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Jobb tavaszt várunk!
Eredmények:
Rábapaty–Egyházasrádóc 1:1
(0:1)
Összeállítás: Szép – Derdák,
Leibenbach, Takács K., Horváth
Á. – Kalmár, Molnár, Körhöcz, Balogh T. – Farkas (Veiner), Balogh A.
(Matiz). Edző: Szép István.
Egyházasrádóc–Táplán SE 1:1
(0:0)
Összeállítás: Szép – Derdák, Takács
K., Horváth B., Horváth Á. (Kovács) – Kalmár (Balogh T.), Farkas
(Horváth Gy.), Körhöcz, Molnár –
Balogh A., Leibenbach (Pénzes).
Edző: Szép István.
Torony–Egyházasrádóc 5:0
(1:0)
Összeállítás: Szép – Derdák, Ta-

kács K., Horváth B., Horváth Á.
– Kalmár (Balogh T.), Horváth Gy.
(Farkas), Molnár – Leibenbach
(Takács D.), Balogh A., Pénzes.
Edző: Szép István.
Egyházasrádóc–Kemenesalja
2:1 (0:0)
Összeállítás: Szép – Takács D., Takács K., Horváth Gy., Leibenbach
– Molnár (Balogh T.), Körhöcz (Balogh A.), Derdák, Kalmár – Farkas,
Pénzes. Edző: Szép István.
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Hírek az Idõsek Klubjából
Elindult heti rendszerességgel
a gerincerősítő torna, mely kön�nyen végezhető, nem
megerőltető elemekből
gyógytornász által van
összeállítva. Aki kedvet
érez a mozgáshoz, azt
hétfőn délután kér órakor várjuk!
Kórust szerveztünk,
melynek próbáit minden
héten szerdán délután
két órakor tartjuk. Dalos
kedvűek további csatlakozására
lehetőség van!

Vasszécseny–Egyházasrádóc
1:0 (0:0)
Összeállítás: Szép – Takács D.,
Horváth B., Körhöcz, Derdák –
Horváth Gy., Molnár, Kalmár,
Leibenbach – Pénzes, Balogh A.
(Balogh T.). Edző: Szép István.

Decemberben adventi városnézésre indulunk. Kőszeg és

Szombathely ünnepi világítását,
hangulatát indulunk felfedezni.
Élő betlehem, adventi
koszorú megtekintése, a
hideg ellen forralt bor,
tea. Akinek kedve van, jöjjön velünk! A korlátozott
férőhely miatt előzetes
egyeztetés szükséges!
Színházba indulunk,
részletekről érdeklődjenek a klubban!

Busz a koncertre
Jess Robin körmendi koncertjére 2009. december
19-én este 18 óra 30 perckor a Rita tekéző elől indítanak buszt az érdeklődőknek. Az utaztatás díja
500 Ft/fő. Az igényeket a 06/20/2948155, illetve a
94/420-390 telefonszámra lehet bejelenteni.

A rádóckölkedi Önkormányzat
rendhagyó Falunapot szervezett,
2009. október 3-án. Egy új programsorozatot kezdeményeztek,
melynek során a valamikor élő,
ma is hasznos hagyományokat
próbálták felidézni. A tökfaragás,
a kukoricafosztás, -morzsolás,
gyümölcsaszalás, szőlőpréselés,
kosárfonás és egyéb kismesterségek bemutatása, illetve kóstolgatása mellett óvodánk CSUPORKA
néptánccsoportja is meghívást
kapott az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által is
támogatott rendezvényre. Örömmel fogadtuk a felkérést, és nagy
izgalommal, lelkesedéssel készül-

tünk a népi gyermekjátékokból,
mondókákból, és botos, valamint
körtáncból összeállított műsorunkkal. Ragyogó napsütésben,
remek hangulatban, jókedvűen,
gyönyörű viseletünkben léptünk
fel. A közönség nagy tapssal
jutalmazta színpadi játékainkat.
A kicsik boldogan, csillogó szemmel fogadták a dicsérő, elismerő
szavakat, és jóízűen kóstolgatták
a vendégváró finomságokat. Köszönöm kis táncosaim szüleinek a
nagyon lelkes és aktív részvételt,
valamint a sok-sok támogatást. A
siker Őket is megilleti.
Fiderné Papp Ágota
gyermektánc oktató, óvónő

