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Vagy gyõzelem, vagy vereség
Körmend–Egyházasrádóc 6:0 (3:0)
Összeállítás: Szép – Takács D., Takács K., Derdák, Budai – Kalmár (Csiszár), Körhöcz, Kiss, László (Boda) – Tóth, Leibenbach A.
(Leibenbach R.). Edző: Szép István
Egyházasrádóc–Magyarszecsőd 2:1 (0:0)
Összeállítás: Pados – Takács D., Horváth, Derdák, Budai – Kalmár,
Körhöcz (Kiss), László (Molnár), Leibenbach A. – Tóth (Leibenbach
R.), Boda. Edző: Szép István.
Kemenesalja–Egyházasrádóc 2:1 (0:0)
Összeállítás: Szép – Takács K., Takács D., Horváth, Derdák – Budai,
Körhöcz (Kiss), László (Molnár), Kalmár – Boda (Leibenbach A.),
Leibenbach R. Edző: Szép István.
Nádasd–Egyházasrádóc 2:3 (0:1)

2009-es VÍZ- és
FÖLD NAPJA...
Folytatás a 2. oldalról
el, vagy nótaszó kíséretében
a csónakázás örömteli érzését
tapasztalhatták meg. Ismét köszönettel és hálával tartozunk a
tulajdonosoknak, akik bebocsátást engedtek birodalmukba.
A nap eseményei ezzel még
nem értek véget, hisz a délutáni pihenő helyett a középső- és nagycsoportosok az
iskolásokkal közösen folytatták
a Föld-napi akadályversenyzést. 7 csapat, 7 virágnevet

választva indult útnak, hogy
megszerezzék a 7 pettyét a
katicabogárnak. Az egyes állomásokon erdőrészletet rajzolva,
találós kérdéseket megfejtve,
állatokról, növényekről szóló
kérdésekre válaszolva, kígyók
hajtogatásával, kép kirakóval
gyarapíthatták katicáik pöt�tyeit. Minden csapat helyesen
megoldotta a feladatokat, ezért
„egészséges uzsonna” volt a
jutalom a könyvnyeremények
mellett. Fárasztó, de nagyon
szép nap volt mögöttünk.

Egyre kevesebb
a hulladék
Idén is volt hulladékgyűjtés településünkön a Föld Napja alkalmából. Mintegy nyolcvanan áldozták szabadidejük egy részét arra,
hogy még szebb, még tisztább legyen lakókörnyezetük. Köszönet azoknak
a vállalkozóknak is, akik
teherautót biztosítottak a
szemét összegyűjtéséhez
és elszállításához. Örvendetes, hogy egyre keve-

sebb hulladék gyűlik össze,
azaz egyre tisztább településünk. Elégedettségre persze
még nincs ok. Az önkormányzat ezúttal is a Vadászházba
invitálta ebédre a közösségi
munkában résztvevőket.
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Budapesttel ismerkedtünk
Bíz az nem volt olyan rég, hogy
először léptem Budapest városába.
Egy májusi szombaton elutaztunk
az egyházasrádóci Kossuth Lajos
Általános Iskolából 31 gyerekkel
és 6 felnőttel. Útközben többször
kérdezgettük, mikor érünk már
oda? Közben órák teltek el, és
csitt-csatt, hipp-hopp bezötyögött
a vonatunk Pestre. Csak csodálkoztunk és ámuldoztunk meglepetésünkben. Elölről és balról vonatok
érkeztek, hátunk
mögött hatalmas
házak magasodtak. Jobbról trolibuszok, és más
különös járművek
közlekedtek. Az
állomástól busszal
utaztunk a Ferihegyi reptérre. Ott a
felnőttek egy vizsgálaton mentek
át, ezután már közösen léphettünk
be a leszállópályára. A reptéren egy
belső busz vitt körbe bennünket.
Ámultunk, bámultunk a fejünk
felett elszálló hatalmas gépmadaraktól. Egy idegenvezető mesélt
nekünk a reptér életéről, biztonsági berendezéseiről. A második
programunk az ország „agya”, a
Parlament volt. Ott is egy belső idegenvezető kalauzolt bennünket. A
kupolateremben megpillantottuk
a Szent koronát és a többi koro-

