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Tisztelt
Egyházasrádóci
Lakosok!
A „Meseház-Ovi” Alapítvány
szívügye, hogy községünk
óvodáskorú gyermekei olyan
színvonalas ellátásban, nevelésben és oktatásban részesüljenek, olyan tárgyi feltételekkel
rendelkezzen intézményünk,
hogy a városi óvodák mellett
büszkén megálljuk a helyünket. Ugye Önnek is az a legfontosabb, hogy gyermekei,
unokái felhőtlenül és örömmel
élvezhessék az óvodáskor valamennyi szépségét? Intézményünk valamennyi dolgozója
azon munkálkodik nap, mint
nap, hogy gyermekei, unokái
mindent megkaphassanak,
szép környezetben, fejlődésüket szolgáló közegben váljanak iskolára kész gyermekké.
Mit tud Ön tenni, ami még
pénzébe sem kerül? Ön a
jövedelemadóját gyermekeire
költheti, ahelyett, hogy az
állami „nagykalapba” kerülne! Amennyiben nem rendelkezik az 1%-kal, akkor más
rendelkezik a lehetőséggel!
Adónk 1%-át adjuk vissza
magunknak, gyermekeinknek!
Tisztelettel kérjük, támogassa
a „Meseház-Ovi” Alapítványt,
munkahelyén adja le nyilatkozatát, hogy adója 1%-át
alapítványunk javára kívánja
felajánlani! „Meseház-Ovi”
Alapítvány, Egyházasrádóc,
adószáma: 18896400-1-18.
Köszönjük megtisztelő felajánlásaikat!
„Meseház-Ovi”
Alapítvány kuratóriuma
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OLVASÓI LEVÉL

Értesítés

Tisztelt Egyházasrádóciak!
A szólás szabadsága jogán, mint
helyi lakos szeretnék néhány megjegyzést tenni az Egyházasrádóci
Hírmondó elolvasása után. Úgy tudom, az önkormányzati képviselőt
azért választottuk, hogy a lakosság
érdekeit szolgálja, és az adott terület ügyes-bajos dolgait jelezze az
önkormányzat felé. Ugyanakkor segítse ötletekkel, tanácsokkal a polgármester munkáját a jó cél elérése
érdekében. Az Egyházasrádóci Hírmondó elolvasása után nem éppen
ezt érzékeltem. Az önkormányzati
ülés hozzászólásaiból az ellentét, a
piszkálódás, a felelősségre vonás,
Marosits József

Mikor lesz?
Mióta élek, álmodok:
csendben kisdedet ringatok,
tárggyá álmodom a reményt,
csillaggá minden tüneményt,
álmomban tudom a csodát,
morzsolgatom a Föld porát,
bolygókról várok jeleket,
tőlem is röppen üzenet,
lelket lehelek a fába,
életeket a halálba,
képletek gyűlnek, nem titok,
beléjük rózsát álmodok,
az egyszeregy, s a végtelen
szemeddé válik szívemen,
melyben a mosoly és a könny
nem lehet lelketlen közöny
szenvtelen tárgyává soha,
s itt terem csodát a csoda.
A markó- és mikró-világ
testünkbe rejti önmagát,
s az egymást fölfaló sejtek
vad csillag-képekké lesznek,…
s mikor lesz emberből EMBER?
Mikor már hazudni nem mer.

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

a bizalmatlanság sugárzott ki.
Márpedig széthúzással nem lehet
előbbre lépni. Csak összefogással,
egyetértéssel lehet a falu lakosságának az életét szebbé, boldogabbá
tenni.
Tisztelt Képviselők!
Ne feledjék, KI MINT ÉL, ÚGY
ITÉL! De írhatom a másik ilyen
mondást is: A HARAG ROSSZ TANÁCSADÓ! További munkájukhoz
sok sikert, eredményt és egyetértést kívánok a mi érdekünkben!
Tisztelettel: Egy rádóci lakos
(A levélíró nevének és
címének mellőzését kérte.)

Semmi sem
a régi

Egy öreg ábrándos

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.
Angol tanítást minden szinten vállalok. Vartan Bedrosian,
Egyházasrádóc, Kossuth u. 137. Tel.: 06/30/680-7205.

