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Hogyan kerüljük el,
hogy áldozattá váljunk?
Az idősebb korosztály élethelyzeténél fogva sokkal nagyobb veszélynek van kitéve
bűnelkövetés szempontjából,
mint a fiatalabbak. Már nem
olyan mozgékonyak, gyengül a
fizikai erőnlét, rosszabb a látás,
hallás, kevésbé gyanakvóak,
alapvetően jóhiszeműek. Ezért
is fontos felhívni a figyelmüket
arra, hogy hogyan kerülhetik el
az áldozattá válást.
November 24-én Németh
Andrea főhadnagy „Hogyan
kerüljük el, hogy áldozattá
váljunk?” című előadása ezekre a technikákra hívta fel a
megjelent szépszámú közönség figyelmét. Az előadásba
bekapcsolódtak a résztvevők,
akik elmondták tapasztalataikat is. A különböző kisfilmek
valós szituációkat mutattak,
melyeket együtt elemeztünk.
Rögtön észrevették azokat
a hibákat, melyeket a filmek
résztvevői elkövettek, s ez által
bűncselekmények áldozatai
lettek. Így csokorba szedve a
lehetséges veszélyforrásokat
talán még tanulságosabb volt,
mintha csak egy-egy megtörtént esetről hallottak volna a
résztvevők.
Néhány jó tanácsot tolmácsolunk azoknak is, akik nem látták,
hallották az előadást:
– Pénztárcát soha ne tegyenek
a táska tetejére, ahonnan kön�nyen elemelhetik!
– Táskát őrizetlenül ne tegyenek le egy pillanatra se, például
piacon, temetőben, boltban!
– Ha valaki E-on, ÉGÁZ stb.
dolgozójaként akar bejutni a
lakásba, addig ne engedjék be,
míg nem igazolta magát, ne
hagyják a lakásban felügyelet
nélkül!
– Ajtónyitás előtt nézzék
meg a kisablakon, hogy ki akar
bejönni, ha nincs kisablak, a
biztonsági lánc jó szolgálatot
tehet!
– Zárják be az ajtót akkor is,
ha rövid időre a szomszédba
vagy a kertjükbe mennek!
– A korszerű nyílászárók megnehezítik a bejutást a lakásba, főleg ha nem felejtik nyitva őket!
– Ne írják ki a postaládára, ajtóra, hogy özvegyek, ne
mondják meg a telefonba, hogy
egyedül élnek!

– Ha valaki ajándékot hoz, és
nyugdíjszelvény felmutatását
kéri az átvételhez, ne dőljenek
be, mert ilyen célból nem kér
senki szelvényt, csak ki akarják
figyelni a helyet, mivel gyakran
hagyják a pénz mellett a nyugdíjszelvényt az idősek!
– Ismeretlen, sőt ismerős
személy előtt se vegyék elő
értékeiket, pénzüket, ne lássa
senki a helyét!
– Kerüljék a jól megszokott
helyeket (például ágyneműhuzat, ruhák alatt ne tartsák a
megtakarított pénzüket), mert
ott fogják legelőször keresni a
csalók!
– Rosszullétre hivatkozva,
vagy csak egy pohár vizet kérve
ne engedjenek be idegeneket a
lakásba, vigyék inkább ki a vizet,
vagy a széket, amire leültetik!
– Gyakran hívják fel olyan
ürüggyel a csalók az áldozatokat, hogy vásároljanak 2-3
telefon feltöltő kártyát, diktálják
be az azonosító számokat és
nyerhetnek. Ez nem igaz, a feltöltő kártyával saját telefonjukat
töltik fel!
– Olyan ürüggyel is jelentkezhetnek, hogy nyereményjátékon
kisorsolták, nyert ágyneműgarnitúrát, étkészletet, egyebet,
de be kell bizonyos összeget
fizetni, hogy megkapják. Silány
minőségű árut adnak így a
pénzért!
– Telefonon felhívhatják,
hogy hozzátartozója bajba
került, sürgősen pénzre lenne
szükség, ezért valakit küldenek a pénzért. Ne adjanak át
idegennek pénzt! Ha meggyőződtek róla, hogy mégis
igaz (például visszahívják a
hozzátartozót), akkor is az csak
átvételi elismervény, aláírás,
tanú jelenlétében történjen, különben nem biztos, hogy meg
is kapja, akinek kellene!
– Figyeljenek szomszédjaikra
is, ha gyanús személyeket látnak, az autó rendszámát írják
fel, szükség esetén hívják a
rendőrséget!
Összegzésképp nagyon fontos, hogy egészséges gyanakvással kezeljék a különböző
szokatlan, furcsa helyzeteket.
Vigyázzanak nehezen összerakosgatott kis nyugdíjukra,
tartsák biztonságos helyen!
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Ovisok
szereplései
Óvodásaink az Öregek Otthonába már régóta mennek
köszönteni az idős néniket és
bácsikat. Az idei évben még
tréfás csúfolódókkal is megnevettették a hallgatóságot:
néhány fiú egészen belemelegedett a lányoknak mondott
versikékbe. Az iskola adventi
programjára az idén meghívták
a nagycsoportos gyerekeket és
szüleiket is, hogy megmutassák
nekik, nem csak tanulásról szól
az iskola. Leendő tanító nénijükkel is megismerkedhettek,
és az osztályteremben is körülnéztek. A tornateremben sok
érdekes tevékenységgel várták
a gyerekeket a tanító nénik:
hajtogattak, ragasztottak, vágtak, gyöngyöt fűztek, csuhéból
angyalkát készítettek. Az advent,
karácsonyvárás nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is az
év legszebb ünnepére való készülés kezdetét jelenti. Nagycso-

