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Edzõváltás, erõsítés
Az egyik leggyengébb őszi
szezont tudhatja maga mögött a
megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapatunk. Jól bizonyítja
ezt, hogy 15 mérkőzésből 12 – zsinórban 9 – vereséget szenvedtek
a fiúk, néhányat több góllal. Így
a 15. helyen zártak 7 ponttal és
9-45-ös gólaránnyal. A lehangoló
szereplés okairól kérdeztük Bali
László szakosztályvezetőt.
– A nyáron a körmendiek nevezési huzavonája miatt kétséges
volt, hogy melyik osztályban
szerepelünk majd, így elmaradt
a megfelelő erősítés is. Igen szűk
lett a keret, „rövid volt a kispad”.
A szezon közepén voltak olyan
mérkőzések, amelyek egy-egy
góllal mentek el, ezek fordítva is
elsülhettek volna. Ezeken a mec�cseken a csapat hozta magát, de
hadilábon állt a szerencsével. Az
őszi menetelés során a helyzetek
sorra kimaradtak, hátul pedig
több esetben átjáró ház volt a
védelem, ezt tükrözi a gólarány.
A szezon vége felé a játékosok
elvesztették az önbizalmukat,

mentálisan összezuhant a csapat.
A kitartó törzsszurkolók átérezték
a helyzetet és korrektül viszonyultak a játékosokhoz. Igazából
nincs olyan játékos, akit ki lehetne
emelni a teljesítményéért, aki
vezéregyéniség lett volna. A kéthárom régebbi, rutinos játékos
nem tudott csodát művelni.
– Hogyan tovább?
– Az eddigi edző, Devecseri
Gábor lemondott, az új edző
közkívánatra Németh Gábor lett.
Újraszerveződik az elnökség is, dr.
Németh István, a Büki Gyógyfürdő
Zrt. elnök-vezérigazgatója – aki
korábban már volt szakosztályvezető – ismét a csapat mellé áll,
segítséget ígért. Próbálkozunk
erősítéssel is, minden csapatrészhez jó lenne meghatározó játékost
találni. Hat pont a lemaradásunk a
minden bizonnyal bennmaradást
jelentő 12. helytől, ezt be lehet
hozni. Majd meglátjuk…
L.E.
Őszi eredmény:
Kemenesalja–Egyházasrádóc 4:0

Bemutatjuk lapunk
tördelõjét
Nyolc éve végzi kiadványunk
tördelői munkáját a 2A Reklámstúdió Kft., amelyet 1998-ban
Szombathelyen hozták létre a
lapkészítésben szerzett sokéves
tapasztalatokra alapozva. Első
ügyfeleik között tudhatták – és
az óta is szerződéses partnerük – a megye napilapját, a Vas
Népét, és annak anyavállalatát,
a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft-t. Kezdeti tevékenységi
körük – nyomdai előkészítés és
kiadványszerkesztés – folyamatosan bővült, s ezzel együtt a 2A
Reklámstúdió Kft. kreatív csapata
is. A stúdió egy olyan szellemi
műhellyé vált, amelynek ügyfelei
a heti- és havilapok, plakátok, reklámtáblák, feliratok, szórólapok,

időszakos kiadványok, könyvek
tervezéséhez, szerkesztéséhez és
kivitelezéséhez jól képzett, megbízható szakembereket találnak
elképzeléseik megvalósításához.
2006-tól dekorációs tevékenységük is bővült. Kül- és beltéri
reklámhordozók professzionális
nyomtatását és vágását, plakátok, óriásplakátok, járműdekoráció, matricák, valamint molinó
készítését is kiváló nyomtatási
minőségben vállalják. A kft-nél
gyorsan reagálnak a piac változásaira, kihívásaira. Ha a potenciális
ügyfeleknek nincs pontos elképzelésük arról, hogyan szeretnék
megvalósítani elképzeléseiket,
a társaság munkatársai ehhez
segítséget nyújtanak.