názási jelképet. Hű a mindenit,
ilyet sem láttunk még! Az egész
korona csillogott a drágakövektől.
A vezetőnktől sok érdekességet
megtudtunk, például azt, hogy
az Országház egy szemétdombra
épült. A délutánt az Állatkertben
folytattuk. Ahogy végigsétáltunk
a hatalmas területen, több furcsa
és különös állatot láttunk. Ilyen
például a csupasz nyakú marabú.
Az állatkertben fagyizni is tudtunk.
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Sőre Zoltán polgármester, ifj.
Nagy Sándor alpolgármester,
Bali László, Dobrovics László,
Racker Mátyás, Szép Lajosné,
Szvoboda Tamás és Tóth Szilárd képviselők, valamint Gaál
Róbert körjegyző részvételével
április 23-án soros ülését tartotta önkormányzatunk képviselőtestülete. Bazsó Katalin és Nagy
Gábor képviselők igazoltan
voltak távol.
Sőre Zoltán polgármester
elöljáróban egyebek mellett
elmondta, hogy a sportegyesületnek akkora összegre lehet pályázni, amennyivel adott évben
az önkormányzat támogatja az
egyesületet. Ez 2009-ben 1,95
millió forint. A testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az
öntözőrendszer kialakítására
pályázatot nyújtanak be a helyi
önkormányzatok fenntartásá-

A Mûvelõdési Ház programjai

MEGHÍVÓ

Május 30. Májusfa-kitáncolás
Belépés: ingyenes, 18 óra
Fellépnek a rádóci és a körmendi néptáncosok
Este: Bál Boros Gabival
Belépő: 500 Ft

A Meseház óvoda az idei
évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ebből
az alkalomból, az ünnepi
rendezvénysorozat része ként május 25-én és 26-án
(hétfő-kedd) 8.00–16.00-ig
NYITOTT NAPOKAT tartunk.
Hívjuk és várjuk, azokat a
régi óvodásokat, akik valaha
intézményünk falai között
töltötték óvodás éveiket, és
újra látni szeretnék az óvodát,
szívesen rácsodálkoznának a
sok-sok változásra, ami az elmúlt 30 esztendőben történt.
Vendégeink megtekinthetik a
30 év eseményeit felelevenítő
fotókiállítást, valamint kötetlen beszélgetés keretében
nosztalgiázhatnak az óvoda
egykori és jelenlegi dolgozóival. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Az önkormányzat 4 órás takarítónőt vesz fel. Jelentkezni Sőre Zoltán polgármesternél lehet a 30/9463041es telefonszámon.

Hirdetés
Termelőtől termelői áron vásárolható különböző fajtájú
szabadföldi és hajtatási tápkockás paprika, illetve paradicsom
palánt Egyházasrádócon a Kossuth Lajos utca 4. szám alatt.
Telefon: 420-433
Mobil: 06/30-493-7284

Anyakönyvi
hírek
Születés: Gigler Gábor és Németh Nikoletta leánya: Noémi
Mária (2009. 05. 06.)
Hosszú, sikeres életet kívánunk!
Házasság nem volt.
Halálozás: Horváth Lajos (2009.
04. 22.)
A hozzátartozóknak részvétünk!
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Önkormányzati ülésen történt

Az állatok ketrecei közt egy játszótérre bukkantunk. Azonnal fel is
fedeztük, de hamarosan indulni
kellett a vonatra, amely hazafelé
tizenegy állomáson állt meg.
Mikor már azt hittük, soha nem
érünk haza, végre megérkeztünk
Egyházasrádócra. Fáradtan és
álmosan szálltunk le a vonatról.
Tiszta élménykavalkád volt ez a
nap. Köszönjük Attila bácsi!
Nagy Anna
3. oszt. tanuló