portosaink szívesen énekelnek és
könnyen tanulnak verseket is,
így örömmel és izgalommal fogadták a következő szereplésre
való felkérést. Csoportunkban is
elkészítettük az adventi koszorút, a kislányok pedig lelkesen
színezték az angyalkákat. Óvodásaink a szeles, sötét vasárnap
délutánon kicsit megilletődve
érkeztek meg szüleikkel, testvéreikkel a falu főterére, hogy
adventi műsorukat előadják,
és utána részesei legyenek az
első gyertya meggyújtásának.
A decemberi hónap a gyerekeknek örömet és meglepetéseket
tartogat, mert a télapót várjuk
az óvodába, aki mindig „teli
puttonnyal” érkezik hozzánk. Az
adventi gyertyák meggyújtása
pedig jelzi a gyerekeknek, mikor
ér ide a karácsony, hiszen a fa
alatt mindig sok játékot találnak,
ami az idén sem lesz másként.
s.p.mariann

Idén is lesz szabadtéri falukarácsony december 23-án a koordinációs épületnél, amelyre az önkormányzat szeretettel várja községünk lakosságát. A program a hagyományoknak megfelelően
alakul, és persze lesz forralt bor, meleg tea és zsíros kenyér is.

Értesítés
Szeretettel küldök értesítést az egyházközség tagjainak és minden kedves érdeklődőnek arról, hogy a hagyományos Szentestei
templomi ünnepségünket, december 24-én, csütörtökön a korábbi
gyakorlattól eltérően nem 17 órakor, hanem 16 órai kezdettel rendezzük meg az egyházasrádóci református templomban. Minden
érdeklődőt szeretettel hívok és várok!
Szakál Péter esperes
A Vöröskereszt köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a 2009. november
5-i véradáson.
Egyúttal kívánunk békés, boldog karácsonyt és sikeres újévet!

Apróhirdetések

Figyelem!

Egyházasrádócon, a Szecsődi
u. 3. szám alatti lakóház melléképületekkel eladó. Érdeklődni
délelőttönként 10 óráig a helyszínen lehet.
Vietnámi csüngőhasú malacok eladók. Érdeklődni: Tanárok
u. 25. Telefon: 06/20-3666-400
vagy 420-065.

A lottót, tippmixet és egyéb
szelvényt az év végi ünnepekhez
kapcsolódóan december 24-én,
szenteste napján 6-10-ig, 27-én
7-10-ig, 31-én pedig 6-10-ig
adhatja fel. Egyéb napokon
szokásos a nyitva tartás. Nagy
Sándorné, Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 190.
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A költségvetési koncepcióról is
tárgyaltak
November 23-án ülést tartott
önkormányzatunk képviselő-testülete. Berbás Péterné
gazdálkodási főelőadó az első
háromnegyed évi teljesítésről
számolt be. Egyebek mellett
elmondta, hogy a bevételek
és a kiadások is 79 százalékra
teljesültek. A teljesítések időarányosak. Vannak 100 százalék feletti szakfeladatok is.
Dobrovics László az iránt érdeklődött, hogy az orvosi rendelő
felújítása mire terjed ki. Sőre
Zoltán polgármester válaszában
hangsúlyozta, hogy komoly
műszerbeszerzés is folyik mind
a háziorvosnál, mind pedig a
fogorvosnál, az utóbbi a nagyobb volumenű. A felújítás
mellett az akadálymentesítést is
megoldják. Arról is szólt, hogy a
költségvetés teljesítésénél több
túlteljesítés is van, ami a pályázatok utófinanszírozásából
adódik. A testület a beszámolót
egyhangúlag elfogadta.

