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Július	 2-án	 nyilvános,	 soros	
ülést	tartott	önkormányzatunk	
képviselő-testülete,	 melyen	
részt	 vettek:	 	 Paksiné	 Kecze	
Tünde	polgármester,	Tóth	Zol-
tán	alpolgármester,	Dankovits	
Gáborné,	Kapui	Lajosné,	Paksi	
János	képviselők.	Az	SZMSZ-
ről	szóló	1	/2015.(II.5)	r.	12.	§	
(2)	bekezdése	alapján	Balogh	
Tamásné	 jegyzői	 feladatokat	
ellátó	 igazgatási	 ügyintéző	 és	
Berbás	 Péterné	 gazdálkodási	
főelőadó	is	ott	volt.	A	lakosság	
részéről	14-en	jelentek	meg.

                       
Paksiné Kecze Tünde elöl-

járóban tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a három kiküldött 
ajánlattételi felhívásra egy 
ajánlat érkezett a hulladékszál-
lításra, mégpedig a MÜLLEX 
részéről .  A Szombathelyi 
SZOMHULL és a Sárvári 
Zöld Pont Kft. nem adott aján-
latot. A MÜLLEX Kft végzi a 
közszolgáltatást június 30-ig a 
tavalyi évben kötött szerződés 
alapján Nemesrempehollós 
településen. Ezen szerződést 
javasolják ez év december 
31-ig meghosszabbítani az 
egyéb feltételek változatlanul 
hagyása mellett. A díjtételek 
nem változnának. A MÜLLEX 
Kft. szolgáltatásával a lakosság 
eddig elégedett volt. Az aján-
latok felbontására megbízott 
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző 
Bizottság is elfogadásra java-
solja ezt. A testület úgy dön-
tött, hogy a 2014. december 
29-én kelt „Települési szilárd 
hulladék közszolgáltatási szer-
ződés” 5. pontja alapján a szer-
ződést közös megegyezéssel 
2015. július 1- 2015. december 
31-ig terjedő határozott időtar-
tamra meghosszabbítják. 

A polgármester elmondta, 
hogy a Körmendi Kistérség 
megkereste a kistérséghez 
tartozó önkormányzatokat 
azzal, hogy a Körmendi Men-
tőállomáson dolgozó orvo-
sok óradíj-emelést kérnek. A 
Kistérségi ülésen döntöttek 
is erről. Az önkormányzatok 
eddig az ügyeletre 56 Ft/fő/
hó lakos hozzájárulást adtak. 
Az összlakosságszám alapján 

a lakosonként 12 Ft-os emelés 
fedezi az óradíj emelését, ami 
átlagosan 35 % emelést tenne 
lehetővé.  A lakosságnak szük-
sége van az orvosi ügyeletre, 
ellátásra. Az önkormányzat 
másképpen nem tudná meg-
oldani. Érdeklődött, más ön-
kormányzatok is elfogadták 
a díjemelést. Javasolja, hogy 
a Nemesrempehollósi Képvi-
selő-testület is értsen egyet a 
lakosonkénti 12 Ft-os hozzá-
járulás emeléssel. A képviselők 
itt is úgy határoztak, hogy a 
Körmendi Kistérségi Társulás 
előterjesztése alapján Nemes-
rempehollós település részéről 
a körmendi orvosi ügyeleti 
feladatellátásra 2015. évtől a 
12 Ft/fő/hó emelést elfogadják, 
jóváhagyják. A 2015. év január 
1-i 280 fő lakosságszám után az 
emelés utáni 68 Ft/fő/hó orvosi 
ügyeleti hozzájárulás megfize-
téséről gondoskodnak. 