Apróhirdetések
Egyházasrádócon, a Kossuth Lajos utca 36. szám alatt családi
ház eladó. Érdeklődni: 30/475-5785.
Egyházasrádócon a Bem J. u. 4. szám alatti családi ház eladó.
2 szobás, gázfűtéses lakóház + melléképület. Érdeklődni: 06/30662-3621.
Egyházasrádócon, a Bartók Béla utcában, 85 százalékos készültségű, új építésű családi ház eladó! Érdeklődni: 06/30-824-9121
vagy 06/30-4480-217.
Egyházasrádócon, a Kossuth L. u. 79/B. szám alatt lakóház +
udvar eladó. Érdeklődni: 420-462.
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Közérdekû
telefonszámok:
E-on hibabejelentés:
06/80/533-533
E-on ügyfélszolgálat:
06/40/220-220
ÉGÁZ hibabejelentés:
80/820-141 és 80/440-141
T-COM hibabejelentés:
194, 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:
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
06/30/742-8671
Körmendi Takarékszövetkezet:
420-013
Katolikus Egyház
(Orsós Zoltán):
420-111
Református Egyház:
420-020
Savaria Takarékszövetkezet:
528-014
www.radochollos.hu

Karácsonyi süti
Tészta: 6 tojásból piskóta tekercs. A krém: 4 tojás sárgája, 10
dkg porcukor, 1 db vaníliás cukor,
25 dkg vaj vagy sütőmargarin, 4
evőkanál finom kakaópor, 5 dkg
durvára vágott dióbél, 1 db narancs héja és leve, 3 evőkanál rum,
5 dkg rumba áztatott mazsola, 10
dkg valamilyen lekvár.
Elkészítés: A 4 tojássárgáját a
cukorral habosra keverem, gőz
felett besűrítem. Félrerakom,
időnként megkeverem, kihűtöm.

Anyakönyvi
hírek
Születés és házasság nem volt.
Halálozás: Horváth László
(2010.11.10.)
Für Gyuláné Bazsó Eszter
(2010.11.16.)
Boda Gyula (2010.12. 08.)
A hozzátartozóknak részvétünk.

A vajat/margarint a vaníliás cukorral habosra keverem. Hozzáadom
a kakaóport, a rumot, a reszelt
narancshéjat, a narancs levét.
Ezekkel is jól kikeverem. A kihűlt
tojásos krémet kanalanként a
vajas krémhez keverem, jól összedolgozom. A piskótát megkenem
a lekvárral és a krém 2/3 részével,
rászórom a vágott diót és a rumba áztatott mazsolát. Fatörzset
formázok belőle, bekenem a
maradék krémmel. Szeletelve
fogyasztható.

Idén is volt bál
A vártnál szerényebb érdeklődés mellett került sor a Művelődési Házban a Diáknyár Alapítvány hagyományos báljára, ez
azonban nem rontotta el a báli
hangulatot. A bevétel szigorú
ellenőrzés mellett természetesen
teljes egészében a gyermekek
javára fordítódik.

Tájékoztató
A Polgármesteri Hivatal polg9783@t-online.hu email címe
megszűnt, a jövőben az ugykezelo@radochollos.hu email
címen fogadják a leveleket.
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ÖNKORMÁNYZATI KIADVÁNY

Továbbra sincs
alpolgármester
November 17-én ülést tartott
önkormányzatunk képviselő-testülete Sőre Zoltán polgármester, ifj. Nagy Sándor,
Kovácsné Bazsó Katalin, Racker
Mátyás, Szvoboda Tamás, Tóth
Szilárd képviselők, valamint dr.
Gaál Róbert körjegyző részvételével.  
Első napirendi pontként az
alpolgármester-választással foglalkozott a testület. Sőre Zoltán
elmondta, hogy olyan alpolgármesterre lenne szüksége, akivel
együtt tud dolgozni. Nem egy
hálás feladat alpolgármesternek
lenni. Arra a személyre kívánja
leadni a voksát, aki már egyszer
bizonyított munkájával, elkötelezettségével, szakmai ismeretanyagával, aki már helyettesítette több
alkalommal. Nem hiányzik sem a
képviselő-testületi ülésekről, az
önkormányzati rendezvényekről,
bármikor szabaddá tudja magát
tenni, és a lakosság is megelégedettséggel van iránta. Ezért
továbbra is ifj. Nagy Sándort