Június 12. Előadás vetítéssel: Dr. Batthyány-Strattmann László a
szegények orvosa címmel
Előadó: Dr. Gyürki László pápai prelátus
Kezdés: 17 órakor a Művelődési Házban

ÖNKORMÁNYZATI KIADVÁNY

Meseház óvoda dolgozói

ban lévő sportlétesítmények
felújításának a támogatására. A
szükséges 372.317 forint önerőt
biztosítják.
Elfogadták a sportlétesítmény-felújítási programot és
a sportfejlesztési koncepciót
is. Ezt követően elfogadták a
2008. évi konyhai közbeszerzési eljárásról szóló beszámolót, a körjegyzőség 2008. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, és rendeletet alkottak
a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról, a zárszámadásról. Tudomásul vették a 2008.
évi belső ellenőri jelentést is.
Gaál Róbert javaslatot tett a
szociális rendelet módosítására, amely a szociális törvény
módosulása és a közfoglalkoztatási terv miatt vált szükségessé. A módosítást a testület
jóváhagyta. Határoztak arról
is, hogy Nemesrempehollóssal

és Egyházashollóssal közösen
továbbra is a szombathelyi
dr. Kövesdi Ügyvédi Irodát
bízzák meg ügyvédi szolgáltatás nyújtására. Egy 10-15
főt foglalkoztató leendő üzem
létesítése miatt a képviselők a
rendezési terv módosításáról
határoztak.
Sőre Zoltán elmondta, hogy
a megyei önkormányzat idén is
támogatja a települések pályázatait oly módon, hogy a nyertes
pályázó részére az önerőt, vagy
annak egy részét finanszírozza.
Ez legfeljebb 5 millió forint lehet. A tervezett művelődési ház
projekt önerő-finanszírozására
mindenképpen pályázni kell, s
ezt a testület jóvá is hagyta. Az
ülésen határozat született arról
is, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Alapító
Okiratát, valamint a Társulá-

si Megállapodást elfogadják.
Hozzájárult a testület ahhoz is,
hogy motoros kasza vásárlásához pályázzanak, amelyhez az
önerőt biztosítják. Érdeklődtek
a képviselők utcafelújításról,
iskolai informatikai pályázatról,
valamint ifj. Nagy Sándor ismertette röviden az elmúlt két
hónap eseményeit, amikor a
polgármester betegsége miatt
átvette a teendőket. Elmondta,
hogy a kátyúzások megtörténtek, a tűzoltószertár elé kikerült
a tábla, és feltérképezte a gázszolgáltató-váltás lehetőségeit
is. Szólt arról is, hogy a GySEV
tervei szerint 2010. december
31-ig elkészül az új pálya és
Egyházasrádócon személyzet
nélküli állomás lesz majd. Az
ülés végén pedig megválasztották az EU-választás helyi
szavazatszámláló bizottságának
a tagjait.

Anyák napi mûsor,
fõzõverseny, májusfaállítás
Az április 30-ai programsorozat anyák napi műsorral
kezdődött. Félig sem telt meg
a Művelődési Ház nagyterme
anyukákkal, nagymamákkal,
pedig nekik szólt a műsor, s még
az időjárásra sem lehetett fogni
a távolmaradást. Anyák napi
köszöntőjének elején Sőre Zoltán polgármester nem is tudta
megállni, hogy ne tegye szóvá
sokak távolmaradását. Beszédében hangsúlyozta, hogy egy
olyan hagyományos ünnepnapról van szó, amikor a gyerekek
külön is kifejezik köszönetüket
az anyukáknak azért, mert
felnevelik, óvják, s oly’ nagyon
szeretik őket. Nem szabad megfeledkezni ilyenkor a nagyikról
sem. A gyermeknevelés nehéz,
de örömteli, nemes feladat,
hiszen a gyermekek a szülők
örökébe lépnek, sok mindent

továbbvisznek tőlük, belőlük.
Arról már nem az édesanyák
tehetnek, hogy napjainkban
a hatalom csak nehezíti ezt a
feladatot, az önkormányzatnak
pedig nemigen van lehetősége
ezen segíteni. Az
anyák napi megemlékezés hangulatát
a Galambos Bernadett által betanított
ünnepi műsor emelte. A kisebbek és
nagyobbak által előadott, alkalomhoz
illő műsor többször
váltott ki vastapsot,
ahogyan nagy sikere
volt a Gazsi Gábor
gyermekei által alkotott együttes nosztalgikus zenéjének is.
Ugyancsak az anyák napjához
kapcsolódóan a teremben a 8
éves Mozsár Virág és a 14 éves