Ügyvédi fogadóóra áll a
lakosság rendelkezésére kéthetente Egyházasrádócon. 2011.
március 9-én és március 23-án
15.00–16.00 óráig dr. Mészáros
András ügyvéd a Körjegyzőségen várja az érdeklődőket.
Előzetes bejelentkezés: 0670/381-0270.

Ruhavásár lesz
Értesítjük a község lakosságát,
hogy óvodánk Szülői Munkaközössége 2011. március 16-17-18án 7.00-17.00 óráig ruhavásárt
tart. Jó minőségű gyermek, férfi,
női ruhák kerülnek eladásra pár
száz forintos áron. Szeretettel várunk minden érdeklődőt az óvoda
felső épületében! Ne hagyja ki ezt
a kedvező lehetőséget! JÖJJÖN!
VÁLOGASSON!MEGÉRI!
Szülői Munkaközösség

TELEFONSZÁMOK
Érvényes: 2011. február 17-től
NÉV		
Sőre Zoltán
Baki Gyuláné
Balogh Tamásné

TELEFONSZÁM

polgármester

528-007

körjegyző

528-012

adóügyi főelőadó

528-006

igazgatási főelőadó

Nagyné Horváth Beáta

ügykezelő

Berbás Péterné

gazdálkodási főelőadó

Simon Lászlóné

gazdálkodási főelőadó

Anyakönyvi
hírek

Születés nem volt.
Házasság nem volt.
Halálozás: Sütő László Antal
(2011. 01. 31.)
A hozzátartozóknak részvétünk.
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Költségvetés van,
alpolgármester
nincs
Sőre Zoltán polgármester,
Kovácsné Bazsó Katalin, ifj. Nagy
Sándor, Racker Mátyás, Szvoboda
Tamás, Tóth Szilárd és Bali László képviselők, dr. Gaál Róbert
körjegyző és Berbás Péterné
gazdálkodási főelőadó részvételével február 3-án ülésezett
önkormányzatunk képviselőtestülete.

Kertész Tamás falugazdász
kéthetente csütörtökön
8.00-12.00 óráig tart
ügyfélfogadást
a koordinációs épületben.
Telefon: 06/20/9891-462.

ÜGYVÉDI
FOGADÓÓRA

Már semmi sem a régi, vagy
csak a messzeség szépít meg
mindent? Gyermekkoromban
úgy emlékszem, fűtés nélkül is
melegebb volt a templom az
emberekkel teli éjféli misén.
Ott tolakodtunk a padok előtt,
hogy minél közelebbről lássuk a
betlehemet. Melánia Néni, vagy
5-6 négyzetméteresre bővítette
a „terepasztalt”. (Meg van még
egyáltalán?) Látványban csak a
két karácsonyfa emlékeztet a
karácsony hangulatára. A templom melletti betlehemet elég
a lépcsőről megnézni. A kicsi
gyerekek inkább félnek tőle,
mint rajonganak érte. Pedig hát,
főleg nekik szólna a betlehem
szépsége. No, de nem kesergek,
biztos bennem van a hiba.

Dr. Gaál Róbert

Apróhirdetések

Dr. Török Miklós fogorvos
2010. december 31-én nyugdíjba vonult. A fogorvosi ellátást
helyettesítő jelleggel dr. Török
Beáta biztosítja az alábbi rendelési időben.
Hétfő: 14.00-19.00 óráig
Kedd: 7.00-12.00
Péntek: 14.00-19.00
Előjegyzés telefonon:
420-415 vagy 06/30/4764-450

EGYHÁZASRÁDÓCI

528-005
528-013

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy
a faluban 2010. decemberében
kulcsokat, kulcscsomókat találtunk. A tulajdonosok a Polgármesteri Hivatalban átvehetik.

