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A	 legutóbbi	 önkormányzati	
választások	óta	valamivel	több,	
mint	 egy	 év	 telt	 el.	 Ennek	 az	
időszaknak	 a	 mérlegét	 vonat-
tuk	meg	Paksiné	Kecze	Tünde	
polgármesterrel.	

Mint megtudtuk tőle, minden-
nek lehet nevezni az elmúlt jó 
egy évet, csak nyugodtnak nem. 
Szerencsére azokat a beruházá-
sokat sikerült befejezni, amiket 
korábban már elkezdtek, így 
korszerűsödött a kultúrház és 
polgármesteri hivatal épülete, 
kívül-belül megújult a könyvtár, 
amely most valóban büszkesége 
lehet egy ilyen kis településnek. 
Mi több, a technikai feltételek 
egy új asztali számítógéppel 
gyarapodtak. Most már csak az 
kell, hogy ezek az intézmények 
tartalommal is megteljenek, s 
ehhez, mint közösségi animátor, 
nagymértékben hozzá tud és 
szeretne járulni. Jelentős elő-
relépés történt a szelektív hul-
ladékgyűjtés bevezetésében is. 

Ami a programokat illeti, a 
nőnap és a falunap a korábbi 
évekhez hasonlóan tartalmasan, 
jó hangulatban telt el, mindkét 
rendezvényen nem lehetett 
panasz a részvételi szándékkal 
sem. Külön öröm, hogy a testü-
leti tagok is igyekeztek ezekhez 
minden segítséget megadni, 
tevékenyen részt venni a le-
bonyolításukban. A teljesség 
igénye nélkül volt még könyvtári 

hét, gyermekfoglalkozások, pél-
dául nagy sikerű bábelőadás. A 
Mikulás is járta a falut, s megint 
falukarácsonyra invitálták a 
lakosságot. Külön kell szólni a 
nyugdíjas klub megalakításáról, 
ami már eddig is látszik, hogy 
beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket. Jó hangulatú keszthelyi  
kirándulás, majd karácsonyfa-
díszek horgolása is szerepelt a 
programjukban. Remélhetőleg 
egyre többen csatlakoznak majd 
hozzájuk. 

Ami a gondokat, problémákat 
illeti, a polgármesterasszony 
elmondta, mintha összegyűl-
tek volna az elmúlt évben. A 
jegyzőváltás mindig is gondot 
okoz a napi munkában, s ez 
most különösen éreztette ha-
tását. Csak remélni lehet, hogy 
végleg megoldódott a közös 
önkormányzati hivatalhoz tar-
tozó települések jegyzőgondja. 
Dr. Németh Péter személyében 
ugyanis egy gyakorlott alapos, 
precíz jegyzőt kaptak az érintett 
települések. Az eddigi tizenhá-
rom évi polgármesteri tényke-
dése alatt mindig is előtérben 
volt a képviselő-testületi tagok 
körében a település gondja-
baja, fejlődése, ezekkel, és nem 
egymással foglalkoztak, távol 
állt tőlük a mindenáron történő 
rivalizálás. Természetes, hogy 
mindig voltak ellenvélemények, 
nemtetszést kiváltó tettek, de 
ezek nem mételyezték meg a kö-
zös munkát, s általában sikerült 
közös nevezőre jutni. Ha voltak 
is olyanok, akik igazán nem segí-
tették a polgármester munkáját, 
de nem is gátolták. Bízik benne, 
hogy ez lesz a jellemző a jövőben 
is, s közfeladata ellátásánál min-
denki csak a település dolgaival 
foglalkozik – zárta gondolatait 
Paksiné Kecze Tünde.  

L.E.	