Paksiné Kecze Tünde pol-
gármester felolvasta Dankovits 
Gáborné képviselő beadvá-
nyát. A képviselő kettő dolgot 
kívánt megtárgyalni. Az egyik 
a könyvtári pályázattal kapcso-
latos, a másik a közösségi ani-
mátori feladatok ellátásával. 
A beadványra a polgármester 
írásban válaszolt,  amelyet 
fel  is olvasott. Dankovits 
Gáborné képviselő szeretné 
jegyzőkönyvben rögzíttetni, 
amit írásban is benyújt. Mint 
önkormányzati képviselőhöz 
fordultak hozzá a lakosság ré-
széről, hogy az EU-s pályáza-
ton elnyert könyvtár-felújítás 
ügye hogyan áll. Mi történt a 
régi cseréppel? A jegyző úrnak 
jelezte, hogy szeretné meg-
nézni a könyvtár pályázattal 
kapcsolatos dokumentumokat. 
A jegyző úr ezt nem tette meg 
rögtön (mivel testületi ülés 
volt Egyházasrádócon – szerk.
megj.), amit ő sérelmezett. Az 
animátori feladatokkal kap-
csolatosan a jelenleg a jegyzőt 
helyettesítő Baloghnétól tudta 
meg, hogy mit takar. Berbás 
Péterné gazdálkodási főelőadó 
azt mondta el, hogy minden 
dokumentumról kapott má-
solatot Dankovits Gáborné a 

könyvtár pályázattal kapcso-
latosan, ami nem volt a pályá-
zatíró cégnél. A polgármester 
hozzátette, hogy MVH-s pá-
lyázat volt a könyvtár-felújí-
tás, ami kissé elhúzódott, így 
a könyvtár még nem tudott 
nyitva lenni, a gépeket sem 
tudták hová beállítani addig. 
A régi cserép a vállalkozó tu-
lajdonát képezi a szerződésben 
foglaltak alapján. A pályázati 
pénz kifizetése előtt ellenőrzés 
folyik: és számlák, kifizetések, 
teljesítések szerződések, il-
letve a helyszínen is mindent 
leellenőriznek. Ha mindent 
rendben találnak, akkor kap-
ják meg a pénzt.  (A Magyar 
Vidékfejlesztési Hivatal július 
13-án megtartotta a helyszíni 
átfogó ellenőrzést, és mindent 
rendben találtak. A pénz, csak-
nem 10 millió forint, az óta 
megérkezett az önkormányzat 
számlájára – szerkesztői meg-
jegyzés) 

A polgármester tájékoztatta 
Dankovits Gábornét, hogy a 
közösségi animátori feladat – a 
tanfolyam elvégzése egyébként 
feltétele volt a pályázatnak 
- nem egyenlő a könyvtári 
feladatokkal. A könyvtári és 
művelődésszervezési felada-
tokat egyébként eddig is éve-
ken keresztül ingyen látta el. 
Felvetette, hogy a képviselők 
is mondják el véleményüket 
ezzel kapcsolatosan. Tóth 
Zoltán alpolgármester véle-
ménye szerint a polgármester 
asszony az, aki szervezte és 
most is szervezi, kézben tartja 
a falu kulturális életét. Falu-
nap, nőnap, ünnepi műsorok, 
gyereknek játszóház és egyéb 
feladatok, mindezt pedig dí-
jazás nélkül. Kapui Lajosné 
képviselő: egyetért az alpolgár-
mester által elmondottakkal. 
Tagadhatatlanul a polgármes-
ter asszony szervez minden 
rendezvényt. Paksiné Kecze 
Tünde azt kérte, hogy a képvi-
selők határozattal is erősítsék 
meg az elhangzottakat. Balogh 
Tamásné jegyzői feladatokat 
ellátó igazgatási főelőadó tá-
jékoztatta Dankovits Gáborné 
képviselőt, hogy a polgármes-

ter írásos válaszát beadványára 
megküldi. Dankovits Gáborné 
jelezte, hogy mivel érintett 
tartózkodik a szavazástól. Így 
döntött Paksiné Kecze Tünde 
polgármester is. A képviselő-
testület Dankovits Gáborné 
képviselő beadványára Paksiné 
Kecze Tünde polgármester 
írásban előterjesztett válaszát 
egyhangúlag elfogadta.