Az idôsek is farsangoztak
Másodízben rendezték meg
községünkben az idősek farsangját. Megteltek a Művelődési Ház
alkalomhoz illő díszítést kapott
nagytermének széksorai, az asztalokra házilag is sütött harapnivaló is került. A rendezvényen
megjelent Sőre Zoltán polgármester is. Pummer Lászlóné, az
Idősek Klubja vezetője köszöntötte az érdeklődőket, megköszönve azoknak a segítségét,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy
az idősek is farsangozhassanak.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy
sok-sok tombolatárgy, köztük
értékesebbek is gazdára várnak,
és jó szórakozást kívánt a résztvevőknek.
A két felvonásban megtartott
műsorban nagy tetszést aratott,

gyakran vastapsot váltott ki a
Cross Roads Egyesület látványos
táncbemutatója, többféle stílusban, hangulatos zenével.
– Jaj de jók! – kiáltott fel egy
hetvenes asszony, aki elárulta,
hogy tavaly is részt vett a farsangi
rendezvényen, természetes volt,
hogy idén is eljött. De szívesen
részt vesz más helyi rendezvényen, így a falunapon is. Asztaltársa arról beszélt, hogy nemigen
szokott eljárni otthonról, de lehet,
hogy ez a mai rendezvény kedvet
ad majd hozzá.
A rádóci szépkorúak kórusának
alkalomhoz illő dalokkal való
fellépése magától értetődően sikert aratott, a kis jelenetek pedig
nevetésre ingerelték az alkalmi
publikumot. No, és a fellépők

színjátszási tehetségéről is árulkodtak.
Arra a kérdésre, hogy hol jobb
fellépni, hazai pályán vagy idegenben, a kórustagok azt válaszolták, hogy egyformán élvezik a
hazai és az idegenbeli szereplést.
Azért egyikük bevallotta, hogy
a rádóci közönség előtt jobban
zavarban van.
Némi szünet után a körmendi
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes
senior csoportjának bemutatója
növelte a rendezvény hangulatát.
Varga László gondoskodott arról,
hogy ehhez a hangulathoz a továbbiakban jó zene is szolgáljon. Nem
véletlen, hogy estébe hajlott a farsangi összejövetel, amelyet jövőre
ismét sokan fognak majd várni.
L.E.

A polgármesteri beszámolóban
elhangzott, hogy a társulási tanács
ülésén nem sikerült kompromis�szumra jutni a közös fenntartású
intézmények költségvetésével kapcsolatban. Egyes önkormányzatok
részben vagy egészben nem fizették a hozzájárulást az intézmények
fenntartásához. Berbás Péterné
gazdálkodási főelőadó elmondta,
hogy a 2010. évi költségvetésben
az önkormányzat bevételeit és
kiadásait a tényleges adatokhoz
igazította. A testület elfogadta a
2010. évi költségvetés módosítását,
ahogy a 2010. évi gyámügyi beszáFolytatás a 2. oldalon

A szükség nagy úr
Sőre Zoltán egyházasrádóci,
Paksiné Kecze Tünde nemesrempehollósi, László Zoltán rádóckölkedi,
Francsics Zoltán nagykölkedi
polgármester, Berbás Péterné
gazdálkodási főelőadó, dr. Gaál
Róbert körjegyző, Neumanné
Janzsó Ildikó mb. körjegyző,
Süle Erika iskolaigazgató és Szép
Erzsébet óvodavezető részvételével február 2-án ülést tartott
az Intézményfenntartó Társulási
Tanács. Napirenden szerepelt: a
közoktatási intézmények fenntartásának aktuális kérdései, szervezeti dokumentumokról való
döntés, szervezési kérdések, intézményvezetői pályázatokról való
döntés, intézményi költségvetések
egyeztetése, tájékoztató fogorvosi
ellátásról
Dr. Gaál Róbert körjegyző elmondta, hogy a munka és balesetvédelmi dolgok összehangolását
tervezik az önkormányzat és intézményei körében. Ezen rendszer
kialakításával költségek megtakaFolytatás a 3. oldalon
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Költségvetés van,
alpolgármester nincs
Folytatás az 1. oldalról
molót és a 2011. évi közbeszerzési
tervet is.
Sőre Zoltán arról tájékoztatta a
képviselőket, hogy a közfoglalkoztatás rendszerében változásokat
hoz a 2011. év. Úgy néz ki, hogy 1
embert tudnak foglalkoztatni napi
8 órában 10 hónapon keresztül,
illetve további 5 embert napi 4
órában 4 hónap időtartamban.
Megpróbál segíteni minden dolgozónak, aki eddig részt vett a
közfoglalkoztatásban. Kistérségen
keresztül tudnak pályázatot benyújtani a közfoglalkoztatási személyek
munkájának igénybevételére. A
képviselő-testület úgy döntött,
hogy megbízást ad a Körmendi
Többcélú Kistérségi Társulás számára a közfoglalkoztatás szervezésének koordinálására. Határoztak
arról is, hogy a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás Tanácsában Sőre Zoltánt
akadályoztatás esetén ifj. Nagy
Sándor helyettesítse. Hozzájárultak
a B és B Audit Könyvvizsgáló és
Adószakértő céggel kötött megbízási szerződéshez is.
Mint az várható volt, a költségvetés tárgyalásánál több kérdés is felmerült. Egyebek mellett
Szvoboda Tamás a busz fenntartási
költségeiről, Tóth Szilárd az ön-