A költségvetési koncepció
tárgyalásánál Sőre Zoltán arról
is beszélt, hogy 2010-ben 197
millió forintra csökken a bevétel
a kormányzati elvonások miatt.
Az intézmények már elfogadták
a költségvetési koncepcióikat. A
működés fenntartására 90 millió
forinttal kevesebb jut. Minden
a dolgozóknak adható és nem
kötelező támogatásról le kell
mondani. Komoly költségvetési
megszorításokra van szükség.
Ezzel sikerülhet 22 millióra csökkenteni a hiányt. A társadalmi
szervezeteknél is megvonásokra
lesz szükség. Persze ez csak a
koncepció, ami még nem végleges. A képviselők több kérdést
is feltettek, javaslatokkal éltek.
A költségvetési koncepciót 4
igen, 2 nem és 1 tartózkodással
fogadták el. Döntöttek arról is a
képviselők, hogy az étkezési térítési díjakat 8 százalékkal tervezik
emelni. Ez vonatkozik a tízóraira, az ebédre és az uzsonnára

is. A polgármester elmondta,
hogy a közbeszerzést másként
bonyolítják le, amennyire lehet
stabilabbá válik az árképzés
szabadsága. Nagy Sándor alpolgármester megjegyezte, hogy
sajnos nem az árverseny dönt.
Hat igennel, egy nemmel és egy
tartózkodással szavazták meg a
lakásbérleti díjak 4,5 százalékos
emelésére tett javaslatot. Megtörtént a vagyonnyilatkozatok
kiosztása is.
Tárgyaltak a testületi tagok az
„életben maradáshoz szükséges” hitelfelvételi konstrukcióról
is. A határozat értelmében az
önkormányzat hitelkérelmet
nyújt be a Savaria Takarékszövetkezethez működési célú
folyószámlahitel-keret igénybe vételére 30 millió forint
mértékben. A futamidő 2010.
december 31-ig tartana. Némi
vita bontakozott ki arról, hogy
a kisrádóci Rákóczi Ferenc utcában 30 km/h sebességkorlátozás

lenne indokolt. A testület végül
is nem tartotta indokoltnak a
tábla kihelyeztetését. Nagy Gábor az iránt érdeklődött, hogy
szűnnek-e meg majd átkelők
a vasútnál. A polgármester
erre nemmel válaszolt. Több
kérdés is felvetődött a vasúti rekonstrukció befejeződése utáni
helyreállításokról is. Bali László
és Nagy Gábor a bölcsődével
kapcsolatban érdeklődött. Sőre
Zoltán a témáról elmondta,
hogy óvodai kapacitásbővítésre
lenne szükség, amire pályázati
lehetőség is van. A beruházás
30-40 millió forint lenne, s öt
faluból 17-18 gyereket írathatnának be a bölcsődébe. Arról is
döntés született, hogy pályázatot nyújtanak be a koordinációs
épület külső felújítására, illetve
a játszótér felújítására, parkrendezésre. A képviselő-testület
az áfa összegét önerőként a
2010. évi költségvetés terhére
biztosítja.

