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Új polgármester
Egyházashollóson
A valóságban és átvitt értelemben is borítékolható volt
Németh Tamás eddigi alpolgármester polgármesterré választása a körjegyzőségünkhöz tartozó
Egyházashollóson.
Az előzményekhez
tartozik, hogy több
hónapos huzavona
után 2009. március
31-ei hatállyal indoklás nélkül lemondott tisztségéről
Büki Zoltán addigi polgármester.
Ezúttal sem tolakodtak a jelöltek
a falu első emberének tisztéért.
A június 19-ei jelölési határidőig
mindössze egyetlen jelentkező

akadt Németh Tamás (képünkön)
alpolgármester személyében,
aki a polgármester lemondásáig
amúgy is több hónapon keresztül ellátta a polgármesteri teendőket,
intézte a csaknem
hatszáz lakosú település ügyeit. Az
immáron harmadik
helyi időközi polgármester-választást
július 12-ére tűzték ki. A 481
szavazásra jogosultból 149-en
adták le szavazatukat, ebből
147 volt érvényes, vagyis ők
választották meg szabályosan
Németh Tamást.

Múlt és jelen
Az idei falunapon nemcsak
látványos volt a motorosok
felvonulása, de a felsorakozott
kétkerekűek akár egy mobil közlekedési múzeumként is szolgáltak. Főként a mai gyerekeknek,
fiataloknak lehetett tanulságos,
mivel közlekedtek szüleik, nagyszüleik, hogyan is néztek ki a
motorbiciklik az 1950-es, ’60-as,
’70-es, ’80-as években.
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Figyelem!
Lottóját már nálunk is feladhatja a hét minden napján az
üzlet nyitvatartási idejében.
Puttóhúzás nyomon követése
monitoron is. Kaparós sorsjegyek teljes választéka.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 06.00-17.00 óráig, szombaton 07.00-13.00 óráig, vasárnap
07.00-10.00 óráig. Próbálja ki
szerencséjét új helyen! (Ismét
azonnali ajándék-akció.)
Nagy Sándorné, Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 190.

Bőven bent járunk a nyárban, a
fürdőzés, a napozás időszakában.
Sokan imádják a napfürdőzést, de
nem mindenki gondol arra, milyen
veszélyekkel is járhat. Dr. Varga Mariann bőrgyógyász főorvostól megtudtuk, hogy a túlzott napozás, a
leégés rosszindulatú daganatot is
okozhat, s sajnos egyre több ilyen
esettel lehet találkozni. Persze ez a
betegség már egy hosszabb folyamat eredménye.
A szakorvos azt tanácsolja, hogy
délelőtt tizenegy és délután három
óra között lehetőleg kerüljük a napozást, mert ebben az időszakban
a legerősebb és a legveszélyesebb a
napsugárzás. A napozást fényvédőszer használata nélkül nem szabad

elkezdeni, s érdemes betartani a
fokozatosság elvét. Ajánlatos a
vízparttól távolabb napfürdőzni,
fej- és szemvédőt használni, a festékes anyajegyeket pedig eltakarni.
Világos bőrűek használjanak 20-25ös faktorszámú krémet, naptejet,
napolajat, de a kevésbé érzékeny
bőrűek is kezdetben legalább 1015-ös faktorszámú napozószerrel
kenjék magukat. A kisgyermekeket
különösen óvni kell a leégéstől, nekik 30-as faktorszámú napozószer
javasolt. Ha valaki a bőrén bármiféle
olyan elváltozást észlel, ami rövid
időn belül nem szűnik meg, forduljon haladéktalanul szakorvoshoz.
Például kiterjedt leégésnél, hólyagos bőrgyulladásnál.
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Hangulatos falunap nagyszámú
résztvevõvel
Vicces

Mivel környékünkön népszerűek
a vadhúsból készült ételek, ezúttal
a Rönök határában csodálatos
környezetben található, patinás,
magyaros Székely Tanya csárda
ételkínálatából választottunk
egy vadételt, amelyet odahaza is
könnyen el lehet készíteni.
Íme: A vargányás vaddisznókarajhoz a már előzetesen bepácolt
vadhúst egészben megsütjük,
majd a levét leszűrjük, és abból
sűrű mártást készítünk. Közben a
vargányát pörköltszerűen készítjük el. A felszeletelt sültre ráöntjük
a vargányás pörkölttel összekevert
mártást. A vargányás vaddisznókarajt krokettel tálaljuk.