Egy nehézségekkel  
terhelt év után

Hazatérni mindig  
jó érzés

Kedves Nemesrem-
pehollósi Polgárok! En-
gedjék meg, hogy néhány 
mondattal köszöntsem 
Önöket, egyben bemutat-
kozzam új jegyzőjükként. 
Dr. Németh Péternek 
hívnak, talán sokuk szá-
mára nem teljesen isme-
retlenül, mivel közel kilenc 
évig Rádóckölked kör-
jegyzőjeként dolgoztam a 
szomszédságukban, majd 
ügyvédi irodát alapítva, 
ügyvédként praktizáltam 
Szombathelyen. Számom-
ra e vidék, és az itt élő, 
szinte valamennyi ember 
szorgalma, őszinte bizalma, mindig jó érzéssel töltött el. 
Kicsit otthonomnak is tekinthettem a vidéket, erre utalok 
a címben, mivel úgy érzem, hazatértem, mikor engem 
választottak a polgármesterek a kiírt jegyzői pályázatra ér-
kezett tíz jelentkező közül. Október elseje óta töltöm be az 
Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatalban a jegyzői 
posztot. Remélem, majd később minél többük megelégedé-
sére, eredményesen és jogszerűen végezhetem azt a munkát, 
amivel megbíztak. Köztisztviselőként nem ígérhetek többet, 
mint amit ügyvédként is vállalnom kellett, és amit szívesen 
vállaltam, a jog feltétlen tiszteletét és alázatot a rászoruló 
ember irányába. A feladat, mely előttem áll nehéz, de nemes 
küldetés. Aki ismer, tudja, soha nem ijedtem meg a kihívá-
soktól, most is bátran vallom: „Ami nem öl meg, az erősebbé 
tesz.” (F. Nietzsche). Egyben megragadom az alkalmat, hogy 
Kegyelet-teljes Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt Kívánjak 
kedves mindnyájuknak! 

Dr.	Németh	Péter	jegyző

Minden kedves  
Olvasónknak  

kellemes karácsonyt, 
és boldog  

új évet kívánunk!
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Szeptember	 2-án	 soros	 ülését	
tartotta	önkormányzatunk	kép-
viselő-testülete,	 melyen	 részt	
vett	Paksiné	Kecze	Tünde	pol-
gármester,	 Tóth	 Zoltán	 alpol-
gármester,	Dankovits	Gáborné,	
Kapui	 Lajosné,	 Paksi	 János	
képviselők,	 és	 az	 SZMSZ-ről	
szóló	1	/2015.(II.5)önk.	r.	12.	§	
(2)	 bekezdése	 alapján	 Balogh	
Tamásné	 jegyzői	 feladatokat	
ellátó	igazgatási	ügyintéző.

                                
A helyi adókról szóló rende-

lettervezet tárgyalásánál Paksiné 
Kecze Tünde polgármester fel-
kérte a jegyzői feladatokat ellá-
tó igazgatási ügyintézőt, hogy 
a kiküldött rendelet-tervezetet 
ismertesse. Mint kiderült, a jövő 
évre vonatkozóan adóemelést, 
vagy mérséklést nem terveznek. 
Balogh Tamásné elmondta: a 
Vas Megyei Kormányhivatal 
minden önkormányzattól még 
a nyár folyamán az összes helyi 
adó rendeletet bekérte célel-
lenőrzés miatt. Az ellenőrzés 
során megállapítást nyert, hogy 
Nemesrempehollós Önkor-
mányzata helyi adó rendeletei 
olyan előírásokat tartalmaznak, 
amelyeket a jogszabály kimond. 
A jogalkotásról szóló törvény 
értelmében, amit már egyszer 
jogszabály kimond, szabályoz, 
azt nem lehet a helyi rende-
letben megismételni. A helyi 

