kombi RT 2.0 CR TDI/FG/711-
0448 gépkocsi, amelynek nettó 
ára 9.930.500 forint + 27 % 
ÁFA, amely 2.681.235 forint. 
Az ÁFÁ-t az önkormányzatnak 
kell kifizetnie. A regisztrációs 
adó 135.000 forint. Az autó 
bruttó ára + a regisztrációs 
adó összesen 12.746.735 forint. 
Az ár a forgalomba helyezés 
költségeit is tartalmazza. Ez egy 
fix áras autó, azaz mindenhol 
ennyibe kerül. Próbáltak más 
buszt is nézni, de a rendeletnek 
az nem felelt meg. 

Paksiné Kecze Tünde polgár-
mester az előterjesztés alapján 
javasolta, hogy a képviselő-tes-
tület nyilvánítsa eredményes-
nek a hirdetmény közzététele 
nélküli közbeszerzési eljárást, 
a Göcsej Autóház Kft. aján-
lattevő ajánlatát nyilvánítsa 
érvényesnek és nyertesnek. A 
közbeszerzési eljárást lefoly-

tató Papp Tibort bízza meg 
az ehhez kapcsolódó további 
feladatok elvégzésével. Hatal-
mazza meg a polgármestert 
a Göcsej Autóház Kft-vel az 
adásvételi-szerződés megkö-
tésére. A Göcsej Autóház Kft. 
vállalta, hogy 2014. augusztus 
29-ig leszállítja a mikrobuszt. 
Utána szeretnék értékesíteni a 
meglévő falugondnoki gépjár-
művet, aminek az eladási ára 
valószínűleg nem fogja teljesen 
fedezni az önkormányzat által 
fizetendő ÁFA összegét. A kép-
viselő-testület ezt egyhangúlag 
elfogadta, és ennek megfelelő 
határozatot hozott. 

A jegyző tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy a VASIVÍZ 
Zrt. a jogszabályi előírások-
nak megfelelően visszaadta 
a vízközmű vagyont. Az ön-
kormányzatoknak ezt a saját 
vagyonába be kell vételeznie. 
Ehhez előtte a 24/2013. (V.29.) 
NFM rendelet alapján el kell 
végeztetni a víziközmű vagyon 
értékbecslését. Az érintett 
öt településnek - Egyházas-
rádóc, Nemesrempehollós, 
Rádóckölked, Nagykölked, 
Harasztifalu - közösen kell 
felértékeltetni a víziközmű 
vagyont. A gesztor Nemes-
rempehollós, mivel itt van a 
telep. A vagyon értékbecslése 
körülbelül 800.000 – 1.000.000 
forint lesz. Egyeztettek a többi 
önkormányzattal is, és az a 
közösen kialakított álláspont, 
hogy célszerű lenne 2015. 
év első felére ütemezni az 
értékbecslést anyagi fedezet 
hiányában. Az értékbecslést 
elvégzőt a nemesrempehollósi 
testületnek kell kiválasztani.

Paksiné Kecze Tünde pol-
gármester erre úgy reagált, 
hogy a jegyző által jövő évre 
átütemeztetett vagyon-érték-
becslés elvégeztetésére 2015. 
december 31-ig van lehetőség. 
A társönkormányzatok is úgy 
gondolják, hogy ezzel a jövő 
évben foglalkozzanak. Javasolta 
a képviselő-testületnek, hogy az 
ivóvízközmű vagyon felértékelé-
sét 2015. év első felére ütemez-
ze, amivel a jelenlévő képviselők 
egyöntetűen egyetértettek. 

Tárgyaltak a mikrobuszról  
és a víziközmû vagyonról

A Molnár házaspár  
arany- és ezüstérme

Szép sikert ért el a köz-
ségünkben fűrészteleppel 
rendelkező körmendi Mol-
nár házaspár. Az észtorszá-
gi WA 3D-s íjász Európa 
bajnokságon Molnár József 

(Dodesz) longbow kategóri-
ában arany, Molnárné Tóth 
Szilvia pedig vadászreflex 
kategóriában ezüstérmet 
szerzett. Mindkettőjüknek 
gratulálunk! 
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lassan	 itt	 a	 választási	 ciklus	
vége,	 eljött	 az	 ideje	 a	 számve-
tésnek.	 Paksiné	 Kecze	 Tünde	
polgármestert	arról	kérdeztük,	
mit	 sikerült	 megvalósítani	 a	
négy	év	alatt.