A kis Zsuzsit nem veszik fel
a Balettintézetbe. Nagyon el
van keseredve, a felvételi bizottság egyik tagja vigasztalni
próbálja:
– Csak két ok miatt nem kerültél be. Az egyik a bal lábad,
a másik a jobb.
***
– Józsika, mondj egy egyszerű
mondatot!
– Fúj a szél.
– És azt tudod, milyen időben
van ez a mondat?
– Viharos időben.

Megújul az óvoda

Vigyázzunk a napozással!
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Ételajánló

Óvodánk sikeresen vett részt
a közoktatási intézmények infrastrukturális felújítására kiírt
pályázaton. Az elnyert összeg
9 millió forint. Ebből azokat a
felújítási munkákat szeretnénk
elvégeztetni, amiket már régóta
tervbe vettünk, de anyagi okok
miatt nem sikerült megvalósítanunk. Július 13-tól hat hétre leáll
az óvoda, ez idő alatt mindkét
épületben folynak a felújítási
munkálatok. Megtörténik az
alsó és a felső épületben is
valamennyi nyílászáró cseréje,
a vizesblokkok teljes csőrendszerének és burkolatának a
cseréje. Megújul az alsó épület
csoportszobája, megtörténik
az aljzat betonozása, majd a
parkettázás. Ezzel egyidejűleg
kezdetét veszik a külső munkálatok is. Elvégeztetjük az
épületek akadály-mentesítését,
valamint a kerítés felújítására is
sor kerül. A belső munkálatok az
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óvodakezdésre, augusztus 24-re
befejeződnek, csak a külső felújítás folytatódik, ami azonban
a zökkenőmentes évkezdetet
nem befolyásolja. Bízom benne,
hogy a munkálatok befejezése
után olyan kívül-belül megújult,

jól felszerelt, magas színvonalon
működő óvodával büszkélkedhet községünk, amilyent a környékünkön nem sok település
mondhat magáénak.
Nagyné Szép Erzsébet
intézményvezető

Csodálatos nyári időben idén
is „A jó LaciBetyár” fogadta a
július eleji falunapra érkezőket.
Márpedig már a megnyitón szép
számban vettek részt a falubeliek a gyerekektől az idős korosztályig. Sorra futottak be a régi
és új csodamasinák a körmendi
Vasparipa Egylet, valamint a
vépi Nosztalgia és Hobbijármű
Egyesület szervezésében. A Művelődési Ház mögötti ligetes terület egyik végében
pedig a már jól
megszokott szakácsok felügyelete mellett több
üstben fortyogtak a jobbnál jobb
ételek a tésztás
vadhústól a
krumpli-gulyásig.
Bár még kora délután volt, a mes�sze szálló illatok
már többeknek
gerjesztették az
emésztőnedveit.
„A jó LaciBetyár” néhány szellemes megjegyzéssel igyekezett

feldobni a hangulatot, amikor
Sőre Zoltánt bírta szólásra. A
polgármester beszédében utalt
arra, hogy már nem is tudja,
hányadik falunapot nyitja meg,
s örömmel tapasztalja, hogy a
helyieknek fontos lett ez az önkormányzati rendezvény, hiszen
már most a szokásosnál is többen vannak jelen. Azt kívánta a
megjelenteknek, hogy ezen a
napon felejtsék el
a napi gondokat,
és érezzék jól magukat.
Miközben a műsor kezdetére vártunk, néhány jelenlévőt szólaltattunk
meg.
– Adja Isten, hogy
legyen egészségünk hozzá, hogy
minden ilyen rendezvényre el tudjunk jönni. Nagy
munka van azok
mögött, akik a falunap szervezésében részt vettek,
ezt azzal illik meghálálni, hogy
nem maradunk távol tőle – vélte