kormányzat hiteleiről, kamatiról
is érdeklődött. Többen egyetértettek abban, hogy túl magasak a
telefonköltségek. A polgármester
elmondta, hogy minden intézménynél elindította a telefonos és
internetes szolgáltató váltást. Úgy
gondolja, hogy 40 %-os költségcsökkenést lehet ezzel elérni. Tóth
Szilárd a sportegyesületnek 2 000
000 forint, az egyházaknak 100
000-100 000 forint támogatást
javasolt. Sőre Zoltán szerint célszerű lett volna az általa javasolt
pályázati rendszer kiépítése, amivel dr. Gaál Róbert is egyetértett,
mondván, nem biztos, hogy az
önkormányzat a civil szférát el
tudja majd tartani. Kényelmes
dolog, ha az önkormányzat adja a
pénzt. A kérdések megválaszolása
és némi vita után a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
2011. évi költségvetését. Szó volt
az ülésen a mozgóárusok működéséről is a településen. Sőre Zoltán
jelezte, hogy a faluban mozgóbolti
tevékenységet folytatók zavarják
a községben élőket. A helyi vállalkozók, akik ide fizetik az iparűzési adót, hátrányt szenvednek.
Valahogy normális útra kellene
terelni ezeket a dolgokat. 3000
forint díj beszedését javasolta.
Szvoboda Tamás 5000 forintot

javasolt. Dr. Gaál Róbert szerint
ez a tevékenység komoly baleseti
forrás is lehet. Kovácsné Bazsó Katalin megköszönte mindenkinek a
támogatást a kisújfalusi kápolnával
kapcsolatban. Sőre Zoltán kérte
a képviselőket, hogy a jövőben
diszkréten bánjanak a testületi
anyagokkal. Miután elfogadták az
általános iskola 2009/2010. tanévi
munkájáról szóló beszámolót,
ismét napirendre került az alpolgármester megválasztása. Sőre
Zoltán polgármester ismét ifj. Nagy
Sándor személyére tett javaslatot.
Ifj. Nagy Sándor elmondta, hogy
jött olyan jelzés irányába, miszerint
személyével nincs gond, csupán
összeférhetetlennek tartják az
alpolgármesterséget és vállalkozási tevékenységében azt, hogy
beszállít az önkormányzatnak.
Ezt egyszerű orvosolni, lezárta
az önkormányzat számláját, és
a jövőben nem fog beszállítani.
Sőre Zoltán ehhez annyit tett
hozzá, kíváncsi lesz arra, hogy ki
fog két hónapos határidővel beszállítani. Majd megköszönte az
eddigi együttműködést. Mindezek
ellenére a testület ismét leszavazta
ifj. Nagy Sándor alpolgármesterré
választását, így továbbra is fennáll
a törvénytelen működés. Kérdés,
hogy ez még meddig mehet?