Babos Noémi festményeit, rajzait, grafikáit állították ki.
***
Már a 15. századtól állítottak
a magyar legények a lányoknak
májusfát, jakabfát, hajnalfát.

Nem csak szerelmi ajándék
volt, hanem jelképezte a tavasz
újjászületését is. Április 30-án
Folytatás a 2. oldalon
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Anyák napi mûsor, fõzõverseny,
májusfaállítás
Folytatás az 1. oldalról
falunk májusfájának felállításával egy hagyományt szerettünk volna újraéleszteni.
Közösen ünnepelni a tavasz eljövetelét a
hosszú tél után, és megmutatni, hogy igenis
össze tudnak fogni a település fiataljai és
idősebbjei, a különböző szervezetek és

baráti körök, hogy egy esős késő délután is
jól érezzék magukat együtt.
Már előző nap nagy volt a készülődés.
A fiatalok Nagy Peti vezetésével tűzrakó
helyeket, fát készítettek, padokat, asztalokat raktak ki az udvarra. Visontai Pisti,
Herceg Karcsi, Gombás Zoli segítettek az
önkormányzat dolgozóinak, és hazahozták,
esőben lekérgezték a fát. A lányok feldíszítették a koszorút, és kivágták a nemzeti
színű szalagokat, hogy másnap este ezzel
díszítsék a fát. Április 30-án délután indult

a program főzőversennyel. Nyolc csapat
nevezett, nagyon sok segítő gyűlt össze a
kultúrház udvarán: idősek, fiatalok egyaránt
segítettek krumplit pucolni, előkészülni.
A kisújfalusi fiatalok csapata körömpörköltet készített, a
zenekar egyre bővülő csapata
pincepörköltet, Nagy Lucsi és
barátnője pörköltet, a Sefek csilis
babot, a fiatal lányok bográcsban
készült tejfölös, kapros pulykát,
a tűzoltók fiai, lányai pörköltet
tésztával, Sóvári Attila baráti társasága pincepörköltet, sülteket, a
Művelődési Ház gulyást, néhány
fiatal fiú szalonnát, virslit készített.
Szakavatott zsűri értékelte elfogulatlanul a finom ételeket, de valójában mindenki első helyezett lett.
Ezt bizonyítja az is, hogy a finom
illatok becsalogatták az utcáról az
embereket, akiket szívesen invitáltak meg a csapatok kóstolóra.
A délután sikerét bizonyítja a jó
hangulat, a sok nevetés, és az,
hogy legalább 100 tányér étel talált
gazdára a kóstolás során. Amikor
besötétedett, elkezdődhetett az
est fénypontja: a gödör mélyítése,
a májusfa feldíszítése. Többszöri
nekirugaszkodásra sikerült felállítani a májusfát a kultúrház udvarán.
A sikert nagy ováció, taps kísérte.
Késő éjszaka ért végett a baráti

beszélgetés, iszogatás. Köszönet minden
segítőnek! Folytatása következik!
L. E. – G. B.