Bérmálás – fõpásztori
részvétellel
Mindig nagy öröm és ünnep,
ha egy egyházközségbe ellátogat
a főpásztor. Egyházasrádócon
ismét örülhettünk a megyés
püspök atya látogatásának,
amikor is a püspök atya 15
lelkes fiatalnak szolgáltatta
ki a bérmálás szentségét. A
bérmálkozók – bár izgatottan
várták a püspök úr érkezését
– bátran viselkedtek, hiszen
korábban már találkozhattak főpásztorunkkal, a koronagyűlés
alkalmával. Maradandó élmény
marad számomra a fiatalok

egy idősebb házaspár, akik rendszeres résztvevői a különböző
helyi rendezvényeknek.
– Nem titkolom, hogy a
finom vadhús is vonzott,
mert ilyen szabadtéren
főzött ételhez ritkán jut
az ember. Csak ki kell
várni – mondta egy középkorú férfi, figyelve a
kukták munkáját.
Egy vidáman beszélgető társaság tagjai ígérték,
hogy ha minden tetszik, hajnalig kitartanak.
Ők leginkább a Melódia
Együttes műsorára voltak kíváncsiak. Közben főként a gyerekek
munstrálgatták a muzeális és
legkorszerűbb motorokat.
– Hű, de menő lenne tenni
vele egy kört – mutatott egy
csillogó-villogó japán masinára
egy tizenéves fiúcska –, biztos
repeszt vagy 200-zal. Barátja
hasonló lelkesedéssel helyeselt.
A színpadon a Kölcsey Utcai
Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményének
körmendi és rádóci végzős
tanulói néptáncbemutatója zaj-

lott, ezt követően szombathelyi
táncosok latin táncokat mutattak be profi módon, nagy sikert

aratva. Az erősebb nem néhány
képviselőjének fennakadt a
szeme a lengén öltözött, jó
alakú táncos lányok láttán. Míg
a többi fellépő készülődött, „A
jó LaciBetyár” az asztaloknál üldögélőket próbálta megénekeltetni, megnevettetni, nem sok
sikerrel. Persze mondhatnánk,
a szürke hétköznapok gondjai
és bajai mellett kinek van kedve
énekelni vagy nevetni. Aztán
megérkezett a körjegyzőséghez

Múlt és jelen

szentmise előtti beszélgetése
a püspök atyával. Megtapasztaltam, hogy milyen serkentő,
ösztönző hatással bír püspök
atya személye a fiatalok, de az
egész hívő közösség életére.
A másik nagy élmény a szentmisét követő ünnepi ebéd közben ért. Hallottam, ahogy az
asztalnál ülő képviselők és vendégek idézgetik püspök atya
szentmisében elmondott gondolatait. Felidéztük, hogy püspök
Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Fotós összeállításunk a 4-ik oldalon
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Hangulatos falunap nagyszámú
résztvevõvel
Folytatás az 1. oldalról
tartozó Nemesrempehollós polgármestere,
Paksiné Kecze Tünde és Egyházashollós
akkor még polgármester-jelöltje (ma már
polgármestere), Németh Tamás is.
A színes műsor folytatódott, fellépett
még a Művelődési Ház gyermekkórusa, az
ifjúsági kórus pedig a Téglagyári Megálló
Együttes kíséretében Hungária számokat
adott elő. Időközben a tűzoltók már készülődtek a focipályán a hagyományos, látvá-

nyos bemutatójukra, amit a finom estebéd
elfogyasztása követett. Nem lehetett panasz
a minőségre és a mennyiségre sem. Levezetésként a szombathelyi Melódia Együttes
vidám műsora és a Gazsi Gábor vezette
Téglagyári Megálló rockkoncertje
szolgált a falunapi résztvevőknek,
mindkettő nagy tapsot és elismerést
aratva. Nem maradhatott ki a műsorból a narrátori szerepkört is betöltő „A
jó LaciBetyár”, aki ízes magyarsággal
szórakoztatta az egybegyűlteket.
A kitelepült árusok főként a gyerekeknek kínálták portékájukat, de
nem vetették szét a sátrakat a vásárlók. Az árakat és a fizetőképes
keresletet ismerve ez nem is volt
csoda. A légvárnál, a vízi focinál és
a kézműves foglalkozásnál viszont
nagy volt a forgalom.
Az esti bál Boros Gabival olyan
jó hangulatban zajlott le, hogy
hajnalig kitartottak a bálozók.
Szót váltottunk „A jó LaciBetyárral”, aki elmondta, hogy
továbbra is sok munkája van vőfélyként és fellépőként egyaránt,
gyakran jár Erdélybe. Nagy élmény
volt számára a Tv2 főzőműsorában
szerepelni. Bár jelenleg nincs önálló