Éves beszámolót tartott
a polgármester
Mint korábbi számunkban
már írtunk róla, ebben az évben is falugyűlésen számolt
be Sőre Zoltán polgármester
a 2009-ben történtekről, kitekintést adva a következő
évre is. A   „jót, s jól tenni”
szlogennel fémjelezett beszámolóban elhangzottakról
az év során lapszámainkban
részletesen beszámoltunk,
ezért és a helyhiány miatt
csak érintőlegesen írunk az
elhangzottakról.
A polgármester elmondta
egyebek mellett, hogy az önkormányzat teljesítette a rá rótt

feladatot, fenn tudták tartani
az oktatási, egészségügyi és
szociális ellátást. A költségvetési számok ismertetése után
hangsúlyozta, hogy kevesebb
jutott ebben az évben fejlesztésekre, ennek ellenére komoly
eredményekre lehet visszatekinteni. Az iskolában, az óvodában sokmilliós beruházások,
felújítások történtek nagyrészt
helyi iparosok munkájával, s
megújult az orvosi rendelő és
az önkormányzati konyha is,
amit ha privatizálnak, talán már
be is zárt volna. Hét éve azért
is mindent elkövetnek, hogy
rendezettek legyenek a közterü-

letek. Aki kritizálja a munkában
résztvevőket, gondoljon arra, ő
hogyan dolgozna kánikulai melegben motoros kaszával. Nagy
eredmény, hogy a 22 lakóparki
telekből már csak 4 szabad,
a beruházás nullszaldós és 2
telket önkormányzati társasház
kialakítására tartanak fenn. A
hagyományos rendezvények ebben az évben is sikeresek voltak,
köztük a falunap, a sportnap és
a szüreti felvonulás. A település
már rendelkezik egy korszerű
mikrobusszal is. A mínuszos
költségvetés ellenére megvalóFolytatás a 2. oldalon

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új

évet kívánunk minden
kedves olvasónknak!
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Ez (is) történt 2009-ben

Adventi nyitott kapuk
Advent időszakában nemcsak
az otthonokban, a családokban, de az iskolában is készülődünk a karácsony ünnepére.
Környezetünk ünnepi díszbe
öltöztetése mellett olyan közösségi programokat is igyekszünk
szervezni, melyek segítségével
közelebb hozzuk az iskola közösségét, a település lakosságát

egymáshoz. Ebből a célból
álmodtuk meg az „Adventi nyitott kapuk” elnevezésű
programsorozatunkat.

Advent első hetében karácsonyi barkácsolásra, játszóházba
invitáltuk hat község óvodáskorú
gyermekeit. Pedagógusaink és
tanítványaink nagy lelkesedéssel
készülődtek a programra, melyre
sok szülő is elkísérte óvodás gyermekét. Az iskola bemutatása után
tanító nénik, iskolás gyerekek
segítségével gyorsan elkészültek
az aranycsillagok, a
gyöngyös karkötők,
a zöld papírfenyők
és a repülni vágyó
csuhéangyalkák. A
kellemes karácsonyi
dalok hallgatása és
a forró tea kortyolgatása közben volt
idő egy kis kötetlen
beszélgetésre, egymás megismerésére is. A játszóházzal
egyidőben nevelőink
által készített adventi koszorúkból, gyerekeknek szóló könyvekből, finom süteményekből is
vásárolhattak az érdeklődők.

Programsorozatunk második
nagyrendezvénye a hagyományosnak tekinthető iskolai
Mikulás-show volt. Várakozással teli hangulat lengte körül
december 4-én a kopott tornatermi falakat, zsúfolásig megtelt
még a lelátó is, szólt a Hull a
pelyhes fehér hó, … és valóban eljött hozzánk a Télapó. A
gyerekek színes és szórakoztató
műsorszámokkal készültek a
Mikulás köszöntésére: láttunk
verses-zenés összeállítást, akrobatikus elemeket is tartalmazó
táncos produkciót, modern
táncbemutatót és alkalomhoz
illő színpadi produkciót is. A
Mikulás nagyon elégedett volt
a látottakkal, s szélesre nyitotta
hatalmas piros zsákját, melyből
mindenkinek bőségesen jutott
az ajándékokból. Másnap délelőtt az érdeklődő gyerekek
elkísérhették a jó öreg Mikulást a faluban tett sétájára is,
ahol az elhangzott versekért és
énekekért csokoládé, gyümölcs