A polgármester arról is tá-
jékozatta a képviselőket, hogy 
Nemesrempehollós és Egyhá-
zashollós közt az önkormány-
zat által lezárt szeméttelep 
hivatalosan történő bezárásá-
hoz, rekultivációjához pályá-
zati lehetőséggel keresték meg. 
UNIOS pályázatról van szó, 
amelyhez az önkormányzatnak 
önerőt nem kell biztosítani. 
A projekt benyújtásának fel-
tétele, hogy az önkormányzat 
csatlakozzon a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társuláshoz. Több 
millióba kerül a rekultiváció, 
mert ennek utánajártak, ami-
kor az önkormányzat ezt a 
bezáráskor meg szerette volna 
tenni. Önerőből nem volt, 
és jelenleg sincs lehetőségük 
rá. Dankovits Gáborné arra 
volt kíváncsi, hogy mit kell 
adni cserébe? Paksiné Kecze 
Tünde úgy válaszolt, hogy 
számára is elsőre hihetetlen 
volt, hogy az önkormányzat-
nak nem kerül semmibe. A 
Kaposmenti Hulladékgazdál-
kodási Társulás keresett meg 
több önkormányzatot, hogy a 
pályázati lehetőséget ki lehes-
sen használni. Feltétel, hogy 
a pályázat szerinti fenntartási 
időszak lejártáig szilárd hul-
ladéklerakó rekultivációja 
céljából csatlakozzanak a tár-
suláshoz. A képviselő-testület 
természetesen élni kíván ezzel 
a lehetőséggel. 

Szó volt az ülésen az időköz-
ben már megvalósult falunap 
megtartásáról is. A polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy nem 
kevés pénzbe kerül a megren-
dezés. Hozzávetőlegesen tud 
csak számolni, pontosan nem 
lehet megmondani, mi mennyi-
be fog kerülni. Idén is küldtek 

Testületi ülés sokféle témában
Folytatás az 1. oldalról

Nyári hôségben hangulatos falunap
elhangzása után Paksiné Kecze 
Tünde polgármester adta át. A 
jó hangulatú falunap ezúttal is 
bállal zárult, amelyen a zenét 
Németh Laci szolgáltatta. 

Ezúttal is köszönetét fejezi ki 
az önkormányzat a rendezvény 
támogatóinak, köztük Elixír 
Gyógyszertárnak, a Rádóci 
Agrár Kft-nek, a Magyar Dagra 
Kft-nek, a Savaria Takarékszö-
vetkezetnek, a Körmend és Vi-
déke ÁFÉSZ-nek és Szvoboda 
Tamás vállalkozónak.

L.E.												

ki támogatási kérelmeket. Sze-
mélyesen is felkereste azokat, 
akiknek kiküldték. Színvonalas 
műsort pénz nélkül nem lehet 
összeállítani. A Rádóci Agrár 
Kft., Savaria Takarékszövetke-
zet, gyógyszertár, holland vál-
lalkozó jelezte, hogy támogatja 
a falunapot. A Vadásztársaság-
tól vadat kapnak. Színpadot, 
sátrat bérelni kell. Szeretne 
500 ezer forint keretösszeget 
kérni a falunap költségeire. 
Tóth Zoltán alpolgármester is 
az 500 ezer forint keretössze-
get elfogadásra javasolta. Vá-
sárolni kell a főzéshez, vizet, 
üdítőt kell biztosítani a szer-
vezőknek, fellépőknek. Né-
hány előadót a helyszínen kell 
kifizetni. Paksiné Kecze Tünde 
elmondta: természetesen a 
képviselők segítségére az egész 
napos rendezvényen számít. 
Végül is a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a 2015. július 
18-án megrendezésre kerülő 
falunap költségeire 500.000 
forint keretösszeget biztosít 
saját bevételei terhére. Paksiné 
Kecze Tünde azt is javasolta, 
hogy az önkormányzat vásá-
roljon egy vérnyomásmérőt és 
egy vércukormérőt. A faluban 
sok az idős ember. A szoci-
ális gondozó kérésre tudna 
vérnyomást, vércukrot mérni. 
A vásárlást a képviselők jóvá-
hagyták. Paksiné Kecze Tünde 
elmondta, hogy amint kiírásra 
kerül, pályázatot szeretne 
benyújtani az önkormányzat 
a művelődési ház felújítására, 
fűtéskorszerűsítésre, szigete-
lésre. Volt a Földhivatalban, 
a tulajdoni lapon jelenleg úgy 
szerepel a művelődési ház, 
hogy Községháza. Ez így nem 
jó. A jelenlegi Községháza 
épülete már három funkciót lát 
el: művelődési ház, polgármes-
teri hivatal, szolgálati lakás. 
Ezt rendezni kellene. Előbb 
azonban az építéshatóságnál 
kellett kérni a rendeltetési 
mód változtatását, amit meg is 
tett. Ki fognak jönni helyszíni 
szemlére. Az építéshatóság 
határozata alapján lehet majd 
a Földhivatalnál az átvezetést 
kérni.