tévés show-műsora, már előkészületben van
egy LaciBetyáros tévéműsor. De ez legyen
meglepetés.
Lendvai Emil
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A szakember tanácsolja
Sokat hallani manapság az energiaválságról,
a gazdasági problémák gerjesztette spórolási
lehetőségekről. Nos, az árnyékolástechnikával
foglalkozó csákánydoroszlói PÉ-BO Bt. éppen
ebben a profilban utazik. A társával együtt
dolgozó kiváló szakember, Pétermann János
elmondta, hogy a redőnyök, reluxák több
célt is szolgálnak. Télen védik a lakást a külső
hidegtől, valamint a meleg benntartásában
is szerepük van, nyáron pedig éppen a napsugárzástól, a hőségtől óvják a helyiségeket.
Ebből a szempontból a redőny természetesen
hatásosabb, mint a reluxa, utóbbinak inkább
esztétikai előnye van. A legtöbben elsősorban
műanyag redőnyöket rendelnek, de van némi
igény a jóval drágább, tartósabb és szebb
alumíniumredőnyök iránt is. Az új házaknál a

legcélszerűbb a nálunk még kevésbé ismert és
keresett rejtett tokos változatot megrendelni. A
redőny- és reluxaválaszték is egyre bővül, újabb
és újabb változatok kerülnek forgalomba. Persze
az ablakok állapotától is függ, hogy a redőny
vagy reluxa megfelelően funkcionáljon. Amúgy
foglalkoznak a redőnyök, reluxák mellett harmonikaajtók, szalagfüggönyök és szúnyoghálók
forgalmazásával, szerelésével és javításával is.
A ma igényelt anyagok megtalálhatók a készletükben, illetve az egyedileg szükséges anyagokat legyártatják. S bizony nem gyakori a mai
világban, hogy egy szakember nemcsak ingyen
méri fel a munkát, de annak elvállalásakor még
előleget sem kér. Ha valakinek felvilágosításra,
szaktanácsadásra van szüksége, bátran fordulhat Pétermann Jánoshoz.

A körmendi szemorvos
Június 12-én, pénteken – igaz szűk körben
– ismét meghallgathattuk pápai prelátus
úr, dr. Gyürki László kiváló előadását.
Hosszú-hosszú évek gyűjtőmunkája
áll a plébános mögött. A boldoggá
avatás ügyvédje, a szentéletű herceg
egyik legjobb ismerője. Elhozta
közénk új könyvét is, amelyből
Batthyány Boldog László (képünkön) életét, családját, boldoggá
avatásának procedúráját is megismerhetjük.
Az előadás képekkel, személyes történetekkel, beszámolókkal volt telített. Láthattunk
képeket a szentéletű orvos szüleiről, gyermekei-

ről, családjáról. Hallhatunk történeteket a gyermekkoráról, felnőtté válásáról, munkájáról,
életszentségének híréről, a herceg
ma is tetten érhető tiszteletéről, az
emlékhelyekről, köztéri emlékekről,
a római eseményekről. Leginkább a
herceg életének szent volta fogta
meg a hallgatóságot: a szerető férj,
családapa, és a hitét a munkájában
is megsokszorozó orvos. Végrendeletében ez áll: „Ha boldogok akartok
lenni, tegyetek másokat boldoggá”.
Örök érvényű üzenet ez a számunkra.
(Az előadás utolsó része Szt. Pál útjairól a téli
időszakban várható.)
G. B.
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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
Polgármester: 528-007
Művelődési Ház: 528-012
MÁV Információ és Menetjegyrendelés:
06/40/494949
Körzeti megb.: Kovács Gábor 30/742-8671
Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013
Katolikus Egyház (Orsós Zoltán): 420-111
Református Egyház: 420-020
Savaria Takarékszövetkezet: 528-014

Anyakönyvi
hírek
Születés, házasság nem volt.
Halálozás: Dévai Antalné
Bódis Mária (2009. 06. 29.)
A hozzátartozóknak részvétünk!