Apróhirdetések
Egyházasrádócon, a Szecsődi u.
3. szám alatti lakóház melléképületekkel eladó.
Érdeklődni délelőttönként 10
óráig a helyszínen lehet.
Termelőtől termelői áron vegyes
virágú árvácska, cserepes, szálas
krizantém eladó.
Nyugdíjasoknak kedvezményt
adok. Egyházasrádóc, Kossuth L.
u. 4. Telefon: 420-433.
Vietnámi csüngőhasú malacok
eladók. Érdeklődni: Tanárok u.
25. Telefon: 06/20-3666-400 vagy
420-065.
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A kicsinyek kórusába várjuk jó hangú
ovisok, kisiskolások jelentkezését.
Indul az Idősek Kórusa is, jelentkezni lehet
Pummerné Marikánál az Idősek Klubjában.
Ha van igény patchwork szakkörre az
asszonyok, lányok körében, telefonáljanak
és elindítjuk.
A kultúrházban vannak citerák, kellő jelentkező esetén lehet citerázni.
Több gyerek szeretne gitárra is járni, de
csak akkor lehetséges és akkor éri meg, ha
többen jelentkeznek. Változik a könyvtár és
a netes terem nyitva tartása: Hétfő: 15–17,
szerda: 16–18. Jöjjenek a gyerekek is.
Galambos Bernadett

Kölkedi Õsz
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Anyakönyvi
hírek
Születés:
Bertai Zsolt és Frank Erika fia Gábor Alex (2009. okt. 23.)
Sóvári Attila és Gyürki Edit leánya
Johanna (2009. okt. 21.)
Pados Árpád és Kovács Krisztina
fia Bence (2009. okt. 12.)
Tóth Imre és Kovács Andrea leánya
Anita (2009. okt. 14.)
Hosszú, sikeres életet kívánunk!
Házasság nem volt.
Halálozás:
Kerecsényi Józsefné Bazsó Ida
(2009. november 10.)
Kerecsényi Kálmán (2009. okt. 11.)
Nagy Imre (2009. október 19.)
A hozzátartozóknak részvétünk.
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Ülésezett az intézményfenntartó
társulási tanács
Sőre Zoltán egyházasrádóci,
Paksiné Kecze Tünde nemesrempehollósi, László Zoltán
rádóckölkedi polgármester,
valamint Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó és Együd
Bertalan körjegyző részvételével november 4-én ülésezett
az Intézményfenntartó Társulási Tanács. Az ülésen jelen volt
még Süle Erika iskolaigazgató,
igazoltan viszont távol maradt
Francsics Zoltán nagykölkedi
polgármester.
Az első napirendi pont tárgyalásánál Söre Zoltán tájékoztatta
a résztvevőket arról, hogy az
iskolaigazgató kérelmet nyújtott
be a hivatalba a 2009/2010
tanévben indítandó napközis
csoportlétszám közoktatási
törvényben meghatározott maximális létszámának emelésével
kapcsolatban. Süle Erika ehhez
hozzátette: azt a tájékoztatást
kapta, miszerint a jelenlegi maximalizált létszámot a fenntartó
önkormányzatok szükség esetén

30 százalékkal emelhetik. Az oktatási törvény szerint legfeljebb
3 évfolyam vonható össze, így
az iskola napközis csoportja
valójában nem a törvénynek
megfelelően működik. Az utóbbi időben igen megszaporodott
a napközit igénylők száma.
Ezért arra gondoltak, hogy a
negyedik évfolyamosokat átteszik a tanulószobára, de ez az
út nem járható. Ha a törvényben meghatározott mértékű
létszámemelést a fenntartók
végrehajtják, akkor időlegesen
megoldódik a probléma. Sőre
Zoltán úgy vélte, az idei tanév
csoportlétszámát a lehető legmagasabbra kell emelni. Együd
Bertalan hozzátette, hogy a
normatívák törvényes igénylése
szempontjából mindenképpen a
törvényességet kell figyelembe
venni, ettől függetlenül kérdésben a testület dönthet másként
is. Süle Erika megjegyezte, hogy
a költségvetés tervezése előtt
pontosan meg kellene határozni
az indítható csoportok számát.

