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2009 – a Tehetség Éve
Februárban két fiatal művész –
Hideg Péter rádóci és Dobronics
Tibor körmendi – grafikáit és
portréit láthatta a közönség.
Ebből adunk ízelítőt.

nem nyertek el ilyen támogatást.
Az üdülési csekket egyre
szélesebb körben lehet felhasználni: például szállás és
hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások, étkezés, utazás,
fürdő és uszodai szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés. Abban
szeretnénk segíteni, hogy a
jogosultak minél nagyobb
számban vehessék igénybe ezt
a lehetőséget, ezért pályázati
adatlapért és bővebb felvilágosításért jelentkezzenek az
Idősek Klubjában.
Pummer Lászlóné
Idősek Klubja

A húsvétról röviden
A húsvét a keresztények
legfontosabb ünnepe, de a
tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet
március vagy április hónapban
(a Hold állásának megfelelően) tartanak. A Biblia szerint
Jézus – pénteki keresztre
feszítése után – a harmadik
napon, vasárnap feltámadt.
Helyettesítő áldozatával megváltotta minden ember bűnét,
feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Az
eredetileg zsidó ünnep (héber
nyelven pészah) az egyiptomi
fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét egybeesik
a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ün-

nepekkel is, amelynek elemei
a feltámadás, az újjászületés.
A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és
április 25. közé esik (beleértve
a határokat is). A következő
nap, húsvéthétfő a legtöbb
keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep. A
húsvét és a hozzá kapcsolódó
ünnepek a mozgó ünnepek
közé tartoznak, azaz nem
esnek a julián naptár szerinti
év ugyanazon napjára minden
évben. A Nap mozgása mellett
a Hold mozgásától is függ
a dátum, némileg a héber
naptárhoz hasonló módon. A
húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt.
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Március 15-ei ünnepség

Rum–Egyházasrádóc 1:0 (1:0)
Összeállítás: Szép – Takács D. (Tutkovics D.), Takács K., Leibenbach
A., Derdák – Boda, László, Kiss (Budai), Kalmár – Tóth (Pénzes),
Leibenbach R. Edző: Szép István.

Nyugdíjasok is pályázhatnak
névre szóló üdülési csekkre. A
pályázat benyújtási határideje
2009. február 1-jétől április
15-ig. Azok a nyugellátásban
részesülő, 62. életévüket (a
benyújtás időpontjában) betöltött személyek pályázhatnak,
akiknek a teljes összegű havi
ellátása nem haladja meg a
70 ezer forintot, és más jövedelemmel nem rendelkeznek.
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány 40 ezer forint értékű, névre szóló üdülési csekket
biztosít 15 ezer forint önrész
ellenében. A 2009. évi pályázatok keretében csak azok
a személyek részesülhetnek
támogatásban, akik 2008-ban
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Egyházasrádóc–Kemenesmagasi 2:2 (1:1)
Összeállítás: Szép – Takács D., Takács K., Horváth Gy., Leibenbach
A. – László, Körhöcz (Kiss), Kalmár (Derdák), Molnár (Budai) – Boda
(Tutkovics D.) Tóth. Edző: Szép István.

Ezüst nyár
nyugdíjasoknak
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Sebkezelési ABC (3.)
A kisgyermekes családok, a
kirándulók, egyszóval az aktív
életet élők jól tudják, milyen
bosszantó az, amikor egy tervezett programot meghiúsít
valami apróbb-nagyobb sérülés.
A sérülések bosszantó jellegükön kívül számos problémát
vethetnek fel: először is fájnak,
másodsorban véreznek, harmadsorban az ember sose tudja,
hogy hova is tette a tapaszt, a
mull lapot, vagy éppenséggel a
fertőtlenítőt. A sorban következő megoldandó feladat az,
hogy hogyan is fogom tovább
morzsolgatni a szürke hétköznapokat, hogyan fürdök, eszek,
öltözködök, egyszóval hogyan
is élek együtt a sérüléssel. A sebek kezelésénél az alaplépések
azonosak: tisztítás, fertőtlenítés, fedés. Lássuk csak, mely
sérülések a leggyakoribbak? A
seb, amelyet tudományosan a
bőrfelszín folytonosság megszakadásának nevezünk általában
véletlen baleset következménye.
A bőrnél keményebb tárgyak,
vagy nagy energiájú ütközések
áthatolnak bőrünk rétegein.