Az ülésen még több téma is 
felvetődött, pro-kontra hang-
zottak el vélemények. 

Lovagkor – a megelevenedett 
történelem. Ezt a címet kapta az 
egyházasrádóci Kossuth Lajos 
Általános Iskola jó tantárgyi 
gyakorlata, melynek során 6. 
osztályos tanulóink rendhagyó 
módon ismerkednek meg a kö-
zépkor történelmének egy sza-
kaszával. A témahét elsődleges 
célja, hogy életszerűvé tegyük az 
írott történelmet, sokoldalúan 
mutassuk be a lovagok életét, 
s a történelem tantárgyon kívül 
bevonjunk más tantárgyakat 
is az ismeretszerzés folyama-
tába. Így aztán rajzórán lovagi 

címer és kódexkészítés folyik. 
Testnevelés órán a lovagi torna 
szabályaival, lovagi játékokkal, 
lovaglással, íjászattal ismer-
kedhetnek a gyerekek, magyar 
irodalomból a lovagi költészet-
tel, és maguk is írnak verseket. 
Elkészülnek a középkori vár 
makettjei, a lányok ügyeskednek 
a keszkenők hímzésében, míg 
a fiúk lovagi pajzsra festenek 
címert. Érdekes előadást hall-
gathatnak a gyerekek a közép-
kori járványokról, a gyógyítás 
módjairól, s maguk is készítenek 
gyógykenőcsöket. A lovagkor 

sajátos öltözetét is felelevení-
tik diákjaink, s ebbe a ruhába 
öltözve még egy középkori tánc 
megtanulására is jut idő. Talán 
az egyik legnagyobb élményt 
a középkori lakoma jelenti. A 
húsoktól és gyümölcsöktől ros-
kadozó tálak látványa mindig 
meghozza a gyerekek étvágyát, 
és a kor szokásaihoz hűen, evő-
eszközök nélkül látnak neki a fa-
latozásnak A projekt zárásaként 
középkori táncbemutatóval 
egybekötött kiállítást készítenek 
a gyerekek.

             Paksiné Kecze Tünde

Lovagkor témahét az általános iskolában
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Folytatás a 3. oldalon

Az önkormányzat idén is 
júliusban rendezte meg a ha-
gyományos falunapot, amire 
hamisítatlan nyári időben került 
sor. Sőt, a melegből kicsit többet 
is adtak az égiek, mint amennyi 
könnyűszerrel elviselhető. Már 
a délutáni kezdésre is sokan ki-
látogattak a némi árnyékot adó 
faluközponti ligetbe. Dacolva a 
kánikulával egy kis kerti székben 
várta a programok kezdetét a te-
lepülés egyik legidősebb asszo-
nya is családtagokkal, szomszé-
dokkal körülvéve. Mint mondta, 
nem hagyná ki a rendezvényt, 

ez is egy kis változatosságot hoz 
ilyen idős korban az életben. 
Igaz, táncra már nem perdül, de 
a műsort mindig élvezi. Mellette 
az asztalon frissen sütött pogá-
csa vonzotta a szemet és szájat. 
Jó szívvel kínálták, én pedig nem 
udvariasságból mondtam, hogy 
kiválóra sikeredett. Egy kis-
gyerekes család a kirakodókat 
járta körül, ja kérem, a gyere-
kek mindig találnak a játékok, 
finomságok között valamit, amit 
„kialkudhatnak” a szülőktől, 
nagyszülőktől. Ott volt törzs-
helyén a faluban élő németek 
asztaltársasága is. Örvendetesen 
sok volt az ismerős arc, s persze 

ott szorgoskodtak az önkor-
mányzati képviselők is. Paksiné 
Kecze Tünde polgármesternek 
több mindenre oda kellett figyel-
nie, köztük fogadnia a fellépő-
ket, levezényelni a programokat. 
Az alkalmi kimérésként szolgáló 
garázs előtt a délelőtt nyomai 
látszottak, hiszen volt akkor asz-
faltrajzverseny, faluvetélkedő 
és gyermekfoci is, amit szintén 
a polgármester szervezett és 
vezetett le. 