be egyéni élményeikről, amelyeket családi
kirándulások alkalmával tapasztaltak. A
sok óvodai program, a tavaszi szünet és az
időjárás szeszélyessége miatt mindig csak
elnapoltuk a kirándulást. De április 20-án,
hétfőn megfelelőnek bizonyultak a feltételek, és felkerekedett az óvoda mindhárom
csoportja, hogy felkutassuk a változásokat,
amelyek az elmúlt évhez viszonyítva tapasztalhatók.
Utunk során környezetünk tisztaságának
megóvására, a „szelektív” szemétgyűjtésre
hívtuk fel a gyerekek figyelmét. A nagycso-
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Anyák napi ünnepség és versmondó verseny az óvodában
Óvodánk 30 éves évfordulója alkalmából rendhagyó anyák napot tartott együtt
a három csoport a nagyóvodában. A
megjelent anyukákat és nagymamákat a
vezető óvónő köszöntötte. Hagyományteremtő szándékkal ezután az ovisainknak versmondó versenyt rendeztünk.
Nagy izgalommal készültek a gyerekek
és anyukáik is, hiszen odahaza kellett
megtanulni a verseket. Zsűrizésre az alsós tanító néniket (Babi néni, Berni néni,
Kinga néni) kértük fel, hogy pártatlan
legyen a döntés. A kiscsoportból 10-en,
a középső csoportból 14-en, a nagycsoportból 9-en mérették meg magukat a
versenyen. Legtöbbjük nagyon bátran
kiállt a mikrofon elé, de néhányan megszeppentek és elkelt egy kis segítség nekik
az anyukájuktól vagy az óvó nénijüktől.
Korcsoportonként voltak jutalmazva: mindenki kapott oklevelet és csokit, az első
három helyezett még könyvjutalomban is
részesült. Nagyon komolyan fogtak kezet
a zsűri elnökével, és büszkén vonultak a
helyükre a gyerekek.

A tanító nénik segítségét megköszönve
(akik tovább is maradtak) folytatódott a
program.
Kovács Kati: Úgy szeretném meghálálni
című dalának meghallgatása közben érkezett a meglepetés: 3 szívtortát hoztak
be a dajka nénik. Ezután következett az
édesanyák köszöntése: csoportonként sorban mondták el verseiket a gyerekek, majd
közösen énekelték az „Én kicsike vagyok...”
kezdetű dalt. A nagymamáknak is közös
verset mondtak a gyerekek: „Édes-kedves
nagyanyókám...” Sok anyuka és nagyi törölgette a szemét a meghatottságtól, mert
valóban felemelő érzés volt hallgatni az
óvodásainkat együtt verselni és énekelni.
Koncz Zsuzsa: „Mama kérlek...” című dala
közben a tortákon szikrázó tűzijátékokat
ámulattal nézték a gyerekek. A vezető óvónő búcsúzó szavai után átadták virágaikat
és ajándékaikat a kisovisok édesanyjuknak,
majd a torták elfogyasztása zárta az ünnepséget. Reméljük, mindannyian szép emlékeket őriznek meg erről az anyák napjáról.
S. P. Mariann óvónő

Elõzõ számunkból kimaradt:

Tavaszi zsongás az iskolában

2009-es VÍZ és FÖLD NAPJA a kicsik szemszögébõl
Az elmúlt esztendő tavaszi eseményeire
emlékezve egyre gyakrabban fogalmazódott meg a gyerekekben az igény, hogy
mikor fogunk kirándulni „a Pásti-tóhoz”. Sokat foglalkoztatta őket a vízi világ, hiszen ismereteik egyre gyarapodtak a témakörben,
amiben gyakorló óvó néninknek, Melinda
néninek is nagy szerepe volt a terepasztal
megalkotásával, a vízi élőlények agyagból
történt megformálásával, a vizes játékok
játszásával, mesék, versek továbbadásával,
ami még inkább elindította a gyerekek fantáziáját. Sőt, egymást cukkolva számoltak
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portosok tisztában vannak a fogalom jelentésével, és ügyesen meghatározzák, hogy
mi kerül a zöld, a kék, és a sárga kukába.
Ismereteiket örömmel továbbadták kisebb
társaiknak is. A Pásti-tóhoz érve ugyanaz
a rendezett környezet, sok csodálni való
fogadott bennünket, mint múlt évben. Míg
a kis- és középső csoportosok a virágzó fák
szépségében gyönyörködtek, vagy éppen az
állatokat figyelték, addig a nagycsoportosok
a béka-szék készítés rejtelmeibe mélyedtek
Folytatás a 4. oldalon