Szomszédolás,
fellépések,
torna
Szájról-szájra terjed a hírünk a
környéken, ugyanis Gasztonyba
és Vasaljára kaptunk legutóbb
meghívást Idősek Napi műsoron
történő szereplésre. A településekre teljes műsort állítottunk
össze, melyben szerepeltek
népdalok, nóták, vidám jelenetek, de színre vittük „A Rátóti
csikótojás” című színdarabot is.
A hálás közönségtől rengeteg
tapsot kaptunk. Velünk együtt
énekeltek az idősek, de a vidám
jelenetek is nevetést, jó kedvet
váltottak ki a jelenlévőkből. Értékelték korosztályuk produkcióit, s irigykedtek is rájuk, amiért
ők egy összetartó csapat tagjai
lehetnek. Megfogalmazódott,
hogy szeretnék, ha a két falu
idősebb korosztálya a jövőben
Folytatás a 3. oldalon

javasolta. A képviselő-testület
ennek ellenére elutasította a
javaslatot.
Ezt követően elfogadták az
önkormányzat első háromnegyed
évre vonatkozó gazdálkodásáról
szóló beszámolót, módosították
a 2010. évi költségvetést, és
jóváhagyták a 2011. évi belső
ellenőrzési tervet is. A 2011. évi
étkezési díjak megállapításánál
Sőre Zoltán polgármester elmondta, hogy az étkezési díjak
esetében minimális árkorrekcióval készült el a jövő évi tervezet,
ez 4 %-ot jelent. Ifj. Nagy Sándor
és Szvoboda Tamás képviselők
szerint lehet, hogy ez kevés lesz.
Biztos hogy a beszállítók élni fognak az áremelési lehetőséggel.
Sőre Zoltán úgy reagált, hogy a
legutóbbi közbeszerzés alkalmával 2 éves szerződést kötöttek a
szállítókkal. Mióta közbeszerzési
eljárást folytattak le, éves szinten
2,5 milliós megtakarítást értek el.
Dr. Gaál Róbert hozzátette, hogy
év közben is lehet árat emelni, ha
Folytatás a 2. oldalon
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Boldog karácsonyt és
sikeres új esztendõt
kívánunk
minden
Kedves
Olvasónknak!
Vörös Ferenc rajza

Falukarácsonyi meghívó
Az önkormányzat szeretettel várja községünk lakosságát a december 23-án megrendezendő hagyományos
falukarácsonyi ünnepségre a

koordinációs épülethez. A szokásos ünnepi program után
lesz forralt bor, meleg tea és
zsíros kenyér is egy kellemes
együttléthez.

Gyertyagyújtás az adventi koszorún
Üde karácsony előtti ünnepi színfoltja településünknek a faluközpontban elhelyezett adventi koszorú, amelyen az első gyertyát
kis ünnepség keretében Szakál Péter református esperes gyújtotta
meg. Az eseményen többek között jelen volt Sőre Zoltán polgármester is. Alkalomhoz illő műsort az Idősek Otthona kórusa és az
óvodások adtak.