önkormányzat a helyi adó ren-
deletben szabályozhatja az adó 
mértékét, és a kedvezmények, 
mentességek körét. A polgár-
mester asszony előzetesen úgy 
nyilatkozott, hogy a testület 
nem kíván az adó mértékén 
sem emelni, sem csökkenteni 
2016-ban, ezért a tervezetben a 
meglévő adómértékek kerültek 
beemelésre. Kommunális adó 
5000 Ft/év, iparűzési adó mérté-
ke az adó alap 2 %-a, ideiglenes 
jelleggel végzett tevékenység 
esetén naptári naponként 500 
Ft. Kommunális adó esetében 
mentes az adó alól a telek, 
az építési telek kivételével. A 
képviselők ezt elfogadták. Hatá-
roztak arról is, hogy a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. Törvény 11. § (1) be-
kezdése alapján VASIVÍZ Zrt. 
által elkészített 15 éves gördülő 
fejlesztési tervet ivóvíz ágazatra 
vonatkozóan jóváhagyják, majd 
rábólintottak a stabilitási prog-
ramra is. 

Paksiné Kecze Tünde pol-
gármester az ülésen tájékoz-
tatta a képviselő-testületet, 
hogy a könyvtári pályázatból 
kifolyólag a záró ellenőrzés is 
megtörtént. Mindent rendben 
találtak, erről a jegyzőköny-
vet megkapták. A pályázati 
támogatásból a még hátralévő 
9,3 millió forintot hamarosan 

rá is utalták az önkormányzat 
számlájára. Ehhez kapcsoló-
dóan szeretné, ha a képviselők 
döntenének a pénz további 
sorsáról. A felújítás megelő-
legezéshez ezt az összeget 
megtakarításokból, tartalékból 
tudták garantálni. Javasolta, 
hogy a testület döntsön arról, 
hogy ez az összeg ismételten 
tartalékát képezze az önkor-
mányzatnak, amit az OTP-
nél kamatoztathatnak.  Tóth 
Zoltán alpolgármester is ezzel 
értett egyet. A javaslatot a tes-
tület végül is elfogadta. 

Paksiné Kecze Tünde polgár-
mester emlékeztetett rá, hogy a 
júliusi testületi ülésen adott tá-
jékoztatást arról, hogy egyrészt 
pályázat miatt, másrészt mivel a 
szolgálati lakás a kultúrházból 
lett kialakítva, kérelmezték 
a kultúrház átminősítését az 
építéshatóságnál Művelődési 
Ház, Polgármesteri Hivatal, 
szolgálati lakássá. A hatósági 
bizonyítványt erről megkapták. 
A földhivatali határozat is meg-
érkezett. Kérelmezték sebes-
ségkorlátozó tábla kihelyezését 
is a Petőfi Sándor utcába. Az 
illetékes közútkezelő a kére-
lemnek nem adott helyt, mivel 
azt nem tartja indokoltnak. Az 
elmúlt öt év baleseti statisz-
tikáját nézve egy kerékpáros 
baleset történt. Ugyanakkor 

a lakosság részéről forgalom-
technikai tükör kihelyezése is 
felmerült az Ady utca végére, 
mert a Kossuth Lajos utcára 
történő kihajtáskor a sarkon 
lévő két ház miatt egyáltalán 
nincs beláthatóság. Ennek a 
kérésnek helyt adtak, de a tele-
pülésnek kell saját költségen a 
tükröt és tartozékait megvásá-
rolni, illetve az Elsőbbségadás 
táblát Állj! Elsőbbségadás kö-
telező táblára cserélni. Utána 
érdeklődött a táblaáraknak. 
Egyházashollós önkormány-
zata a nyáron cseréltetett, és a 
legolcsóbban 46.500 Ft +ÁFA 
áron lehetett megvásárolni. A 
képviselők egyhangúan javasol-
ták a megrendelést. A lakosság 
kérése volt, indokolt hát a ki-
helyezés. A polgármester még 
arról is beszélt, hogy lehetőség 
van adósságkonszolidációban 
nem részesült településeknek 
támogatási igény benyújtásá-
ra, igaz elsősorban 2000 főnél 
magasabb lakosságszámú ön-
kormányzatok esetén. Ameny-
nyiben lesz pénzmaradvány, 
a kisebb települések is része-
sülhetnek támogatásban. Ez 
egy 100 százalékig vissza nem 
térítendő támogatás. Mivel 
járdára nem tudtak ilyen igényt 
benyújtani, azt a könyvtárra 
adják be vizesblokk és nyugdí-
jasklub kialakítására.