Bemutató órák az iskolában
Intézményünk arra törekszik,
hogy szakmai bázishelyként továbbképzési lehetőségeket biztosítson a kistérség és a megye más
iskoláiban tanító pedagógusoknak.
Ennek egyik formája a bemutató
óra, ahol intézményünk valamelyik
pedagógusa a gyakorlatban mutatja
be azokat a módszertani fogásokat,
szervezeti kereteket, amelyek mintaként szolgálhatnak másoknak is.
Februárt a bemutató órák hónapjának is nevezhetnénk, hiszen
eddig 3 különböző tantárgyból, 3
különböző osztályban tartottak pedagógusaink szakmai-módszertani
bemutatót. Vendégeink a megye
különböző iskoláiból érkeztek,
Szombathelytől Körmenden át
egészen Bajánsenyéig.
Február 1-én Tangl Balázsné tanárnő a hetedikesekkel a kémiaórán
arra vállalkozott, hogy egy újonnan
bevezetett tankönyv segítségével
megmutassa, miképpen lehet a
tanulói kémiai kísérleteket élvezetessé és hasznossá tenni. A csoportmunkában elvégzett kísérlet alatt a
gyerekek gyakorlati tapasztalatokat
szereztek az oldatokról és keverékekről. A megszerzett tudás segítségével
problémamegoldásra ösztönző

feladatokat oldottak meg, s egyben
felismerték, hogy a tanultaknak a
hétköznapi életben is haszna van.

Február 15-én az irodalomé volt
a főszerep. Ezen a napon dupla bemutató órára vállalkoztunk. Célunk
az volt, hogy végigkövessük azt a
folyamatot, ahogyan a fogalmazástanítás kezdeti lépéseitől eljutunk
az irodalmi szöveget, verseket is
felhasználó önálló, szemléletes
szövegalkotásig. Harmadik osztályban Nyulné Boda Kinga tanítónő
gazdag módszertani ötlettárával
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óriási segítséget nyújtott a továbbképzésen résztvevő nagyszámú
pedagóguscsoportnak. A kooperatív
módszerek kiváló alkalmazása aktív,
lelkes tanulói munkát eredményezett. Ezt követően a 8. osztályban
folytatódott a program. Horváth
Anikó tanárnő irodalomóráján a
gyerekek megpróbálták megragadni
egy-egy táj, ország, kép hangulatát,
szavakba önteni mindazt, amit
a szemük lát, és a szívük érez. A
tájleírás előkészítéséhez irodalmi
példákon, egyéb prózai szövegeken
keresztül vezetett az út. A csoportok közös munkájaként létrejött
tájleírás, illetve az általuk alkotott
„verskezdemények” azt bizonyították, hogy tudatos, következetes
munkával, kreatív módszertani ötletek megvalósításával, a tanulókkal
együttműködve komoly előrelépést
lehet elérni a szövegalkotás területén ennél a korosztálynál is.
Köszönjük a bemutató órát tartó
pedagógusoknak, hogy bepillantást
nyerhettek mások is kiemelkedő
szakmai-módszertani tevékenységükbe, s a résztvevő gyerekeknek,
hogy aktív munkájukkal hozzájárultak a program sikeréhez.
Süle Erika