Gond van a fogorvosi utánpótlással
Sőre Zoltán egyházasrádóci,
Paksiné Kecze Tünde nemesrempehollósi, László Zoltán rádóckölkedi és Francsics Zoltán
nagykölkedi polgármester,
valamint Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó, dr. Gaál
Róbert körjegyző, Szép Erzsébet óvodavezető és dr. Török
Miklós fogorvos részvételével
november 24-én ülésezett az
Intézményfenntartó Társulási
Tanács.
Sőre Zoltán polgármester a
napirendi pontok tárgyalása előtt
köszöntötte dr. Török Miklós
fogorvost, aki jelezte nyugdíjba vonulási szándékát. Abban
kérte a segítségét, hogy megoldást találjanak a körzet orvosi feladat ellátására. Dr. Török
Miklós elmondta, hogy tavaly
szeptemberben hirdette meg a

praxist, mert tudta, hogy nem
egy rövid procedúráról van szó.
Sajnos ebben az egy évben egy
érdeklődő sem volt. Azt lehet
mondani, hogy az elmúlt időben
nagyjából minden fel lett újítva.
Nagyon lehangoló, hogy 20 évet
itt dolgozott, és most nincs kinek
átadnia a praxist. A működési engedély szempontjából is fontos az
utánpótlás, mert ha megszakad
a rendelés, akkor azt a működési
engedély bánja. Újra megszerezni
plusz kiadás, idő, procedúra. A
fogorvos a társadalombiztosítóval
30 órás szerződéses viszonyban
áll. Itt régóta ez csak 19 óra. Pár
évvel ezelőtt elég drasztikusan
csökkent a finanszírozás. Talán
ennek tulajdonítható, hogy nincs
érdeklődő. Egy fiatal orvosnak
elsősorban a pénz számít. Az a
legnagyobb gond, hogy a társadalombiztosító nem akar ele-

gendő pénzt fordítani az ellátás
finanszírozására. Jelenleg is van
30-40 fogorvosi hely az országban. Végső megoldásként a lányát tudná ajánlani, de maximum
egy fél évre. Neki már megvan a
körmendi praxisa. Sőre Zoltán úgy
vélte, megoldás lehet a praxis 30
órássá tétele, csak bizonyítani
kellene, hogy szükség van egy
30 órás rendszerre a körzetben.
Dr. Török Miklós szerint valójában
a statisztikák alapján megvan a
szükséges beteglétszám. A 19
órás finanszírozást a lakosságszámból számolták ki. Igaz, nem
a körzethez tartozó betegeket is
ellátnak. Soha, senkit nem utasítottak el. A 30 órás finanszírozáshoz 3600 lakosra lenne szükség,
jelenleg az öt faluban összesen
2300 fő él. Ha nem sikerül eladni
a praxist, akkor az fél év múlva
Folytatás a 2. oldalon
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Gond van a fogorvosi
utánpótlással
Folytatás az 1. oldalról
visszaszáll az önkormányzatra.
December 15-ig tart a rendelés,
a leltárt utána el lehet készíteni.
Az ÁNTSZ megbeszélés után pedig
visszatérhetnek a témára.
Az ülésen Szép Erzsébet óvodavezető elmondta, hogy a
jelenlegi óvodai gyermeklétszám 64 fő. A jövő évi létszám
az előzetes számítások szerint
csak 50 körüli. A jövő év lesz a
hullámvölgy, utána már várható
némi pozitív elmozdulás. A törvény lehetőséget ad arra, hogy
2,5 éves kortól már felvegyék a
gyermekeket az óvodába, ha az
előírt követelményeknek megfelelnek. Úgy gondolja, valamennyi
fenntartónak ragaszkodni kell a 3
csoporthoz, s reméli, ehhez partnerek is lesznek. Hosszabb távon
gondolkodva, a létszámnövelés
érdekében felvette a kapcsolatot
az egyházashollósi óvodával.
Gyermeklétszámuk 12-14 fő
közötti, és örömmel fogadták
az ajánlatot a rádóci óvodához
csatoláshoz. Jelenleg körmendi
tagóvodaként működnek, szívesen eljönnének onnan. Az ott
dolgozók is az itteni állományba
kerülnének, és nem veszítenék el
a telephelyüket. Ha a gyermeklétszámuk 10 fő alá csökken, akkor
megszüntetik az egyházashollósi
intézményt. A csatlakozással az
itteni gyermeklétszám is nőne.
Mint a korábbi megbeszélésen
elhangzott 2 óvodai dolgozó, a
dajka és egy óvónő nyugdíjba készül. László Zoltán úgy vélte, nem
biztos, hogy az egyházashollósi
csatlakozás olyan jó lenne.
Amennyi normatívát hoz az
emelkedett létszámmal, úgy nem
csekély plusz kiadások is lesznek
a különálló épületben működő
tagintézmény miatt. Francsics
Zoltán szerint konkrét számok
és Egyházashollós csatlakozási
szándéknyilatkozata nélkül értelmetlen most ezekkel a dolgokkal
foglalkozni. Sőre Zoltán hozzátette, hogy egyelőre vízió az
egyházashollósi csatlakozás. Szép