Nem voltak irigylésre méltó 
helyzetben a tábori konyha 
szakácsai, hiszen a több üstben 

fortyogó vadételek még rátettek 
egy lapáttal a kinti melegre. 
Meg is szekáltuk…, hogy al-
polgármesterként már nem 
fogja a fakanalat, más szerep 

jutott neki. De, a korai kezdés 
azt eredményezte, hogy öt óra 
körül már sorba lehetett állni a 
finomabbnál finomabb estebé-
dért. Három pincepörkölt és egy 
sima pörkölt állt a kínálatban. 
Nem véletlenül voltak, akik 
repetáztak, s jutott is bőven az 
ételből mindenkinek. A műsorra 
természetesen minden hely fog-
lalt volt a szabadtéri asztaloknál, 
de a fiatalabbaknak a füvön 
heverészés sem okozott gondot. 
Először jó ebédhez szólt a nóta 
(ki utána volt, ki előtte volt). 
A körmendi Percsákék húzták 
Kovács Imre nótaénekesnek. Ez 
persze inkább az idősebb kor-
osztály tetszését nyerte el, akik 
közül többen együtt dúdolták 
az énekessel kedvenc nótáikat. 
Ami érdekes és a nagy múltú 
magyar cigányzene hagyomá-
nyának ellentmondó volt, hogy a 
prímás, Percsák Sándor elektro-
mos hegedűn játszott. Az ifjab-
bak érdeklődését a rock and dili 
show társulat műsora kötötte le, 
akik gyerekeket is bevontak a 
produkcióba. A falunapok im-
máron állandó szereplője Nagy 
Jonathán bűvész pedig igazán 
a gyerekeknek szerzett nagy 
élményt. Már ismert, és újabb 
produkciókat is előadott. No és 
kora este nem maradhatott el a 
lányok-asszonyok, nősök-nőtle-
nek rangadója sem a focipályán. 

S akkor még nem szóltunk 

a falunapok egyik leglátványo-
sabb programjáról, „A falu 
legerősebb embere” megmé-
rettetésről, amelyet most is a 

szokásos lelkes helyiek szer-
veztek és vezettek le. Igaz, elég 
nehéz volt nemesrempehollósi 
jelentkezőt találni, de minden 
elismerés a végül is „rajthoz 
álló” Takács Istvánnak, aki 
nagyobb biztatást is megér-
demelt volna a fealubeliektől. 
A verseny igazi férfias küz-
delmet hozott, s még nézni is 
rossz volt, hogyan küzdenek 
meg a nehezebbnél nehezebb 
feladatokkal a kánikulában a 
versenyzők. A már ismert több-
féle gyakorlat összesített pont-
száma alapján dőlt el a végső 
sorrend a kőszegi Őri Norbert, 
a hosszúperesztegi Aczél János, 
az egyházashollósi Reisinger 
István, a sárvári Dávoti Ferenc, 
és a hazai pályán küzdő Takács 
István között. A sors úgy hozta, 
hogy az első helyért 22-22 pont-
tal holtverseny alakult ki Dávoti 
Ferenc és Őri Norbert között, 
de végül is a testépítésben profi 
erényeket csillogtató sárvári 
versenyző végzett az élen. A dí-
jakat és okleveleket a Himnusz 

Nyári hôségben hangulatos falunap
Megalakult a nyugdíjas klub

Mintegy hiánypótlásként idén júliusban megalakult a községben 
a Nyugdíjas Klub. Tizenketten jelentek meg az alakuló rendez-
vényen, de már az óta is csatlakoztak hozzájuk. Paksiné Kecze 
Tünde polgármester tiszteletbeli tag. Kéthetente, szombatonként 
találkoznak a kultúrházban. Kötetlen beszélgetések mellett már 
két kirándulást is szerveztek. Az egyiken megnézték a csodálatosan 
felújított sorokpolányi kastélyt, a másik pedig a keszthelyi Festetics 
Kastélyba és a Herendi Porcelánmanufaktúrába vezetett. Olyan 
sokan jelentkeztek, hogy a helyi és a rádóckölkedi falubuszt is 
igénybe kellett venniük. További csatlakozókat is várnak.  

Felhívás
Moderntánc tanfolyam indul gyerekek és fiatalok számára 

a kultúrházban. Vezetője Prán Cintia. Havonta négy alkalom: 
2800Ft. Jelentkezni Paksiné Kecze Tündénél (06/20/397-
9093) lehet október 15-ig.