Viták és
döntések

Február 3-án együttes ülést tartottak
Egyházasrádóc, Nemesrempehollós,
Rádóckölked, Nagykölked önkormányzatának képviselő-testületei.
Az ülésen Egyházasrádóc részéről
részt vett Sőre Zoltán polgármester,
Bali László, Kovácsné Bazsó Katalin,
ifj. Nagy Sándor, Racker Mátyás,
Szvoboda Tamás, Tóth Szilárd képviselők, dr. Gaál Róbert körjegyző.
A képviselő-testületi tagokon és
körjegyzőn kívül Süle Erika iskolaigazgató, Nagyné Szép Erzsébet óvodavezető, Berbás Péterné gazdálkodási
főelőadó is jelen volt.
Sőre Zoltán polgármester egyebek
mellett elmondta, hogy a Kossuth
Lajos Általános Iskola és Meseház
Óvoda intézményvezetőinek megbízása 2011. augusztus 15-ig szól. A
határozott idő lejárata miatt az intézményvezetői beosztás betöltésére a
fenntartó önkormányzatoknak nyilvános pályázatot kell kiírnia. A pályázati
felhívásokat a Kormányzati és Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
hivatalos lapjában és a helyi újságban
hirdetik meg. A testületek a Kossuth
Lajos Általános Iskola és Meseház
Óvoda 2010. évi előirányzat módosítását elfogadták és hozzájárultak a
gesztor önkormányzat költségvetési
rendeletébe foglalásához. Sőre Zoltán polgármester elmondta, hogy a
mai közös képviselő-testületi ülésre
meghívták az intézményvezetőket
is, lehetőséget kapva a költségvetési
egyeztetésre.
Az ülésen némi vita alakult ki a
melegétkeztetési hozzájárulásról és
az iskolai karbantartó munkaidejéről, munkájáról, majd a következő
határozatokat is meghozták: A közös
fenntartású Kossuth Lajos Általános
Iskola karbantartói munkakörét 2011.
március 1-től 8 órában finanszírozzák.
A közös fenntartású intézmények dolgozóinak a melegétkezési támogatását 50%-ban finonszírozzák. A közös
fenntartású Kossuth Lajos Általános
Iskola és Meseház Óvoda 2011. évi
költségvetését a melléklet szerinti
részletezéssel elfogadják, hozzájárulnak a gesztor önkormányzat költségvetési rendeletébe foglalásához.
A közös fenntartású Gyermekjóléti
Szolgálat 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadják.
Sőre Zoltán egyházasrádóci polgármester az iskolai karbantartó
munkakörére visszatérve kérte, hogy
az ismét 8 órás karbantartó idejét
töltsék ki rendesen. Hosszú évek óta
rendezetlen a hajdani gyakorlókert
területe az intézménynél. Valamikor
régen gyönyörű gyümölcsös volt itt,
most csak bozótot látni. Javasolta,
hogy kötelezzék a karbantartót, hogy
ezt a területet tegye rendbe, hogy
aztán később lehessen parkosítani.
László Zoltán polgármester ezt jó
ötletnek tartotta.
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A szükség nagy úr
Folytatás az 1. oldalról
rítása is lehetővé válik. Sőre Zoltán
polgármester az intézményi költségvetésekkel kapcsolatban kérte
az intézményvezetők tájékoztatását. Ezt előbb Szép Erzsébet tette
meg az óvoda részéről, majd Süle
Erika az általános iskola részéről.
A beszámolókkal kapcsolatban
sok hozzászólás történt, és több
javaslat is megfogalmazódott.
Egyebek mellett Szép Erzsébet
javasolta, hogy az alapító okirat
módosításával hozzanak létre egy
óvodai-bölcsődei intézményt. Az
igényfelmérések igazolják, hogy
szükség van bölcsődére. Sőre
Zoltán elmondja, hogy az alsó
iskolaépület hőszigetelése után
40% energia megtakarításra
számítanak. Süle Erika úgy látta,
ha megszűntetik a zenei képzést,
akkor azzal az egyenlő hozzáférés sérül. Sokáig a körmendi
zeneiskola tagintézménye voltak,
de kapacitás hiányában már nem
vállalják őket. Jelenleg a szülői és
tanulói igényeknek eleget tudnak
tenni, és így egy hátrányos helyzetű gyermeknek is lehetősége van
zenét tanulni.
Az Intézményfenntartó Társulási Tanács a Meseház Óvoda
és Kossuth Lajos Általános Iskola

intézményvezetői pályázatát elfogadta, azok közös képviselőtestületek elé beterjesztésével
egyetértett. Nem kevés vitával
megtörtént az intézményi költségvetések egyeztetése is. Neumanné
Janzsó Ildikó megbízott körjegyző
szerint nagyobb átgondolást igényel az iskola esetében a szakos
ellátottság. Véleménye szerint a
nyugdíjba készülő dajka dolgozó
helyére sem kell új embert felvenni. Sőre Zoltán úgy reagált,
hogy bár ő vetette fel, de mégsem
támogatja azt, hogy egy általános
iskolában nem kell két testnevelés
szakos tanár. Az Intézményfenntartó Társulási Tanács a közös
fenntartású egészségügyi intézmények 2011. évi költségvetését
elfogadta, annak közös képviselő-testületek elé beterjesztésével
egyetértett. Sőre Zoltán tájékoztatásul elmondta, hogy a fogorvosi
szolgálatnál utófinanszírozással
működnek a dolgok. A tb. két
hónap késéssel utal. László Zoltán
a körzetbővítésről érdeklődött.
Sőre Zoltán tájékoztatása szerint
Egyházashollós partnerként áll a
témához. A régi fogorvosi berendezéseket felhasználva alakítanának ki községükben egy fogorvosi
rendelőt.
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Itt a farsang, áll a bál
Vidám és szórakoztató délutánt
töltöttek el a gyerekek a szülői
munkaközösség által szervezett
iskolai farsangon. Nindzsák, hercegnők és mókás bohócok, katonák és Zorró, Pókember, kisegér és
az arab sejk mind-mind színpadra
léptek ezen a napon. A jelmezes
felvonulás után az önfeledt szórakozásé volt a főszerep. A gyerekek