Az újraéledő természet szépsége mindig
felkelti az emberekben az igényt, hogy
közvetlen környezetüket – így tavasz közeledtével – felfrissítsék, megújítsák. Ezért
gondoltuk mi is, hogy egy alapos takarítás,
egy kis csinosítás ráférne iskolánk udvarára
is. A március 28-i, szombati munkanapon
iskolatáska nélkül, kapákkal, ásókkal, lapátokkal felszerelkezve érkeztek diákjaink,
készen állva egy kis frissítő „kétkezi” munkára. Csoportokba rendeződve felnőttek
(pedagógusok, szülők, támogatók) irányításával hamar beindult a munka: virágágyásaink megszabadultak a gaztól, beteg
fáink helyébe újakat ültettünk, terepet
rendeztünk, füvesítettünk. Balesetveszélyessé vált mászókáinktól is ezen
a na pon vá ltunk
meg, bízva abban,
hogy hamarosan új,
biztonságosabb játékok kerülhetnek
majd a helyükre. Az
ajándékba kapott
örökzöld, virágzó
cserjéinket díszes
cserépkaspókba
ültettük, s ezekkel
díszítettük iskolaudvarunk első részét.
Szorgos kezű lányok
munkája nyomán

„Padlásmúzeumunk” megszabadult a télen lerakódott portól, szennyeződéstől, s
mostantól újra látogathatóvá vált.
Dél körül már szépen kirajzolódott munkánk eredménye. Jóérzéssel töltött el bennünket, hogy tenni tudtunk valamit azért,
hogy szebbé és otthonosabbá varázsoljuk
környezetünket. A recept mindehhez nem
bonyolult: kell hozzá egy csipetnyi szervezőkészség, egy kevés befektetett pénz, egy
nagy halom segítőkészség, összefogás és
akarat, mindez meglocsolva jókedvű munkavégzéssel. Díszítéshez nem árt néhány
órányi tavaszi napsütés.
Süle Erika

EGYHÁZASRÁDÓCI HÍRMONDÓ

Csillag születik
Ezzel a címmel az általános iskolai diákönkormányzat és a művelődési ház közös
szervezésében színvonalas kulturális bemutatót tartottak a diákok április 5-én a
Művelődési Házban.

Hírmorzsák az
iskolából
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatán intézményünk elnyerte a
megtisztelő „ÖKOISKOLA” címet. A rangot
jelentő minősítéssel a kistérség területén
egyedül a mi iskolánk rendelkezik.
Április 2-án és 3-án nyílt tanítási órákon
ismerkedhettek meg a nagycsoportos óvodások az iskola életével, a tanító nénivel és
a leendő iskolatársakkal.
Az iskolai beíratás két napján (április 6-7.)
17 nagycsoportos óvodást írattak be szülei
intézményünkbe. Ők lesznek jövőre a mi
kis elsőseink.

Közérdekû
telefonszámok
E-on hibabejelentés: 06/80/533-533
E-on ügyfélszolgálat: 06/40/220-220
ÉGÁZ hibabej.: 80/820-141 és 80/440-141
T-COM hibabejelentés: 194, 80/555-194
Orvosi rendelő: 420-006 Mobil: 30/9016-883
Védőnő: 420-606
Fogorvosi rendelő: 420-415
Gyógyszertár: 420-010
Posta: 420-000
Idősek Klubja: 420-018
Általános iskola: 420-015, 528-008, 528-009
Napköziotthonos óvoda: 528-016, 528-017
Gyermekjóléti Szolgálat: 528-008/17 és
06/30/6839-495
Körjegyzőség: 528-005
Jegyző: 420-001
Polgármester: 528-007
Művelődési Ház: 528-012
MÁV Információ és Menetjegyrendelés:
06/40/494949
Körzeti megbízott:
Kovács Gábor 06/30/742-8671
Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013
Katolikus Egyház (Orsós Zoltán): 420-111
Református Egyház: 420-020
Savaria Takarékszövetkezet: 528-014