Erzsébet megjegyezte: amennyiben Egyházashollós nem csatlakozik, úgy szeptember 1-jétől fel
kell venni egy óvónőt. Paksiné
Kecze Tünde az iránt érdeklődött,
hogy mindenképpen szükség
van-e új dolgozó alkalmazására?
Az óvodavezető igennel válaszolt.
Sőre Zoltán elmondta, hogy a
bölcsőde kialakítása kapcsán a
jelenlegi felső épületre építenének tetőteret, a mostani alsó
épület pedig bölcsőde lenne. A
tervek készen vannak, megfelelő
pályázatra várnak. A bölcsődére
nagy szükség lenne. László Zoltán
szerint az iskola pályázatok prioritást kell, hogy kapjanak.
Szép Erzsébet elmondta, hogy
az óvoda dologi kiadásai évek
óta a minimum szinten vannak.
Minden területen költségkímélő megoldásokra törekszenek.
Elsődleges szempont, hogy a
szakmai munkát szinten tartsák. Egyre több sajátos nevelési
igényű gyermek jelentkezik az
intézménybe, és azt kell mondani, hogy a gyógypedagógus
már nem fogja tudni őket ellátni.
Javasolná kistérségi szinten a
gyógypedagógiai ellátást a logopédiához hasonlóan. Dr. Gaál
Róbert azt indítványozta, hogy a
jelenlegi állományból képezzen
ki a két oktatási intézmény egy
gyógypedagógust. Sőre Zoltán
megjegyezte, hogy megpróbálja
kistérségi szintre terelni a dolgokat, de kevés esélyt lát a sikerre.
Dr. Gaál Róbert az iskolai költségvetés kapcsán arról szólt, hogy
a számok hiánya nélkül nagyon
nehéz tervezni. Az igazgatónő itt
volt megbeszélni a dolgokat, és
jelezte a következő év aktualitásait. Szeptemberben lesz 50 éves
az intézmény. Szeretnének tartani
egy jubileumi ünnepséget, amely
300-350 ezer forint kiadással járna. Szakmai folyóiratot szeretne
rendelni, a belföldi kiküldetés előirányzat emelését kezdeményezi.
Szükség lenne festésre a szertárakban, valamint fűnyírótraktor
vásárlására is.

Új buszjáratok
A Vasi Volán Zrt. 2010. december 12-től a 2010/11. évi menetrend
bevezetésével párhuzamosan új járatokat indít Szombathely és Körmend között Egyházasrádóc érintésével. Tájékozódni a Vasi Volánnál,
illetve a menetrendben lehet.
Ügyvédi fogadóóra várja a lakosságot dr. Mészáros András ügyvéd
Egyházasrádócon, a körjegyzőségen 2011. január 12-én és január
26-án 16.00–17.00 óráig. Előzetes bejelentkezés: 06-70/381-0270.
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Továbbra sincs
alpolgármester
Folytatás az 1. oldalról
az szükségessé válik. Elmondta,
hogy a térítési díjak emelése
kapcsán módosítani kell mind a
szociális, mind a gyermekvédelmi
rendeletet, ezen kívül a fenntartói hozzájárulások összegét egy
határozatban kellene megállapítani. Ezt a testület megtette.
Határoztak a 2011. évi lakásbérleti díjakról is. Sőre Zoltán a
KSH által megállapított 3,5%os, infláció mértékű emelést
javasolt. Emlékeztetett rá, hogy
a Rózsa utcai önkormányzati
lakás ügyét pár éve sikerült
valós piaci alapokra helyezni. A
vagyonnyilatkozatok kiosztása
után jóváhagyták az Idősek Klubja szakmai programját. Racker
Mátyás felvetésére Sőre Zoltán
elmondta, hogy a gépkocsivezető
alkalmazásilag nem az Idősek
Klubjához tartozik. A képviselők
elfogadták a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás beszámolóját is, majd arról döntöttek, hogy a lakóparki társasház
létesítése érdekében kezdeményezik az Egyházasrádóc, 788/9
és 788/10 hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozó szabályozási terv
módosítását, a területek átsorolását kertvárosias lakóterületből