Egy bimbózó tehetség
Bérmálás – fõpásztori részvétellel
Folytatás az 1. oldalról
atya igyekezett a szemléletünket az élettel
és halállal kapcsolatban helyes útra terelni,
sürgette, hogy ezekről természetes módon
gondolkodjunk. Felhívta a figyelmünket arra,
mennyire fontos mindennap Isten mellett
döntenünk, mert csak így válhat életünk
elválaszthatatlan részévé: „Akár élünk, akár
halunk, egyaránt az Istené vagyunk.” Majd
azt emelte ki, hogy életünk legjelentősebb
döntése a hit, amely nélkül az életlehetőségeink rosszabbak, ingatagabbak, de
mely által az életünk erősebb. Általa egy
nagyon világos értékrendet bírunk az isteni
törvényekkel, egy nagyon biztos reménnyel
az örök élet vonatkozásában, s a hit által
mindnyájan átélhetjük, hogy a szeretetnek
mindent legyőző ereje van.

Az asztalnál ülve feléledt bennem a
remény, hogy püspök atya buzdítása bizonyára megtermi gyümölcsét a fiatalok
lelkében, s ez által tudnak és akarnak is
tartóoszlopai lenni egyházközségünknek.
Orsós Zoltán
plébános
A megyés püspököt Sőre Zoltán polgármester egyebek mellett ezekkel a szavakkal
köszöntötte:
Sokadik alkalommal kerültem abba
a helyzetbe, hogy polgármesterként
Egyházasrádóc önkormányzata, a falu lakossága és jómagam nevében nagyméltóságú
egyházi képviselőt köszönthetek. Minden
egyes bérmálkozás szent ügy községünk
mindennapjaiban, településünk életében.
Figyeljünk az ünnepre, bármekkora baj is

van hazánkban, nemzetünkben. A bérmálást hosszú, felelősségteljes munka előzte
meg, amit a lelkipásztor, településünkön
Zoltán atya végzett el. Kérem Püspök Urat,
hogy adja ki áldását gyermekeinkre! Amikor
megteszi, Nemzetünk jövőjét áldja meg.

Babos Noémi ceruzarajzai akkor tűntek fel,
amikor a Művelődési Ház nagytermében néhányat kiállítottak belőlük. Az általános iskolából
idén kimaradt lány tehetsége vitathatatlan.
Egyházasrádóci otthonában megtudtam
tőle, hogy már óvodás korában is szívesen
rajzolgatott, az általános iskola második
osztályában pedig már volt olyan rajza,
amire a tanárnője felkapta a fejét, mondván:
ez igen! Azaz, úgy vélte, néhány rajza jobb
lett, mint amit ebben az életkorban el lehet

várni. Ő maga is érezte, hogy a ceruzarajz, a
grafikák készítése fekszik neki a legjobban.
Felső tagozatban még tovább fejlődött,
még jobban beérett a tehetsége. Készített

plakátokat a diákönkormányzat számára, és
tetszést arattak az órai munkái is. Galambos Bernadett, a Művelődési Ház vezetője
is felismerte tehetségét, amikor kiállította

néhány munkáját. Az otthoni és a tanórai
grafikáiból bőven lehetett válogatnia.
A tanulmányait gimnáziumban folytató Noémi azt is elárulta, hogy grafitceruzával szeret
dolgozni, bár már más technikával is próbálkozott. Főként tájképeket, csendéletet rajzol, ezek
állnak legközelebb hozzá. Persze emberi alakok
és állatok is megjelennek a rajzain. Elsősorban
az interneten kutat témák iránt.
Az elém tett dosszié tartalma azt bizonyította, hogy a bimbózó tehetséget nem sza-

bad veszni hagyni. A női portré, a teknősbéka pedig arra jó példa, hogy embereket és
állatokat is kitűnően tud megrajzolni. A mai
világban kissé meglepő, de Noémi szabadidejében legszívesebben sütöget. Úgymond
„kisütött” már több családi rendezvényt
is. A megtekintett rajzok és a megkóstolt
sütik azt bizonyítják, hogy ennek a lánynak
bizony „aranykeze” van.
L. E.     