A társulási tanács végül is úgy
határozott, hogy a közös fenntartású Kossuth Lajos Általános
Iskola 2009/2010-es tanévben
indítandó napközis csoportlétszám 30 százalékos emeléséhez
hozzájárul, így a jelenlegi 26 fős
csoportlétszám 34 főben lenne
maximalizálva.
Süle Erika ismertette, hogy az
iskola III. negyedévi költségvetése 68 százalékban lett teljesítve.
A 75 százalékos időarányos
elváráshoz képest 7 százalékkal kevesebbet költöttek. Ez
számszerűen azt jelenti, hogy 5
millió forintot spóroltak. Majd
arról tárgyalt a tanács, hogy ezt
a pénzt hogyan lehetne minél
hasznosabban felhasználni.
László Zoltán szerint a bútorok cseréjénél érdemes lenne
pályázati lehetőséget kivárni.
Sőre Zoltán arra figyelmeztetett,
hogy még kifizetésre várnak a
minden bizonnyal jelentős ös�szegű téli gázszámlák. Paksiné
Kecze Tünde, mint az iskola
egyik tanára, javasolta a rajzte-

Ünnepi megemlékezés,
díjátadások
Zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház nagyterme az idei
október 23-ai ünnepségen.
Persze az ünnepi közgyűlésen
nemcsak az 1956-os forradalomra és szabadságharcra
emlékeztek a megjelentek,
de ez alkalommal adták át az
önkormányzat által alapított
díjat, elismerést.
Az ünnepséget levezető Galambos Bernadett köszöntötte
a megjelenteket, majd Sőre
Zoltán mondta el ünnepi beszédét: Ma este, mi tisztességes
polgárok emlékezni és tisztele-

tet leróni gyűltünk össze apáink és nagyapáink nemzedéke
előtt, akik most már több mint
fél évszázada keltek fel
egy zsarnoki rendszer
ellen. Egy olyan rendszer
ellen, amelyik elvette
tőlük még a gondolkodás szabadságát is.
’56-nak több üzenete is
van. Soha nem szabad
feladni, megtörni. Soha
nem szabad beletörődni
abba, hogy külső erőnek kiszolgáltatva, a
választás szabadsága
nélkül éljük le az életünket. Én

a nagy dolgokat véghez vivő
generációra gondolok, amikor
kimondom azt, hogy magyar

Folytatás a 2. oldalon

rem nyílászáróinak halaszthatatlan cseréjét. Mint mondta,
a terem már balesetveszélyes,
be kell zárni, amennyiben nem
történik meg a csere. Sőre Zoltán úgy reagált, hogy sajnos
plusz pénzt nem tudnak erre
előteremteni.
Következő napirendi pontként
ismertették a nyertes pályázatok önerejének a biztosítását.
Együd Bertalan a bent lévő pályázatok felől érdeklődött. Süle
Erika elmondta, hogy a komplex
akadálymentesítés pályázata
kidolgozás alatt van. Együd
Bertalan arról tájékoztatta a
tanácsot, hogy az önerők ös�szegének kifizetésével gondok
lehetnek Nagykölked esetében,
amennyiben az év végén kell
azt rendezni. Esetleg részletfizetéssel élnének. Sőre Zoltán
jelezte, hogy meg tudják oldani
a problémát. Az ülés végén a
társulási tanács módosította a
közös fenntartású Kossuth Lajos
Általános Iskola és a Meseház
Óvoda költségvetését.