kisvárosias lakóterületbe. Racker
Mátyás megjegyezte: reméli a későbbiekben ebből nem származik
hátrányuk.
Dr. Gaál Róbert elmondta,
hogy az Idősek Klubja bérleti
szerződésében 4 éves időtartam
és havi 20 ezer forintos bérleti
díj szerepel. A plébános úr adott
egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződés
aláírásáig hozzájárul ahhoz, hogy
az Idősek Klubját használják. A
testület elfogadta a bérleti szerződést. Kovácsné Bazsó Katalin
azt vetette fel, hogy az orvosi
rendelőből minden kihallatszik.
Racker Mátyás a Kastell Kft. köztisztasági problémáját jelezte.
Javasolta, hogy az önkormányzati dolgozók takarítsák ki az
udvart, és akkor mindenki jól jár.
A polgármester hangsúlyozta,
hogy folyamatosan küzdenek a
„rendetlen” lakókkal, de sok eseten eredménytelenül. A tulajdonviszonyok sincsenek tisztázva. A
körjegyző jelezte, hogy ezeket
a dolgokat le tudják kérdezni a
Takarnet rendszerben, és kiderül,
hogy valójában ki is az illetékes.
Az ülésen még Sőre Zoltán ismertette a társulási tanácsülésen
elhangzottakat a fogorvosi ellátással kapcsolatban.
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Szomszédolás, fellépések, torna
Folytatás az 1. oldalról
is ápolná a kapcsolatot, közös
rendezvényeken találkozhatnának.
Jeles évfordulót ünnepeltünk
meg november 12-én. A Szépkorúak Kórusa egy éve alakult
meg. Változatlan lelkesedéssel
készülnek tagjaink a próbákon a

fellépésekre. Az elmúlt egy év során rengeteg fellépése, szereplése
volt a csapatnak. Részt vettünk a
faluban rendezett eseményeken,
de eljutottunk más falvakba, városokba is. Igyekszünk öregbíteni
a falu jó hírnevét. Igazi közösséggé
kovácsolódott kis csapatunk, akik

Jó tudni
Egyházasrádóci Körjegyzőség
ügyfélfogadása
Hétfő:
8.00-12.00
Kedd:
13.00-16.00
Szerda:
8.00-16.00
Csütörtök:
8.00-12.00
Péntek:
8.00-12.00
Sőre Zoltán polgármester a
lakosság számára telefonos
egyeztetés alapján biztosít időpontot. Telefon: 528-005
Háziorvosi rendelés:
Hétfő
13.00-17.00
Kedd
13.00-17.00
Szerda
8.00-12.00
Csütörtök
Egyházasrádócon
nincs rendelés, körnap a kapcsolt
községekben: Nemesrempehollós;
8.00-10.00, Rádóckölked; 11.0012.00, Nagykölked; 13.00-14.00
Péntek
8.00-12.00
Fogorvosi rendelés:
Hétfő:
8.00-13.00
Kedd:
14.00-18.00
Szerda:
9.00-12.00
(iskolafogászat)

Csütörtök:
Péntek:

14.00-18.00
8.00-13.00

Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő:
14.00-17.30
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:
Péntek:
16.30-17.30
Helye: Plébánia
Katolikus mise télen-nyáron:
Pénteken 18.00 órakor
Szombaton 17.30 órakor
Vasárnap 8.30 órakor
Református istentisztelet:
Vasárnap 10.00 órakor

EGYHÁZASRÁDÓCI HÍRMONDÓ

hiányoznak egymásnak, szívesen
töltik egymással idejüket. A rengeteg élmény, közös siker növelte az
összetartozás érzését köztük. Galambos Berni nagyon sok népdalt
tanított meg a kórusnak, fáradhatatlanul gyűjti össze a műsorok
anyagát egyéb tennivalói mellett.
Reméljük, hogy még sok évfordulót ünnepelhetünk
meg együtt!
Újra várjuk az
idősebb korosztály
tagjait egy kis mozgásra. Keddenként
délután 2-től tornázzunk együtt az
Idősek Klubjában!
Az nem lehet kifogás, hogy én mozgok otthon is eleget,
hiszen ez a fajta mozgás teljesen
más izomcsoportokat mozgat
meg, mint amit a mindennapok
során otthon használunk. Azok,
akik az elmúlt évben rendszeresen
eljártak tornázni a példák arra, hogy
mennyit javult az életminőségük,
mennyivel könnyedebben mozog-

tak, s előztek meg a különböző betegségeket, az eleséseket. Minden
érdeklődőt, az egészségéért tenni
akarót szeretettel várunk!

csöt vagy lekvárt kanalazhatunk
bele. Így is kelesztjük még körülbelül 20 percig. Közepesen meleg
sütőben sütjük. Amikor kész van, a

Elkezdtük feleleveníteni nagyanyáink régi, elfeledett receptjeit.
Olcsó, könnyen, gyorsan elkészíthető recepteket kutatunk fel,
melyeket talán a mai
fiatal háziasszonyok
is szívesen kipróbálnának. Tanácsokat,
ötleteket szeretnénk
adni az örökké időhiánnyal küzdő anyukáknak. Ezeket az
ételeket elkészítjük, s
együtt kóstoljuk meg
a klubban, hiszen a
puding próbája az
evés. Ízelítőül lássuk
a búzamálé receptjét, melyet már kipróbáltunk,
megkóstoltunk Gombos Ernőné
jóvoltából.
Hozzávalók: 1kg liszt, 6-7 dl tej,
pici só, cukor, 1 dl étolaj, 1 élesztő,
3 tojássárgája. Az alapanyagokat
főzőkanállal összekeverjük, hólyagosra kiverjük, megkelesztjük. Kiolajozott tepsibe öntjük, gyümöl-

tetejére kenjük a 3 tojásfehérjéből
kevés cukorral felvert habot, és pár
percre a meleg sütőbe visszates�szük. Várjuk a nagymamák régi,

Házhoz mentek a Mikulások
Rendhagyó módon idén
házhoz vitték az önkormányzat sok finomságot
tartalmazó csomagjait a
falu Mikulásai. Volt olyan
kicsi, aki kitörő örömmel, más megszeppenve
reagált a nagyszakállú
megjelenésére. Az önkormányzat 130 olyan
háztartáshoz készíttetett
Mikulás csomagot, ahol
10 év alatti gyermek is
lakik. Köszönet minden
Télapónak, hogy örömet
szereztek a gyerekeknek.

jól bevált receptjeit, osszák meg
velünk, hogy mi is továbbadhassuk. Egyúttal kívánunk mindenkinek békés ünnepeket, boldog új
esztendőt! (Képeik a fellépések
során készültek.)
Pummer Lászlóné
Idősek Klubja

Igazi, friss, termelői tej
tejkiadó automatából!
A szombathelyi Vasi
Agro-Pannónia Kft.
sorokpolányi telepéről,
Egyházasrádócon,
Kossuth Lajos u. 190. szám
előtt (vegyesboltnál).
Éjjel-nappal üzemel!
Ára: 140 Ft/liter

A tej élet, erő, egészség!