– Negyedik ciklusban vagyok 
polgármester, s ebben a négy 
évben is szembesültem vele, hogy 
ebben a munkában mennyire 
fontos a tapasztalat, a rutin és 
a megfelelő kapcsolatrendszer. 
A 16 év alatt alaposan megis-
mertem a települést, és a tele-
pülés is megismert engem. Úgy 
gondolom, a négy ciklus talán 
legtermékenyebb éveit tudhatjuk 
magunk mögött, már ami a tele-
pülés fejlődését, gyarapodását 
illeti. Ebből kiemelném, hogy 
sikeres pályázatoknak  köszön-
hetően teljesen felújítottuk az or-
vosi rendelőt, befejezés alatt van 
a községi könyvtár teljes megúju-
lása, valamint új falugondnoki 
buszt vásároltunk, amelynek csak 
az áfáját kell megfizetnünk a régi 

kisbusz árából.  Jól gazdálkodó 
önkormányzat lévén az állami tá-
mogatásból kerül sor a kultúrház 
és a polgármesteri hivatal felújí-
tására, ami jó ütemben halad. 
Saját erőből új játszótéri játéko-
kat vásároltunk a 
megrongáltak he-
lyett, s amennyire 
anyagi erőnkből 
futotta, javítottuk 
az utakat, járdá-
kat. A környező 
te lepü lésekke l 
együtt kiépítettük 
a kábeltévé- és internethálóza-
tot. Az ivóvízminőség-javítási 
programba való bekapcsolódás 
is a lakosság érdekét szolgálja, 
hamarosan teljesen tiszta ivóvi-
zet ihatunk egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően. Hamarosan 
(heteken belül) bevezetjük a 
szelektív hulladékgyűjtést. Na-
gyon lényegesnek tartom, hogy 
az önkormányzat megőrizte 
vagyonát, sőt sikeres pályáza-
toknak köszönhetően 2014-ben 

több mint 30 millió forinttal gya-
rapította is azt. Biztos formában 
tartalékoltunk pénzt nagyobb 
beruházások megvalósítására is. 
Azt is fontosnak tartom, hogy 
mindig támogattuk a főiskoláso-

kat, az egyetemistákat 
a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázaton 
keresztül. Mindent 
nem kívánok, és eb-
ben az interjúban nem 
is lehet felsorolni. 

– Megtartották a 
hagyományos rendez-

vényeket is, pedig azokat is finan-
szírozni kell.  

– Egy ilyen kis településen 
a közösség összetartó erejét 
jelentik a hagyományos rendez-
vények, melyekre a pénzt – ha 
nehezen is – de mindig sikerült 
kigazdálkodni, és nem is szabad 
sajnálni. Úgy gondolom, a nő-
naphoz, a falukarácsonyhoz, és 
különösen a falunaphoz tovább-
ra is ragaszkodni kell.

Négy év számvetése 
Interjú Paksiné Kecze Tünde polgármesterrel

Idén július 19-ére esett a ha-
gyományos falunap települé-
sünkön, s szerencsére az égiek 

is áldásukat adták rá. Azaz, kel-
lemes nyári időben rendezte az 
önkormányzat a falut megmoz-

gató, késő estig tartó programot. 
A garázsban berendezett alkalmi 
kimérés előtt a délelőtti gyer-
mekfoglalkozás nyomai voltak 
láthatóak, ügyes rajzok születtek 
az aszfaltrajzversenyen, de volt 
faluvetélkedő és gyermekfoci is. 
A délutáni programon elsősor-
ban idősebbek, az estin fiatalab-
bak vettek részt. Ott voltak és 
segédkeztek a képviselő-testület 
tagjai, élükön Paksiné Kecze 
Tünde polgármesterrel. Mond-
hatni, hogy a korábbi éveknél is 
gördülékenyebben peregtek az 
események, a műsor sokszínűére 
és olyan hosszúra sikeredett, 

hogy az még végig felkeltse az 
érdeklődést. 

Láthatólag élvezték a Rába-
virág együttes néptáncbemu-
tatóját az első asztaloknál ülő 
idősek. 

– Gondolom, szívesen táncra 
perdülnének? – jegyeztem meg. 
Nevetve mondtak neki ellent.

– Legfeljebb csak emléke-
inkben – válaszolta az egyik 
szépkorú hölgy legyintve. 

– Meglátja még táncolni fog 
ma este! – jósoltam az asszonyok 
körben sok évtizedes krumpli-
kapálást megért férfinak.

Ha július, akkor falunap
Jó idő, jó műsor, jó szórakozás

Választási  
felhívás

MAGYARORSZÁG  
KÖZTÁRSASÁGI  

ELNÖKE KITŰZTE
A HELYI  

ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐK ÉS  

POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS  

VÁLASZTÁSÁT.