Maradnak az adómértékek

Az Egyházasrádóci Kossuth 
Lajos Általános Iskolában az 
évek során már hagyománnyá 
vált az újszerű tanítási mód-
szerek alkalmazása a külön-
böző tantárgyak oktatásánál. 
Az előző esztendők történelmi 
témahetei után idén „Reform-
kor” projekthetet szerveztünk 
a hetedikes tanulók számára. A 
program célja az adott kor meg-
ismerése, kicsit másképpen. A 
délelőtti tanórákon a reformkor 
eseménytörténetén túl igye-
keztünk a korszakot, az akkor 
élt emberek életét minél több 
oldalról bemutatni.  A gyerekek 
ékszerdobozokat, képeslapokat 
készítettek, megismerték a kor 
tudományos újításait, az életmód 
változásait. Termésképet készí-

tettek a Lánchídról, megidézték 
a Pilvax kávéház hangulatát, 
felelevenítették a viseleteket, a 
zenéket, a táncokat, az ételeket.  
A délutáni foglalkozásokon 
eredeti recept alapján szalon-
cukrot készítettek, palacsintát 

sütöttek. Elsajátították a palotás 
tánc lépéseit, hímezni tanultak, 
porcelán csészét festettek. A hét 
utolsó napján ellátogattak a He-
rendi Porcelánmanufaktúrába és 
a keszthelyi Festetics-kastélyba. 

			P.	K.	T.

Történelmi témahét az iskolában
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November 11. jeles nap a népi 
kalendáriumban: ekkorra híztak 
meg a libák, ért meg az újbor, 
ekkor ért véget a gazdasági 
év. Kezdődhetett a vigasság, a 
püspökfalatról azonban nem 
illett elfeledkezni. Elterjedt 
népszokás Márton napján libát 
sütni. De miért pont Szent Már-
tonhoz kapcsolják a ludat? Mit 
árul el az időjárásról a libamell 
csontja? Ezekre a kérdésekre 
keresték a választ november 
12-én délután a falu apróságai 
a Márton-napi libaságok elne-

vezésű program keretében a 
könyvtárban. Először megis-
merkedtek a gyerekek a külön-
böző, ehhez a naphoz kapcsoló-
dó szokásokkal, időjóslásokkal, 
majd kézműves foglalkozáson 
vettek részt. Készültek ám a 
„zoknilibák”! Közben palacsin-
tával csillapították éhségüket. 
A jó hangulatú délutánt köve-
tően már mindenki tudta, miért 
fogyasztunk Márton-napon 
libasültet.

 	
	 Paksiné	Kecze	Tünde

Horgolt karácsonyfadíszek
Ünnepi hangulatban, szebbnél szebb karácsonyi díszeket 

horgoltak a nyugdíjas klub tagjai a könyvtárban. Bizonyára 
még ünnepibbé, díszesebbé teszik a karácsonyfákat. 

„AKI MÁRTON NAPJÁN 
LIBÁT NEM ESZIK,  

EGÉSZ ÉVEN ÁT ÉHEZIK”

Boldog II. János Pál pápa:

Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú anyákat,
A ráncos, eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet
Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek!

Ne tegyétek őket szűk odúkba,
ne rakjátok őket otthonokba,
Hallgassátok meg panaszukat,
enyhítsétek a bánatukat,

Legyen hozzájuk szép szavatok,
legyen számukra mosolyotok,
én nagyon kérlek titeket,
szeressétek az öregeket,
fáradtak ők már eleget,
hogy ti módosabban éljetek.