Legyünk
óvatosak!
Megjelentek községünkben
is a jól szervezetten működő
gépkocsifeltörők, akik gyorsan
dolgoznak, és még gyorsabban
távoznak. Ezért fontos, hogy ha
lehet, ne hagyjuk az utcán gépkocsinkat. Ha mégis, akkor vegyünk
ki belőle minden értéket, s hagyjuk nyitva a kesztyűtartót, hogy
a bűnözők lássák, nincs benne
semmi értékes.
Ugyancsak legyünk nagyon óvatosak a csalókkal, szélhámosokkal
szemben. Különböző ürüggyel ne
engedjünk be senkit a házunkba,
aki hitelt érdemlően nem tudja
igazolni honnan jött. Ha pedig
már beengedtük, ne hagyjuk
magára. Vigyázzunk magunkra
és értékeinkre!
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Ünnepi megemlékezés, díjátadások
Folytatás az 1. oldalról
vagyok, s azt hiszem, rájuk
vagyok igazán büszke, bármit
is mondanak kormányzati szinten a pénztől elvakult offshore
politikusok. Legyenek hát velem
együtt Önök is büszkék ’56 hőseire – mondta egyebek mellett
a polgármester.
Szót kért ünnepi gondolatainak elmondásához dr. Hende
Csaba országgyűlési képviselő
is, aki utalt arra, hogy a pesti
gyerekek nagy része nem tudja,
mit ünneplünk október 23-án.
Nem lejönni kell hát vidékre,
hanem feljönni, oda, ahol a
gyerekek átérzik az ünnep jelentőségét. Jó példa erre a rádóci
iskola, ahol nemcsak oktatnak,
de nevelnek is. 1956 emlékezete
érzelmekkel teli ünnep. Ez több

nekünk, mint egy történelmi
tény. Sok időt vesztegettünk el,
s ez nem mehet tovább. Olyan
Magyarországot kell építeni,
ahol jó élni.
A többféle művészeti ágban
is jeleskedő Marosits József há-

rom, alkalomhoz illő saját versét
adta elő nagy érzelmi átéléssel.
Hangsúlyozta: bízik benne,
hogy e sokat szenvedett nép
végre talpra tud állni. Nagy tapsot váltott ki az általános iskola

felső tagozatos csoportjának
„Három falevél” című ünnepi
műsora, amelyet Kónya Nóra
és az osztályfőnök Süle Gyula
tanított be.
Sor került az emlékérem,
elismerő oklevél átadására is.
Egyházasrádóc Szolgálatáért
Emlékérmet posztumusz kapta
meg Moór Attiláné, aki pedagógusként és a Művelődési
Ház vezetőjeként is sokat tett
a településért. A díjat Sőre Zoltántól fia vette át, aki néhány
szóban megköszönte az elismerést. A Polgármesteri Elismerő
Oklevelet ezúttal a Polgárőr
Egyesület kapta. Vámosi Péter
elnök vette át és köszönte meg
az elismerést azzal, hogy „Mi is
szolgálunk és védünk”.
A plaketteket Marosits József
készítette, az elismerő doku-

mentumok Markovics Ágota
munkáját dicsérik. A jelenlévők
a falakon Markovics Ágota és
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Új helyszín – régi hangulat
Idén is vendégül látta községünk idős polgárait az önkormányzat. A helyszín azonban
ezúttal változott, a műsornak, a vacsorának a Művelődési
Ház adott otthont,
melynek vezetője
vezette le a programot. Igaz, kitűnő
volt az idő, talán
ez is közrejátszott
abban, hogy csak
néhány hely maradt
üresen a terített
asztaloknál.
Főként az asszonyok körében voltak, akik már a műsor kezdetére igen jól érezték magukat, nevetgéltek,
viccelődtek egymással. A férfiak közül többen
ízlelgették a vörös és fehér asztali nedűt. A
finom pogácsa is fogyóban volt.