A	szAvAzás	NAPJA:
2014.	OKTÓBEr	12.
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 Nemesrempehollóson  
a szokásos helyen,  

a kultúrház épületében lehet 
a szavazás napján leadni  

a voksokat. 

Újra használható  
a játszótér

A megrongált EU-konform játszóteret az önkormányzat 
ígéretének megfelelően sikerült újból használhatóvá tenni, 
így még a téli időjárás beállta előtt játszhatnak itt a kisebb 
és nagyobb gyerekek. Három új, európai uniós normáknak 
megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező szabadtéri játékot sze-
reltek fel, de ha a feltételek adottak lesznek, újabb játékok 
is kerülnek a faluközpont játszóterére. Most már csak közös 
felelősség vigyázni rájuk. A polgármester asszony ezúton 
szeretne köszönetet mondani Egyed Szabolcsnak, Erhardt 
Zoltánnak és Takács Péternek, akik az új játszótéri elemek 
felállításában segédkeztek.   

Új kisbusza van a falunak

Immáron a falugondnoki szol-
gáltatást a pályázati úton beszer-
zett új falubusszal lehet végezni. 
A régi Renault gépjárművel sem 
volt semmilyen probléma, de a 
képviselő-testület úgy gondolta, 
kár lenne kihagyni egy olyan 
lehetőséget, hogy a kevesebb, 
mint három millió forint értékű 
régi buszt sikeres pályázat révén 
egy tizenhárom milliós újra 
cserélje. A Volkswagen márkájú 

kisbusz szintén 8+1 személyes. 
Sikerült kiváló feltételekkel hoz-
zájutni: öt évig nem kell kötele-
ző cascot, kötelező szerviz díjat, 
és a szervízeléskor felmerülő 
anyagköltséget fizetni. Ezek 
jelentős megtakarítást – több 
mint másfél millió forintot – 
eredményeznek a falu számára. 
Az új jármű árának áfáját a régi 
busz értékesítéséből állja az 
önkormányzat.     

Megújul a könyvtár is
Mintegy nettó 11 millió fo-

rint pályázati pénzből teljesen 
megújult a könyvtárépület, 
amelynek belső munkálatai is 
rövidesen befejeződnek. Várha-
tóan október közepére minden 
elkészül. Ennek eredményeként 
hőszigetelést kapott az épület, 
kicserélték a nyílászárókat, 
megtörtént a tetőhéjazat cse-
réje, megújult a könyvtárszoba, 
és megtörténik a külső színezés 
is. A régi szolgálati lakás belső 
felújítása a második ütemben, 
később fog megvalósulni szintén 
pályázati pénzből. Erre ebben 

a mostani pályázatban nem ke-
rülhetett sor, mert a kiírás nem 
tette lehetővé. Mint már koráb-
ban beszámoltunk róla, szintén 
pályázati támogatás felhaszná-
lásával kicserélték a kultúrház 
elhasználódott, korszerűtlen 
nyílászáróit, teljes körűen fel-
újítják a vizesblokkokat, feste-
nek és még egyéb munkálatok 
is várhatók. A kultúrház hama-
rosan megújult nyitva tartással, 
programokkal és eszközökkel 
várja elsősorban a fiatalokat, 
és minden kikapcsolódni vágyó 
nemesrempehollósi lakost.

Barkácsolóktól építkezõkig
Ősszel még sokan folytatják az 

építkezést, felújítást, a kertészke-
dést, s a hideg idő beálltával meg-
kezdődnek a belső barkácsolási 
munkálatok is. Nem kell annak 
messzire mennie, aki mindehhez 
gépet, szerszámot, alapanyagot 
szeretne beszerezni. A térség 
meghatározó szaküzlete, a Kis(s) 
Barkácsbolt ugyanis a közeli 
Körmenden található. Kiss Gá-
bor, az üzlet működtetője szíve-
sen ad felvilágosítást, tanácsadást 

is az üzletbe betérőknek. Sok 
egyéb – kisgépek, faanyagok, 
csiszolóanyagok, csavarok, sze-
gek, láncok, OSB lapok, lécáru, 
hajópadló és falburkoló anyagok, 
sziloplast – mellett immáron 
a lécek, kerítések kezelésére 
szolgáló, kiváló minőségű Lazur 
festékféleségeket is lehet kapni 
náluk. Szolgáltatásként pedig 
vállalnak bútorlap-szabászatot 
komplett élzárással, és a bútor-
készítést is. 