A sérülések fajtáit is e szerint
csoportosítjuk:
3. Harapott, roncsolt sebek
Az alapos tisztítást követően
az olyan sebekkel érdemes mindenképpen szakemberhez fordulni a fertőzésveszély miatt.
4. Égett, fagyott, felmart (savak, lúgok) sebek.
A kiterjedésüktől függően kell
őket kezelni. Leginkább a horzsolt sebek kezelésére hasonlítanak, azonban bizonyos mérték
felett mindenképpen orvoshoz
kell fordulni a durva hegesedés
elkerülése érdekében.
Ne feledkezzünk meg a tetanuszoltás szükségességéről
sem. A gyermeke alapimmunizálásának része a tetanusz,
a felnőttek esetében azonban
csak akkor tekinthetjük magunkat védettnek, ha a sebesüléstől számított 6 hónapon
belül kaptunk védőoltást. Idős,
1940 előtt született sérültek,
valamint földdel szennyezett
sérülések esetén nem csak
aktív, de passzív immunizálást
is kell végezni a vérmérgezés
elkerülésére.

Álláslehetõség

Anyakönyvi
hírek

Az Egyházasrádóci Önkormányzat munkatársat keres.
Felvételnél előnyben részesül,
aki gépészeti alapismerettel
és buszvezetői jogosítvánnyal
rendelkezik.

Vicces
locsolás
„Én verset nem tudok,
azt mondjanak a kicsik.
Én csak azért jöttem,
hogy igyak egy kicsit.”

Születés:
Grasanovics László és Nyul
Gabriella fia: Alex László (2009.
02. 24.)
Hosszú, sikeres életet kívánunk!
Házasság nem volt.
Halálozás:
Glatz Gusztáv
(2009. 03. 06.)
A hozzátartozóknak részvétünk.

A Művelődési Ház nagytermében élénk érdeklődés mellett
emlékeztünk az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra.
A március 15-ei ünnepség részt-

vevőit Sőre Zoltán polgármester
kényszerű távollétében ifj. Nagy
Sándor alpolgármester köszöntötte, aki ünnepi beszédében
egyebek mellett elmondta:
„Büszkének
kell lennünk,
hogy magyarnak születtünk,
hiszen példa
voltunk egész
Európa számára…Mi 1848
üzenete a számunkra? Ne
engedjük, hogy
kivesszen belőlünk nemzeti
öntudatunk,
szabadságér-

zetünk. Igaz manapság nem
karddal és ágyúval kell megvívnunk csatáinkat, ahogy őseink
tették, ha kellett feláldozva
legdrágább kincsüket, az életüket. Napjainkat
válság árnyékolja be, de mi
hűek kell, hogy
maradjunk ’48
emlékéhez. NE
ENGEDJÜNK A
48-BÓL!” Az
általános iskola 6. osztályos
tanulói adták
meg az ünnep bensőséges
hangulatát tartalmas, színes

műsorukkal, és az ünnepségen
dr. Hende Csaba országgyűlési
képviselő is megosztotta a napi

politikát is érintő gondolatait a
jelenlévőkkel.