és szaloncukor volt a jutalom.
Advent harmadik hetében,
december 12-én, szombat a
Nagy Karácsonyváró elnevezésű
program napja. A rendezvény
keretében az érdeklődők kedvük
szerint vásárolhattak a gyerekek
és pedagógusaink által készített
apró ajándéktárgyakból, de
volt gesztenyesütés, lovaglás,
játék-zsibi, karácsonyfa-díszítés és kézműves foglalkozás
is. Néptáncos és zeneiskolai
növendékeink színes műsorral
készültek, s újra láthatók voltak
a Mikulásnak előadott produkciók is. Az Adventi Nyitott Kapuk
programsorozat záró rendezvényére 2009. december 22-én
11 órakor kerül sor, amikor is
együtt ünnepel az egész iskola
a kultúrházban egy hangulatos
karácsonyi műsor keretében.
Iskolánk valamennyi diákja
és dolgozója nevében békés,
boldog karácsonyt kívánok a
falu minden lakójának.
Süle Erika
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Eljött a kékszakállú Mikulás
Szent Miklós püspök emléke és legendái
közel 1800 év után is minden évben eljutnak
a kisgyerekekig. Az önkormányzati Mikulás
bácsit telt ház várta december 4-én a Művelődési Házban. Nekem nagyon tetszett
a kicsik és a nagyok műsora, mert tudom,
hogy sok munka, kitartás és erőfeszítés van
mögötte. Főleg azért is példaértékű lehet,
mert gyerekek adtak műsort gyerekeknek.
Rajzfilmslágereket hallhatott a közönség.
Persze vannak más vélemények is: a miért,
a minek, a miért pont ez, a miért így… Sokfélék vagyunk, sokfélét érzünk, gondolunk.
Mindenesetre én büszke vagyok ezekre a
gyerekekre! De a Mikulás itt volt, hozta
magával csúf arcú krampuszát is, aki megríkatott néhány apróságot, pedig aranyból
volt a szíve. Megdorgált néhány kamaszt

és fényképeszkedett
a tüneményes apró
néppel. Köszönjük
kedves Mikulás bácsi
és kedves krampusz
az örömet, amit ezen
az estén sok kicsi gyereknek adtatok. No,
és nem feledkezhetünk meg az önkormányzat 200 gazdag
tartalmú csomagjáról sem, amit sokaknak házhoz kellett
szállítani, mert nem
mentek el a Mikulásünnepségre. Jövőre
ismét jön a Mikulás.

Advent délutáni
kirándulás
December 7-én kirándulni indultunk az
adventi készülődés jegyében. Útba ejtettük
a jáki templomot, ahol már várt bennünket
a helyi plébános. Ismerősként üdvözölt
bennünket, hiszen már más csoporttal is
meglátogattuk, és meghallgattuk részletes
ismertetőjét. Nem csak a templommal kapcsolatos információkkal lettünk gazdagabbak, hanem szellemes, humoros egyéniségének köszönhetően emberségéből, jó kedvéből is erőt meríthettünk. A templomban
csodálatos élményben volt részünk, amikor

meghallgathattuk a jáki kórus énekét. Reméljük, hogy a mi kórusunk is hasonlóan
kellemes élményhez juttatja majd a hallgatóit. A jáki apátsági templom, az egykori jáki
bencés apátság monumentális bazilikája a
magyarországi román stílusú építészet
kiemelkedő, szinte szimbolikus alkotása. Ezután Szombathely karácsonyi
forgatagában merültünk el. Nem csak
a szem, de a száj is jóllakhatott a vásárban. Kapható volt a forró teán, forralt boron kívül sokféle finomság. Aki
szeretteinek szeretett volna vásárolni
karácsonyi ajándékot, arra is lehetőség
adódott. Korán kezdett sötétedni, így
megcsodálhattuk a karácsonyi díszkivilágítást is. A rengeteg égő igazán

ünnepi hangulatot varázsolt. A feldíszített
város főterén sétálva el is felejtették a szépkorúak a lábfájást, mint mondták, órákig
is el tudnának sétálgatni ebben a kellemes
környezetben. A helyieknek csak ki kell ehhez sétálni a térre, de a falusiaknak nagy
öröm volt, hogy a busznak köszönhetően
eljuthattak ide. Hazafelé igyekeztünk mindenkit a háza közelében letenni, hogy ne jelentsen gondot a hazajutás sem. A közösen
átélt élmények talán még jobban segítettek
bennünket ráhangolódni az ünnepre, megpihenni, kikapcsolódni az ünnepek előtti
készülődésben. Az önkormányzat szociális
érzékenysége, odafigyelése az idősebb
korosztályra oly módon is kifejezésre jut,
hogy ezekhez az élményekhez hozzájuttatta
a résztvevőket. Hiszen karácsony közeleg,
a szeretet, az odafigyelés, az emberség
ünnepe! Akik pedig nyitottak az újra, mindig újabb és újabb élményekhez juthatnak
hozzá. Kívánok magam és munkatársaim
nevében kellemes ünnepeket, jó egészséget
és még rengeteg közösen átélt élményt a
jövő esztendőben!
Pummer Lászlóné
Idősek Klubja