lönleges és ritka hangszereket,
mint például a sámándobot, a
trombitát, a török sípot, a különböző furulyákat és a csodálatos
hangot adó rézedényeket. A
rendezvény végéhez közeledve
egyre izgatottabban várták a
gyerekek a tombolasorsolást.
Nem volt hiábavaló a várakozás:
a felajánlásoknak köszönhetően

vidáman táncoltak a színpadon,
majszolták a finom házi készítésű
más süteményeket. A program
egyik érdekes színfoltja volt az
a hangszerbemutató, amelynek
keretében minden érdeklődő
kipróbálhatta a bemutatott kü-

rengeteg mókás ajándéktárgy
lelt gazdára. Köszönjük a szülők
lelkes munkáját, s mindazoknak
a segítségét, akik felajánlásaikkal
hozzájárultak a farsangi mulatság
sikeréhez.
Süle Erika

Közgyûlést tartott a tûzoltó egyesület
Megtartotta éves beszámoló-tervező közgyűlését az
Egyházasrádóci Tűzoltó Egyesület. Horváth Zoltán parancsok köszöntötte a jelenlévő
tűzoltókat, a szombathelyi
és a körmendi tűzoltóságtól megjelent vendégeket és
megtartotta beszámolóját a
2010-es évről. Megemlékeztek
a 2010-ben elhunyt két tűzoltó
bajtársukról is. A beszámolóból
kiderült, hogy eseménydús volt
a tavalyi év. Május 8-án a 100
éves jubileum megrendezésére

került sor. Május 29-én Területi
Tűzoltóversenyt rendezték meg
Egyházasrádócon. Ezen a női és
a féri csapat is első helyezést ért
el. Majd folytatódott tovább
a csapatok felkészülése a Megyei Tűzoltóversenyre, amely
június 5-én lett megrendezve
Bozsokon. A női csapat első
helyezést ért el (Baloghné Varga
Katalin, Horváth Helén, Giglerné
Németh Szilvia, Giglerné Németh Nikoletta, Lendvai Lakosi
Szilvia, Németh Erika, Riesinger
Barbara, Krajczár Lilla), a férfi
csapat harmadik lett
(Gigler Gábor, Gigler
Tibor, Szíjj
Marcell,
Szíjj István,
Fölnagy Zoltán, Csonka
Attila, Lenti István,
Horváth Tamás, Gigler
Viktor, Szíjj
Ákos). Szeptemberben

a férficsapattal neveztek az
országos tűzoltóversenyre. A
verseny Teskándon került megrendezésre,
ahol harmadikak lettek
a 27 csapat
közül 36,62
mp-es időeredmén�nyel. Gratulálni lehet a
szép eredményekhez.
Májusban
Horváth
Zoltán parancsnok
pályázatot
adott be
szerelőruhák és felszerelés vásárlására 350.000 forint értékben. A pályázaton 280.000
forintot sikerült nyerni.
Részt vettek a Hősök Napi
megemlékezésen is. Részt vettek
Nardán egy nemzetközi tűzoltó
találkozón október 22-én. A
tűzoltó egyesület a 100 éves
tevékenységéért Polgármesteri
Elismerő Oklevelet kapott. No-

vemberben téli továbbképzést
tartottak, melyre előadókat
kértek fel. Decemberben és

januárban elvégeztük a területfelelősi munkát. Egyházasrádóc
területén minden házhoz nem
jutottak el, de a jövőben a kimaradt rész is ellenőrzésre kerül.
Ezt követően Méreg János az
egyesület elnöke ismertette a
2010. éves költségvetést és a
2011. évi költségvetési tervezetet. A közgyűlés a beszámolót és
a költségvetést elfogadta.