Sikeres versenysorozat áll 
ebben az évben a települé-
sünkön fatelepet működtető, 
Dodeszként emlegetett kör-
mendi Molnár József mögött, 
annak ellenére, hogy az év 
elején kategóriát váltott. 

–  Úgy döntöttem, hogy a már 
sok sikert hozott longbow kate-
góriáról áttérek a barebow ka-

tegóriára, így abban lényegében 
még újoncnak számítok. Ebben 
a kategóriában is saját készítésű 
íjjal versenyzek, aminek itt még 
nagyobb a jelentősége. Mások 
világmárka, úgynevezett olim-
piai íjakat használnak – magya-
rázta kis íjkészítő műhelyében a 
sportág vasi sikerembere. 

Elmondta, hogy magát is 
meglepték a gyors sikerek az 
új kategóriában. Mindjárt az év 
elején nyert egy 3D-s országos 
terembajnokságot. Részt vett 
terepversenyeken is, ahol a 
legerősebb éppen a barebow 
kategória. Itt nem állatcélokra, 
hanem köregységekre kell lőni. 
Ez a szakág a világjátékoknak is 
része. Terepen első megmérette-
tésre második helyezést ért el a 
tapasztalt, rutinos barebow-sok 
között. Aztán augusztusban a 
gödöllői IFAA hosszútávlövő 
3D-s vb-n 1400-nál is több íjász 
vett részt 32 országból. 

– Négy versenynapot kellett 
végiglőni, s bármennyire is hi-
hetetlen, sikerült megnyernem 
a világbajnokságot ebben a ka-

tegóriában, sőt, még csapattag-
ként is aranyérmet akasztottak 
a nyakamba. Szeptember elején 
az olaszországi Terniben vettem 
részt WA rövidtávlövő 3D-s vb-n. 
Itt a legnépesebb mezőnnyel in-
duló barebow kategóriában a leg-
jobb nyolcba vártam magamat, 
bár magyar még nem jutott el 
idáig. Végül még a legjobb négy-

be is sikerült bejutnom, ahol egy 
profi olasz versenyzővel lőttem 
az elődöntőért. Ő egy fegyveres 
testület hivatásos versenyzője, 
világjátékok győztese, Európa- és 
világbajnok. Jól sikerült a forma-
időzítése, így maradt nekem a ne-
gyedik hely, ami így is nagyon jó 
helyezésnek számít. Az érdekes 
az volt az egészben, hogy koráb-
ban legyőztem az olaszt, s nála is 
jobb eredménnyel jutottam be a 
legjobb négy közé – emlékezett a 
versenyekre Dodesz. 

– Pakracban is hozta formáját. 
– A Pakrac nevű kisváros 

melletti Omnavac hegység 655 
méteres csúcsán alakították ki 
a HDH-IAA íjász világszerve-
zet 3D Európa-bajnokságának 
a helyszínét. Tíz ország kép-
viseltette magát, legnagyobb 
számban magyarok és svédek. 
Nagy hőmérsékleti különbségek 
között – volt, hogy több mint 
30 fokban- kellett minél jobban 
helyt állni. Végül is az új kategó-
riámban, a barebow-ban egyéni 
és csapat Európa-bajnoki címet 
is sikerült szereznem. 

Molnár József (Dodesz) 
sikersorozata

A dobogó legfelsőbb fokán Pakracban

Egyre fontosabb szerep jut az 
emberek életében a gyógynövé-
nyeknek, az alternatív gyógymód 
részeként is. Nem véletlenül volt 
élénk érdeklődés a kultúrház-
ban megtartott gyógynövényes 
előadásnak. A 16 részvevőnek a 
legfontosabb gyógynövényeket 
Fehér Zoltán mutatta be, aki a 
bemutatott növényeket a kultúr-

ház környékéről szedte össze az 
előadás előtt. Azaz a természet 
patikája a környezetünkben van. 
Sok érdekes információ hangzott 
el, közbe is lehetett kérdezni, s 
az előadó egyéni tanácsokat is 
adott. A csaknem két órás prog-
ram folyamán valóban aktívak 
voltak a jelenlévők. (A képen az 
előadó egy hallgatói közösséggel.)

A könyvtárban a gyógynövényekrôl