Advent
Az előkészület, a várakozás ideje. Amikor
fényesedni kell a lelkeknek, hogy hasonlítsanak kicsit a karácsonyi angyalok fehérségéhez. Pici angyalkák jöttek el közénk
november utolsó vasárnapján, hogy körbe
állják falunk első, közös adventi koszorúját,
és nézzék a fellobbanó fáklya fényét. Meghitt, egyszerű ünnep volt ez. A nagycsoportos ovisok Marika néni és Mariann néni
segítségével csodálatos karácsonyi dalokat
énekeltek, és gyertyát gyújtani hívták az
adventi négy angyalt verseikkel. Szakál Péter
esperes szavai különösen a kisgyerekekhez
szóltak, az advent öröméről, szokásairól
mesélt. Orsós Zoltán plébános pedig a szívekhez és a lelkekhez beszélt. Mert sejthető,
hogy a betlehemi kisded valami másért jött
ide, hogy a szeretet sokkal nehezebb és
nemesebb feladat annál, mintsem szavakkal
megfogalmazható lenne, hiszen türelmes,
jóságos, nem kérkedik, és nem keresi a
maga javát. Csak egy mosoly, egy kedves
szó, ha elmegyünk az utcán valaki mellett,
csak egy néma hallgatás, ha valakinek ez
kell. Szeressük egymást, s ne csak így decemberben!
G.B.

Különleges
bejglitöltelék
Gesztenyés töltelék
Felolvasztod a masszát, rudanként 25
dkg-t veszel. 10-15 dkg vaj, vagy margarin,
10 dkg cukor, 3-4 dkg kakaó, 5 dkg mazsola,
kevés rumaroma, vagy rum. Az egészet jól
összekevered, majd a tésztára kened kb.
1-1,5 cm vastagon, majd felcsavarod!
Sütés a többi bejglihez hasonlóan!
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Igazgatók tanácskoztak
iskolánkban
A Kossuth Lajos Általános
Iskola adott helyszínt 2009.
november 20-án a körmendi, vasvári és szentgotthárdi
kistérség iskolaigazgatóit
tömörítő szakmai munkaközösség soron következő
foglalkozásának. A találkozó
célja az volt, hogy a térség
igazgatói megismerkedjenek
iskolánk életével, az itt folyó
szakmai munkával.
A tanácskozáson Sőre Zoltán,
Egyházasrádóc polgármestere

köszöntötte a megjelenteket,
majd röviden bemutatta a települést, s annak fő fejlődési-fejlesztési irányait. Ezt követően az
intézmény vezetője, Süle Erika
tájékoztatta az igazgatókat az
iskolában folyó szakmai-pedagógiai munkáról, az új kezdeményezésekről, a sikerekről és
a gondokról egyaránt.
Rövid szünet után a második napirendi pontban az
Ökoiskolai cím elnyerésének
folyamatát, a pályázatírás elő-

Éves beszámolót
tartott a polgármester
Folytatás az 1. oldalról
sított beszerzések, fejlesztések,
felújítások nem történhettek
volna meg pályázati pénzek

ellenére az új közösségi ház
telekvásárlására is több millió
forintot fordítottak. A félreértések elkerülése végett a kommunális adó nem szemétdíj,

készítésének és megírásának
szakaszait mutatta be az intézményvezető a részvevőknek.
Tájékoztatta a kollégákat arról
is, hogy milyen konkrét lépéseket tettek már az élhetőbb környezet kialakítása érdekében,
hangsúlyozva, hogy a sikerek
alapja a szoros együttműködés
az iskola partnereivel, támogatóival. Jó példának tekinthető
ebben a kérdésben az iskola
kerékpártárolójának megépítése közös összefogással. Az elő-

adást követő hozzászólásokban
az iskolaigazgatók dicsérték az
intézményben folyó innovatív
és eredményes munkát, s úgy
látták, hogy nevelőtestületünk
aktivitása, szakmai-módszertani tudása példaértékű lehet
mások számára is. Az aktuális
kérdések megtárgyalása után
a tanácskozás résztvevői megtekintették az iskola Padlásmúzeumát, melynek különleges
hangulata visszarepítette őket
egy kicsit a múltba.