Elfogadták az idei költségvetést
Sőre Zoltán polgármester, ifj.
Nagy Sándor alpolgármester,
Bazsó Katalin, Racker Mátyás,
Tóth Szilárd képviselők, valamint Gaál Róbert körjegyző
részvételével február 12-én
ülésezett önkormányzatunk
képviselő-testülete. Nagy Gábor és Szép Lajosné képviselők
később csatlakoztak a testülethez, Dobrovics László pedig
igazoltan volt távol.
A polgármesteri beszámoló
után a képviselők elutasították
a Vasi Volán Zrt. Forgalmi Üzletágának a települési önkormányzatok tömegközlekedési
feladatainak ellátásával kapcsolatos támogatási kérelmét, majd

a testület rendeletet alkotott a
2008. évi költségvetés módosításáról. Ezt követően Gaál Róbert
beszámolóját fogadták el a körjegyzőség 2008. évi gyámügyi
tevékenységéről. Módosították
az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati
rendeletet. Mivel a KSH 4,2
százalékban állapította meg az
inflációt, eszerint emelik a bérleti
díjat. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy kezdeményezi
a község rendezési tervének a
módosítását. Az eljárás lefolytatásával a Modulor Tervező és
Mérnöki Szaktanácsadó Kft.-t
bízza meg. Sőre Zoltán elmondta, hogy az ÖNO épületét 10 évre

Emlékeztetõ
Emlékeztetjük a lakosságot, hogy az önkormányzat rendelete
szerint növényi hulladékot csak keddi és szombati napokon szabad égetni. Az utóbbi időben többen nem tartották magukat
a kijelölt napokhoz.
Aki a jövőben nem a rendelkezésnek megfelelően fog égetni,
büntetésre is számíthat.

kapták ingyenes használatra a
római katolikus egyháztól. Ahhoz, hogy az épület felújítására
pályázni tudjanak, helyi védelem alá kell helyezni. A testület
úgy határozott, hogy az Idősek
Klubja épületét helyi védelem
alá helyezi.
Sőre Zoltán arról is beszélt,
hogy beszámolójában már volt
szó a kisújfalusi utcák tervezéséről. A tervek elkészültek, kéri
ennek elfogadását. A Szecsődi
és a Szabadság utcák vonatkozásában is kért már árajánlatot.
Pályázat esetén mindegyik utca
felújítására is sor kerülhet egy
projekten belül. A testület úgy
döntött, hogy a Mező utca
engedélyezési tervdokumen-

tációját, valamint a Hunyadi
utca és a Lenkei utca burkolatfelújítási munkáinak árajánlatát
elfogadja.
A tervezett új épületkomplexum megvalósításához szükség
van dr. Németh István belterületi
ingatlanjára. A testület három
tartózkodással hozzájárult az
ingatlan megvásárlásához, majd
módosították a szociális rendeletet. Ennél a napirendi pontnál
Gaál Róbert elmondta, hogy a
normatíva igénylések szabályainak változása miatt van szükség
a rendelet módosítására. Az új
költségvetési törvény differenciált
térítési díjat ír elő, amelyhez háFolytatás a 2. oldalon

Polgármesterünk balesete
Mint már köztudott, Sőre Zoltánt, községünk polgármesterét
erdei munka közben baleset érte. A szombathelyi Markusovszky
Kórházban sikeres gerincműtéten esett át, jelenleg a szentgotthárdi rehabilitációs kórházban lábadozik. Állapota egyre jobban javul,
igyekszik mielőbb visszatérni munkájához, de addig is képben van
a településen történtek vonatkozásában, napi kapcsolatban áll
az őt helyettesítő ifj. Nagy Sándor alpolgármesterrel. Köszönetét
fejezi ki a sok-sok együttérző jókívánságért.
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Elfogadták az idei költségvetést
Folytatás az 1. oldalról
romféle kategóriát kell felállítani a jövedelemi
viszonyok figyelembe vételével. Az ellátottak
azonban csak minimális változást fognak
érzékelni. Gaál Róbert arról is beszélt, hogy
Derks Wilhelmus arra kéri a testületet, hogy
a tulajdonában lévő ingatlanok összevonása
érdekében, az azokat kettészelő forgalomképtelen árkot tegyék forgalomképessé. Racker
Mátyás arra volt kíváncsi, hogy az átminősítendő árok honnan kezdődik és meddig
tart. Sőre Zoltán úgy reagált, hogy csak a
Magyar Dagra területe lenne kereskedelmi,
illetve ipari övezetbe vonva, pontosan azért,
hogy ki tudjon vonulni véglegesen a Szecsődi
utcából. Leegyszerűsödik a helyzet, az út alsó