A hagyományoknak megfelelőn Sőre Zoltán
polgármester köszöntötte az egybegyűlteket,
mondván: Bizony megállíthatatlanul rohan az
idő. Ezt látni az első
ősz hajszálakon, a
gyerekek, unokák
felcseperedésén.
Azokat az öregeket
ünnepeljük, akik
bearanyozták családjuk életét. Az
arany és az ezüst
jelképezi az időskort, amely nem
tragédia, hanem
állapot. A polgármester mindenkinek azt kívánta, hogy ragyogja be életét az arany és az
ezüst fénye.
Aztán megkezdődött a színes, énekre,
táncra, játékra épült műsor, amelyet egyesek

Bogdán Hajnalka festményeit
tekinthették meg.

Falugyûlés 2009
Kórus szervezése az Idõsek
Klubjában
Nagyon sokan vágyakoznak arra a felnőttek közül is, hogy részesei legyenek egy
közösségnek, egy közös tevékenység köré
szerveződött társaságnak. Ahol komolyan
lehet venni azt, amiért együtt vagyunk,
és közösen jókat lehet nevetni egymáson,
egymással.
A kóruséneklés nagyon szoros kapcsolatot teremt ember és ember között. Azok
az emberek, akiknek együtt kellett megküzdeniük valamilyen nehéz helyzetben, örök
életükben közel érzik magukat egymáshoz.
Mert nagyon mély dolgokat kellett megmutatniuk egymásnak magukról. Így van ez a
kórusban is. A mai világban sokszor úgy
érezzük, hogy kevés lehetőség van, hogy
meg merjünk mutatkozni mások előtt. Ráadásul semmi nem hat ránk olyan mélyen,
mint az emberi hang. Sokszor könnybe
lábad a szemünk, olyan erős érzelmeket
szabadít fel bennünk.
Sokkal többet kellene énekelni a lelki
egészségünk érdekében. A hangok közös
kiadása az emberi kommunikáció legősibb
formája. Egy kórusban énekelni torokszorító,
felszabadító élmény. A kisgyerekek még ösz-

tönösen énekelnek, erre épülnek a gátlások.
A kórusban azt tanuljuk újra, amit valaha
mindannyian tudtunk. A közös éneklés a
legtisztábban adja meg a lehetőséget erre
a gátlásfeloldó, felszabadult tevékenységre.
Csak élnünk kell, kellene vele! Észrevétlenül
megtanulhatunk fontos dolgokat. Figyelni
másokra, együttműködni, felelősséget vállalni, kitartani. Aki énekel, segítséget ad és kap!
Ha valaki énekelni szeretne, az első lépések
a legnehezebbek. Csatlakozzam-e, nem nevetnek-e ki az én koromban, nem énekelek
olyan jól, csak egyszerűen szeretek. Ilyen, és
ehhez hasonló gondolatok mindenkinek keringenek a fejében. Kérem, küzdjék le ezeket
a gátlásokat, és fogják karon a szomszédot
is, csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz!
A kirándulásokon is kiderült, hogy mennyi
jó hangú, énekelni szerető ember él kis
falunkban. Az igazi élmény pedig a közös
munka, gyakorlás után az lesz, ha rendezvényeken büszkén állhatunk ki a közönség elé.
Higgyék el, gyerekeik, unokáik is büszkék
lesznek Önökre!
Pummer Lászlóné
Idősek Klubja

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: 1412, 06/80/555-194
Orvosi rendelő: 420-006, mobil:
06/30/9016-883
Védőnő: 420-606
Fogorvosi rendelő: 420-415
Gyógyszertár: 420-010
Posta: 420-049
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 megbízott: Kovács Gábor
30/742-8671
Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013
Katolikus Egyház (Orsós Zoltán): 420-111
Református Egyház: 420-020
Savaria Takarékszövetkezet: 528-014
Weboldal: www.radochollos.hu
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A meglehetősen zord időjárás is oka lehetett, hogy
a szokásosnál kevesebben
jelentek meg az év végi közmeghallgatással egybekötött
képviselő-testületi ülésen, köznyelven a falugyűlésen. A Művelődési Házban Sőre Zoltán
polgármester a megszokott
vehemenciával, ezúttal is ki-

vetített képekkel illusztrálva
számolt be 2009 eseményeiről,
az eredményekről, a kudarcokról, a lakosság hozzáállásáról,
egyesek kritizálható magatartásáról. Az értékelő beszámoló
– melyről részletesen idei utolsó, decemberi lapszámunkban