Kedves Testvérek!
Örömmel mondhatom Önöknek, hogy az elmúlt három év alatt
számos tervünket sikerült megvalósítani. Elsőként csaknem teljesen megújult a plébánia belseje.
Rendbe tettük a plébánia udvarát
is fáradságos munkával, majd ezt
követően legutóbb sor került a
plébánia kerítésének az elkészítésére is Kiss István és Takács József
mérnök urak, Herceg András asztalosunk és sok más lelkes segítő
jóvoltából. Természetesen hozzá
kell tennem, hogy más apróbb
munkálatok is megtörténtek a
plébánia udvarában. Mindezekért
november 29-én, délelőtt tízkor

szentmise keretében adtunk közösen hálát. Megköszöntük a Jó
Isten után adományozóinknak
és segítőinknek, támogatóinknak,
mindazoknak, akiket most név
szerint külön nem említek meg,
hogy önfeláldozóak voltak, s
nem sajnáltak Istenért áldozatot
hozni. Az ilyen lelkes adakozók
és segédkezők példája üzenet
valamennyiünk számára: csak
összefogással és áldozatokkal
épülhet az egyházközségünk,
egész településünk! Ehhez adjon
az Úr nekünk leleményességet és
áldozatos szívet.
Zoltán atya

A papok a 21. sz.-ban
felhasználása nélkül. Ehhez
azonban ki kellett gazdálkodni
az önerőt, ami nem volt könnyű
feladat. Megtörtént a Mező utca
teljes felújítása is, ami azért is
nagy eredmény, mivel útfelújításra 2009-ben még Szombathelyen, a megyeszékhelyen sem
került sor. Azért a Mező utcára
esett a választás, mivel csak
úgynevezett önkormányzati
csatlakozó utakra vonatkozott
a pályázati kiírás. Önerőből
megújult a Bem József utca is.
Természetesen más utcákra is
ráfér a felújítás, de egyszerre
mindent nem lehet, ütemezni
kell a feladatokat. Kistérségi
pályázat segítségével sikerült
parkfenntartó gépeket beszerezni. A nehéz gazdasági helyzet

a szemétszállítást rendhagyó
módon az önkormányzat állja
a lakosság helyett. Ami a következő évet illeti, kormányzati
elvonások, megszorítások miatt
még nehezebb lesz a 2009esnél, no és mozgalmasabb is,
hiszen választásokat tartanak.
A polgármester megköszönte
Nagy Sándor alpolgármesternek, hogy betegeskedése idején
közmegelégedésre ellátta a polgármesteri teendőket, s mindenkinek köszönetet mondott,
aki a kórházban meglátogatta
és érdeklődött hogyléte felől,
imádkozott felépüléséért. A
falugyűlés ezúttal is az igazi
Egyházasrádócról szóló fotósorozat bemutatásával ért
véget.

November 28-án volt a kerületünkben az ifjúsági találkozó,
melynek témája volt „A papok
a 21. században”. A Szentatya,
16. Benedek pápa, ezt az évet
a papság évének nyilvánította.
Úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy a papságnak szentelte ezt az évet a Szentatya, hiszen mindnyájunk előtt ismert
a tény, hogy egyre kevesebb a
papi hivatás, s egyre kevésbé ismerik az emberek a papokat és
életüket. Az ifjúsági találkozó
pontosan a papság megismerésében segített a fiataloknak,
s abban, hogy kölcsönösen
közelebb kerüljünk egymáshoz. A bemutatkozó atyák, a
hivatásuk történetét mondták
el elsőként, majd a hobbijukról,
szabadidejükről beszéltek, s végül arról, hogy miként zajlik le
egy átlagos napjuk. A fiataljaink