Telt házas nõnapi
rendezvény
A hagyományoknak megfelelően idén
is nőnapi ünnepségre invitálta a falu
asszonyait, lányait az önkormányzat.
Meg is telt a Művelődési Ház nagyterme. A megjelenteket ifj. Nagy Sándor
alpolgármester köszöntötte, majd a
szombathelyi Melódia énekegyüttes
adott színvonalas, az alkalomhoz illő
műsort. A jó hangulatra jellemző volt,
hogy egyes dalokat a nézők együtt énekeltek az előadókkal.
Az önkormányzat egy-egy tábla csokival
kedveskedett a „gyengébb nem” képviselőinek.

része felöl megközelíthető lesz a mezőgazdasági telep. A képviselők hét igen és egy nem
szavazattal e témakörben módosították az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
rendeletet. Szvoboda Tamás megkérdezte:
Mivel forgalomképessé tettük az árkot, jön
majd a vételi ajánlat is? Sőre Zoltán válasza:
Egyelőre csak lehetőséget biztosítottunk, az
esetleges adásvétel, ajándékozás további
tárgyalások függvényei lehetnek.
Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét, majd
megszületett a rendelet az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről. Ennél a napirendi
pontnál 8 képviselő volt jelen. A polgármester
sajnálattal állapította meg, hogy ma az állam

kevesebb támogatást nyújt, mint évekkel
ezelőtt. Az ülés végén több felvetést is tettek
a képviselők. Racker Mátyás a Kastély udvar
rendezetlenségére is felhívta a figyelmet.
Sőre Zoltán reakciója szerint a Kastély udvar
évek óta visszatérő probléma. A tulajdonossal
sajnos nem lehet érdemben kommunikálni
az ügyben. Tóth Szilárd javasolta a Tanárok
utcában figyelmeztető tábla kihelyezését,
mivel egyesek veszélyes forgalmi helyzeteket okoznak. A polgármester elmondta,
hogy utánanéznek a problémának. Arra az
útszakaszra nyolc tábla kihelyezése lenne
szükséges, ami félmillió forintba kerülne.
Igyekeznek megnyugtató megoldást találni,
s a rendőrségi körzeti megbízott figyelmét is
felhívják a problémára.

Egészségprojekt a Kossuth
Lajos Általános Iskolában
Iskolánk régi hagyományát elevenítette
fel, mikor február végén egészségfejlesztési
napokat szervezett. Rendezvényünk február
25-én, szerdán délután vette kezdetét. A
felső tagozatos tanulók számára a RITMO
Autósiskola tartott közlekedésbiztonsági előadást, majd kerékpáros ügyességi
versenyt. Az első három helyezettet az
autósiskola pólóval
és számológéppel
jutalmazta. Csütörtökön délelőtt a
szünetekben egészséges ételekkel és
italokkal ismerkedhettek meg tanulóink. Teljes kiőrlésű lisztből készült
péksüteményeket,
zsírszegény felvágottakat, tejtermékeket, zöldségeket,
gyümölcsöket és
gyümölcsleveket kóstolhattak. Délután
az alsó tagozatosok játékos vetélkedőjére
került sor, ami egy körülbelül negyedórás
zenés gimnasztikával vette kezdetét a nyolcadikos lányok vezényletével. A különböző
helyszínekre is a „nagyok” kísérték az alsósokat, kihasználva a szociális tanulás előnyeit. A vetélkedő négy helyszínen zajlott. Mind
a négy helyszínen pedagógusok vezetésével
kellett érdekes feladatokat megoldaniuk
a gyerekeknek. Például bekötött szemmel
ételek felismerése, apró magvak szétválogatása. Dr. Török Beáta fogorvos a fogápolás
fontosságára hívta fel a tanulók figyelmét,
bemutatta a helyes fogmosás technikáját,
amit a gyerekek rögtön ki is próbálhattak.
A vetélkedő után minden résztvevő „egészséges” uzsonnát kapott, és jutalomban
részesült. Rendezvénysorozatunk pénteken
délután a felső tagozatosok programjával