Ők is elfogadtak titeket,
mikor Isten közéjük ültetett,
azért kérlek titeket,
szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet,
elhívja őket közületek,
ti foglaljátok el helyüket,
mert ti lesztek majd az öregek,
s mindazt, amit nekik tettetek,
azt adják nektek a gyerekek,
azért intelek előre titeket,
szeressétek az öregeket!
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Harminc csomag a gyerekeknek
A korábbi évekhez hasonlóan házhoz vitte a csomagokat a 

nagyszakállú Télapó. Ezúttal összesen harminc finomságokkal teli 
önkormányzati Mikulás csomagot kellett kiszállítani a település 14 
éven aluli gyermekeinek. A csodálkozó, csillogó szemek, a hálás 
tekintetek a Mikulás szívét is megdobogtatták, aki jó érzéssel tért 
haza otthonába, miután befejezte adományozó körútját.  

Október 6-án a 10. Országos 
Könyvtári Napok keretében 
kézműves foglalkozásra voltak 
hivatalosak a falu „gyerkőcei”. 
A „Volt egy szép ládika” címmel 
megrendezett program során 
szívecskés dobozkákat festettek 

a gyerekek különleges techniká-
val, majd mesékkel kapcsolatos 
vetélkedőn vettek részt. A játé-
kos feladatokkal tarkított prog-
ramhoz a Körmendi Könyvtár 
biztosította az alapanyagot.

 P.	K.	T.

„Volt egy szép ládika”

Mit is jelképez 
községünk címere?
Egy-egy település címerét szinte minden ott élő ismeri, 

azt azonban, hogy valójában mit takar, már igen kevesen 
tudják. Akkor lássuk, mit jelképez Nemesrempehollós köz-
ség címere: kék, fehér színű domborpajzsban, zöld talajon 
álló, a kék mezőben arany búzakévével, a fehér mezőben 
barna ágon fekete hollóval, csőrében aranygyűrűvel, a 
pajzson aranyszínű nemesi koronával. A pajzsot aranycsík 
veszi körül, a pajzson belül a talapzatot és a mezőket egy-
mástól aranycsík választja el. A zöld talapzat a sík vidéket, 
a rét, a legelő a gazdálkodást, az állattartást fejezi ki, a kék 
mező a béke színe, a búzakéve a lakosság mezőgazdasággal 
való foglalkozását, a fehér mező a tisztaságot jelenti. A 
fekete holló - csőrében az aranygyűrűvel - a két korábbi 
falu, Rempehollós és Nemeshollós egyesítését jelképezi. A 
nemesi korona pedig kifejezi, hogy mindkét faluban éltek 
nemesi családok.

Naprakész idõjárás  
a településrõl

Bármennyire is meglepő, aki 
internetes hozzáféréssel ren-
delkezik, az nemcsak a tévé-
ben vagy rádióban elhangzott, 
esetleg a napi sajtóban olvasott 
időjárás jelentésre alapozhat, 
hanem még egy ilyen kis tele-
pülés, mint Nemesrempehollós 
vonatkozásában is napi, sőt 
több napi időjárás előrejel-
zésre alapozhat. A koponyeg.
hu/t/nemerempehollos webol-
dalon ábrákkal is jelzik a napi 
helyzetképet a falu vonatko-
zásában. 15 napos előrejelzés 

mellett háromnaposat is mu-
tatnak. Tájékoztatnak az UV 
sugárzásról, a szélirányról és 
sebességről, a páratartalomról, 
a légnyomásról, napkeltéről, 
napnyugtáról és a holdfázisról 
is. Az oldalon napi frissítést is 
végeznek. S, hogy az időjárás 
manapság kifoghat még a 
meteorológusokon is, a be-
következés valószínűségét 72 
százalékra teszik. Aki tehát 
hozzáfér, az interneten köz-
vetlenül lakóhelye időjárását 
is megtudhatja.   