nagy érdeklődéssel hallgatták a
papok beszámolóit. A találkozó
helyszíne a jáki közösségi ház,
illetve a templom volt. A közös
beszélgetés után a kerületi esperesünk, dr. Rátkai László atya
mutatta be nekünk a műemlék
jáki templomot. Azt követően
pedig egy közös szentmisén
vettünk részt, melyben papi
hivatásokért imádkoztunk. A
szentmise után természetesen
vendégül láttak minket a hazaiak egy tál gulyáslevessel és
süteményekkel.
Én személy szerint annak
örültem a legjobban, hogy a
fiatalok közelebbről is megismerkedhettek más papokkal a
saját plébánosukon kívül, s ez
talán egy kicsit közelebb hozta
őket a papsághoz, s a saját
papjukhoz.
Zoltán atya
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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 lakosságnak telefonos
egyeztetés alapján biztosítanak időpontot:
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:
14.00–17.30 óráig
Kedd:
14.00–17.30
Szerda:
10.30–12.00 15.30–17.30
Csütörtök:
10.30–13.00
Péntek:	  8.30–13.00
Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő:
18.00–20.00
Szerda:
18.00–20.00
(ünnepnapok kivételével)
Orsós Zoltán katolikus plébános fogadóórája:
Kedd:
9.00–10.00
Péntek
16.30–17.30
Helye: Plébánia
Katolikus mise télen-nyáron:
Kedd-szerda-péntek: 18.00 órakor
Szombaton 17.30, vasárnap 8.30 órakor
Református istentisztelet: vasárnap 10.00

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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Floorball sikerek
a diákolimpián
2009. november 20-án elkezdődtek a
területi selejtezők a diákolimpiai floorball
sportágban. Iskolánk első ízben nevezett ebben a kategóriában a versenyre. A veszprémi
területi döntőn a III. korcsoportos fiúk a harmadik helyezést szerezték meg, megelőzve
Káptalanfa és Szombathely csapatát. Első
helyen Somogy megyéből Balatonszemes,
második helyen pedig Veszprém csapata
jutott tovább az országos elődöntőbe.
Csapatunk tagjai: Balogh Ádám, Balogh
Máté, Karcsics Erik, Molnár Martin, Németh
Marcell és Pummer Valentin.
November 25-én tovább folytatódtak a
küzdelmek, ezúttal a IV. korcsoportos fiúk
között. Ajkán, a területi viadalon iskolánkat
két csapat is képviselte, akik az úgynevezett

„kisdöntőt” egymás ellen vívták. Első helyen
a szombathelyi Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája végzett, őket követte
Balatonszemes csapata. A Kossuth Lajos
Általános Iskola „A” csapata a 3., míg „B”
csapata a 4. helyen végzett. Az „A” csapat
tagjai: Bali Bálint, Erhardt Krisztián, Kertes

Dániel, Papp Csaba és Sőre Máté. A „B” csapat tagjai: Horváth Dániel, Horváth Richárd,
Jurasits Márk, Kozma Richárd, Molnár László
és Tihanyi Tibor.
Intézményünkben nemcsak a fiúkat
érdekli a floorball, a lányok is szívesen
űzik ezt a sportot. IV. korcsoportos leány
csapatunk december 14-én Komáromba

utazik, hogy összemérje tudását az országos elődöntőn a többiekkel. Csapattagok: Bakó Krisztina, Bozzai Dóra, Déry
Petra, Süle Anna, Tóth Evelin és Varga
Vivien. Felkészítő tanáraik: Simon Attila
és Süle Gyula testnevelők. A Kossuth Lajos
Általános Iskolában évek óta tanítjuk a
floorballt, mint nagyon hasznos és élvezetes szabadidős sportot. Versenyszerűen
azonban először ebben az évben mérték
össze tudásukat tanítványaink más iskolák
csapatával. Az elért eredmények azt igazolták, hogy érdemes további energiákat
befektetni ebbe a sportágba.
Süle Erika

Hírek az Idõsek Klubjából
Minden héten hétfőn két órakor tornászunk. Egyre jobban engedelmeskednek a
derekak, egyre könnyebbé válik a mozgás.
Ha kedvet érez egy kis mozgásra, látogasson
el hozzánk!
A kórus próbái csütörtökönként vannak.
Fellépünk az iskola karácsonyi vásárán és a falukarácsonyon a gyerekekkel együtt. A próbák
rendkívül jó hangulatban zajlanak, tangóharmonika kíséret mellett. A végén közös adventi
gyertyagyújtás és éneklés zárja a programot.

Adventi koszorúkészítésre hívtuk november 26-án az ügyes kezű asszonyokat.
Szebbnél szebb koszorúk kerültek ki a
szorgos kezek alól. A természetben gyűjtött alapanyagokat közösen használtuk fel.
Egymásnak segítve, tanácsot adva sorra
készültek a különböző technikával készített
koszorúk.