folytatódott. Minden osztály öt-öt perces
zenés gimnasztikával készült, megmozgatva a résztvevőket. A „bemelegítés”
után négy helyszínen forgószínpadszerűen
folyt a munka. A tornateremben testsúlyt,
testmagasságot, vérnyomást mérhettek a
gyerekek, illetve kiszámolhatták testtömegindexüket. A könyvtárban kutatómunka
folyt, ahol időszerű
kérdésekkel foglalkoztak a csapatok,
mint például a vezető halálokok, a
demográfiai változások, az egészségi
állapotunkat befolyásoló tényezők. A
harmadik helyszínen a szenvedélybetegségekről esett
szó. A viselkedési és
kémiai addikciókat
képek alapján kellett a tanulóknak felismerniük. Szóba kerültek a táplálkozási zavarok, mint az anorexia
és a bulimia, de olyan újfajta függőségek
is mint az exorexia (edzésfüggőség) vagy
az ortorexia (biofüggőség) is. A negyedik
helyszínen Dr. Török Beáta fogorvos és
Bazsó Katalin fodrász válaszolt a tanulók
fogápolással és hajápolással kapcsolatos
kérdéseire. A pénteki rendezvény a tanulók
„egészséges” uzsonnájával és jutalmazásával zárult. Bízom benne, hogy a résztvevők
(tanulók és pedagógusok is) jól érezték
magukat és gazdagabbak lettek annak
a megtapasztalásával, hogy az egészség
érték, amivel érdemes és kell is foglalkozni.
Az évnek minden napján oda kell figyelnünk
önmagunkra. Mindennap tennünk kell valamit testi-lelki jólétünkért.
Szakál Péterné
tanító, egészségtan tanár
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Interaktív tábla az iskolában
Március 3-án nagy érdeklődés mellett
tartotta meg az Apáczai Kiadó tankönyvbemutatóját intézményünkben, melynek
keretében lehetőség nyílott arra, hogy a
látogatók megismerhessék a kiadó valamennyi – általános iskolásoknak szóló
– tankönyvét, munkafüzetét, gyakorló
és fejlesztő füzetét,
valamint egyéb kiadványait. A nyomtatott taneszközök
mellett egyre fontosabb helyet kapnak
az oktatásban az interaktív tananyagok.
Nem csoda, hogy
a rendezvény legsikeresebb és legnagyobb figyelmet
kapó része az interaktív tábla bemutatója
volt. Szülők, gyerekek, pedagógusok érdeklődve nézték, milyen lehetőségeket
is rejt magában korunk legmodernebb
oktatási segédeszköze. Esztergályosné

Földesi Katalin segítségével a gyerekek
kipróbálhatták, hogyan lehet különböző
tantárgyakból feladatokat megoldani
egyszerűen és gyorsan úgy, hogy az egyben érdekes és gondolkodtató is legyen.
Még a legkisebbek, az óvodások is bátran léptek a tábla elé,
ahol minden segédeszköz nélkül – csak
az ujjukat használva a
táblán – karikázták a
megoldásokat, rakták
sorrendbe az ismert
mese képeit. A rendezvény népszerűségét mi sem bizonyítja
jobban, minthogy délután fél kettőtől este
fél hatig egyfolytában
„üzemelt” az interaktív
tábla, s a gyerekek sorban állva várták,
hogy ők is kipróbálhassák ügyességüket
és tudásukat a különleges eszköz segítségével. Intézményünk számára különösen
fontos volt, hogy a szülők és a tanulók is