írunk – széles témakört ölelt
át, az intézményfenntartástól
a fejlesztéseken, pályázatokon
át a programokig, de a jövőt
is előrevetítette. A hozzászólók egyike egy használaton
kívüli szennyvízakna sorsa
felől érdeklődött, s a polgármestertől megnyugtató választ kapott. Arra a felvetésre,
hogy a temetőben a
tölgyfa szennyezi a
sírokat Sőre Zoltán
úgy reagált, hogy a
tölgyfákat meg kell
kímélni, hiszen azok
is élőlények. Minden
fát nem lehet kivágni, amelyek esetleg
szennyezik a sírokat.
Le kell takarítani a
szennyeződést. Egy
idős hozzászóló a
mikrofonnál elmondta, hogy ő is hívta falugyűlésre
az embereket, de nemigen volt
hatása. Olyanok sem jöttek el,
akik a másnapi öregek napján
biztosan ott lesznek. Annak
költségét az az önkormányzat
állja, melynek beszámolójára
most nem voltak kíváncsiak.

túl hosszúnak tartottak, mások árgus, fénylő
szemekkel figyeltek. A nagy taps azonban

egyhangúan járt a Meseház Óvoda Csuporka
tánccsoportjának (vezetője: Fiderné Papp
Ágota), a körmendi Kölcsey Utcai Általános
Iskola és Művészetoktatási Intézmény alsós egyházasrádóci tanulóinak (vezetőjük:
Fiderné), a Kölcsey továbbképzős körmendi és
rádóci tanulóinak (vezetőjük: Tangl Balázsné
Éva), valamint a vasvári Művelődési Ház Őszirózsa Népdalkörének.
A finom vacsora felszolgálásában ezúttal is közreműködtek a képviselő-testület
tagjai. Az estébe hajló rendezvényen egyre
emelkedettebb volt a hangulat, s szinte
biztos, hogy legalább erre a délutánra
otthon maradtak a testi-lelki bajok, a napi
gondok.

Idõsek Napja a
klubban
Mint minden évben idén is eljöttek hozzánk az óvoda nagycsoportosai felköszönteni az idősebb
korosztály tagjait. Nagy örömünkre
szolgált, hogy minden eddiginél
nagyobb számban jelentek meg a
szépkorúak, hogy ilyen sokan
kíváncsiak voltak az ovisok fellépésére. A gyerekek rengeteg
verssel, énekkel, körtánccal
kedveskedtek a nézőknek. A
csúfolódókat nagy beleéléssel
mondták egymásnak a fiúk és
a lányok. Sok tapsot, mosolyt,
nevetést kaptak jutalmul a szép
szereplésért. Büszkék is voltak a
gyerekek nagymamái, nagypapái unokáik szereplését látván.
Meghatódottan vették át a szeretet
virágait az ovisok köszöntője után.
De ezzel nem ért véget a nap!

Az emlékezetes kőszegi kirándulásokat felidézve levetítettük
az ott készült képeket. Nem
titkolt szándékunk volt, hogy
megmutassuk azoknak is, akik
nem vettek részt rajtuk, hogy

milyen szép helyeken jártunk,
s hogy milyen jó hangulat volt.
Rengeteg emlék felidéződött, s
zenei aláfestésként végig énekeltünk. Hol egyiknek, hol másiknak jutott eszébe egy- egy
dal, melyet ott is énekeltünk.
Igaz, hogy ebédre nem értek
haza időben, de remélem megérte maradni, mert rendkívül
jó hangulat alakult ki, s úgy
érzem sikerült közelebb kerülni
egymáshoz.
P. L.-né