Szentföldi utazás
Kevés az olyan alkalom, amikor elcsendesedhet a szívünk, és valami békesség,

nyugalom költözik a lelkünkbe. Ez történt
velünk dr. Gyürki László pápai prelátus
előadásán is. Képekkel, szép szavakkal
vitt el minket a Szentföldre. Politikailag,
etnikailag, vallásilag nem egyszerű, kiismerhető földrésze ma a világnak ez a
terület. Mégis Prelátus Úr előadásában
a mai képek csodálatos módon ötvöződtek az evangéliumi egyszerűséggel,
tisztasággal. Végigutazhattuk a Kisded
születésének, növekedésének, a felnőtt
Jézus csodáinak és kereszthalálának helyszíneit. Köszönjük dr. Gyürki Lászlónak a
felejthetetlen élményt!
Következő előadásában (április környékén) Szent Pál útjaira kalauzol el
bennünket.
G. B.

Információk
barkácsolóknak
Most már nemcsak naptárilag van itt a tavasz, ami kedvez a külső munkálatoknak,
építkezéseknek, különböző barkácsolásoknak. Akinek valamilyen barkácscikkre, anyagra,
szerszámra van szüksége legközelebb továbbra is gazdag áruválasztékú körmendi Kis(s)
Barkácsboltban vásárolhatja meg elfogadható áron. A gazdag áruválasztékban egyebek
mellett megtalálhatók márkás és olcsóbb árfekvésű kisgépek, kéziszerszámok, vasalatok,
szegek, bútorlapok, faáruk, kerítéselemek, ragasztók, festékek, csiszolóanyagok, vágó- és
csiszolókorongok, csavarok, kilincsek, valamint gipszkarton is. Az sem mellékes, hogy a
barkácsszaküzletben kiegészítő szolgáltatásokat, köztük bútorlapszabászatot, élfóliázást
vállalnak, valamint szaktanácsadással is a vásárlók rendelkezésére állnak továbbá rendszeres akciókkal is igyekeznek kedvezni a vásárlóknak.

bepillantást nyerjenek e modern taneszköz használatába, hiszen iskolánk – egy

informatikai pályázat nyerteseként – öt
ilyen interaktív táblával fog nemsokára
rendelkezni.
Köszönjük az Apáczai Kiadónak és munkatársaiknak a segítséget, a kedves szülőknek, a pedagógusoknak és a tanulóknak
pedig az érdeklődést, mellyel sikeressé
tették rendezvényünket.
Süle Erika

Jó tudni
Egyházasrádóci Körjegyzőség ügyfélfogadása
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
Sőre Zoltán polgármester és ifj. Nagy Sándor
alpolgármester a lakosság számára telefonos
egyeztetés alapján biztosítanak időpontot.
Telefon: 528-005
Háziorvosi rendelés:
Hétfő:
13.00–17.00 óráig
Kedd:
13.00–17.00
Szerda:
8.00–12.00
Csütörtök: Egyházasrádócon nincs rendelés,
körnap a kapcsolt községekben:
Nemesrempehollós; 8.00–10.00 		
Rádóckölked;
11.00–12.00		
Nagykölked; 		
13.00–14.00
Péntek:
8.00–12.00
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
Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő:
13.30–17.30 óráig
Kedd:
13.30–17.30
Szerda:
8.30–12.30
Csütörtök:
8.30–13.30
Péntek:
8.30–11.30
Könyvtár nyitva tartása: (ünnepnapok
Kedd:
17.00–19.00 kivételével)
Csütörtök:
17.00–18.00
Orsós Zoltán katolikus plébános fogadóórája:
Kedd:
9.00–10.00 Helye: Plébánia
Péntek
16.30–17.30
Katolikus mise télen-nyáron:
Kedd-szerda-péntek: 18.00 órakor
Szombaton 17.30, vasárnap 8.30 órakor
Református istentisztelet: vasárnap 10.00

