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LABDARÚGÁS

......................................

Elfogyott
a lendület?
11 kapott, és mindössze 2 rúgott gól a 2010/2011-es megyei
első osztályú labdarúgó bajnokság
hajrájában. Hajrá Egyházasrádóci
Color SE! Hajrá fiúk!
Egyházasrádóc–Rábatótfalu 0:2
Magyarszecsőd–Egyházasrádóc 3:0
Egyházasrádóc–Pecöl 2:0
Rábapaty–Egyházasrádóc 3:0
Egyházasrádóc–Jánosháza 0:3
További mérkőzések:
Május 22.
Király SE–Egyházasrádóc
Május 29.
Egyházasrádóc–Szentgotthárd
Június 5.
Rum–Egyházasrádóc
Június 12.
Egyházasrádóc–Kemenesalja
Június 19.
Körmend–Egyházasrádóc

Fiatalok
figyelem!
Újraindul az ifjúsági klub! A
szervezés már folyamatban van,
megtörtént a klub helység „tatarozása”.
Olyan tagokat toborzunk, akik
hasznosan szeretnék eltölteni
szabadidejüket, jól akarják érezni
magukat egy közösségben, s akik
képesek megóvni a Művelődési
Házat és annak környezetét. Rongálás esetén a károk megtérítéséről kötelezettséget vállalnak!
Továbbá olyan felelősségteljes
klubvezetőt keresünk, aki vállalná, hogy összefogja a fiatalokat,
gondoskodik változatos programokról, megbízható és betöltötte
már a 17. életévet.
Kérem a korábbi tagokat, az itt
feledett tárgyakért jelentkezzetek,
ezt megtehetitek 2011. 06. 30-ig!
Jelentkezni lehet személyesen a
Művelődési Házban, a könyvtári
nyitva tartás idejében, telefonon
(0630/ 760-2336), valamint e-mailben is (zgyoparos@hotmail.com).
Gy.T.Z.

Anyakönyvi hírek
Születés: Palkó Anikó és Derdák
Ferenc lánya: Fruzsina 2011. 04. 19.,
Tóth Mária és Bálint Gábor fia:
Zsolt 2011. 04. 20.
Házasság: Baranyai Attila és
Nagy Szilvia 2011. május 7.
Halálozás: Kovács Jánosné Horváth Julianna 2011. május 10.
A hozzátartozóknak részvétünk!
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Mi aztán igazán
vártuk a nyuszit!
Április 20-án negyvenen biztos
készülődtünk az idei húsvétra.
Voltak, akik tojást festettek, másutt húsvéti díszeket készítettek,
de olyanok is akadtak, akik jókedvükben táncra perdültek Ági
nénivel az élen.
Kati néni asztalánál is nagy volt
a sürgés-forgás, percről percre
édes kis arcocskák vetették bele
magukat ismét a munkába.
Nagy örömünkre nem csak a
gyerkőcök, hanem néhány szülő
is bekapcsolódott a munkafolya-

matokba, kár, hogy nem voltak
többen!
Az origamis asztalnál is szorgos
kezek hajtogattak Mariann nénivel. A papírból megelevenedő
figurák ékes díszei lehettek az
otthoni ünnepi asztaloknak. Kicsik egy nagyok együtt készültek,
lélekben is a Húsvétra.
Köszönjük, hogy ilyen sokan és
lelkesen részt vettek az eseményen, egy év múlva találkozunk
ugyanitt!
Gy.T.Z.

Pályázati
felhívás!
Falunap alkalmából
versíró versenyt rendezünk,
melynek témája mi más is
lehetne, mint maga a falunap.
A versenyre bárki benevezhet,
kicsik nagyok és felnőttek
egyaránt!
Jelentkezni lehet a következő
telefonszámon: 0630/7602336, valamit e-mailben is:
zgyoparos@hotmail.com.
Gy.T.Z.

Vasi Volán
Autóbuszjáratok
közlekednek Körmend
és Szombathely között
Egyházasrádócon
keresztül!
Utazzon kényelmesen és
gyorsan Társaságunk járatával!

A székely kapu
A székelyek és kapuik eredete
máig tartó történelmi kutatások
alapját képezik. Ami biztos, hogy
Árpád fejedelem honfoglalásakor
már ott voltak azokon a területeken, ahol ma is élnek.
Az is bizonyos, hogy kapuik
egyediek és jelen korunkban is
élő népművészeti megnyilvánulás. A székelyek úgy tartják, „a
fának lelke van” és ezért díszes
ruhát érdemel. A fának díszítése,
faragása kiterjed az egész házra
(tornác, asztal, szekrény, fa eszközök stb.).
A székely kapu megléte már a
XVI. században fellelhető bizonyítékkal rendelkezik. Valamikori
országutakon az országhatár
vonalán felállított kapuként
használták és jelezték, hogy aki
ki vagy be ment rajta, átlépte az
ország határát. Lassan a századok folyamán a kapuk a megyék,
majd a családi gazdaságok belépőivé váltak. Így alakult ki a mai
formája, amely két részből áll: a
nagykapuból, melyen a szénás
szekerek jártak be, és a kiska-

puból, amely a gyalogosoknak
készült.
A kapu díszítése, faragása változó, virág vagy mértani alakzatúak. Az elterjedtebb díszítőelem a
virág (tulipán, napraforgó, rózsa,
liliom és az akantusz levélből
alakult inda.)
A kapu homlokfájára szokás volt
feliratozni az évszámot, a megrendelő nevét, vagy egy idézetet a
vallásos- vagy népi irodalomból. A
XVII. századtól megjelent a kapuk
festése is. Nagyobb részt csak a
piros, zöld, fehér és kék festéket
használtak.
A kapuk készítői a falusi faragómesterek köréből kerültek ki.
Egy-egy híresebb mestert kézről
kézre adtak a megrendelők,
mely meghatározta egy bizonyos terület jellegzetes díszítő
motívumait.
Az egyházasrádóci székely kapu
a hely nagyságához és rendeltetéséhez alakított változata a
kapuknak.
Dr. Török Miklós

Apróhirdetések

Körmendről Szombathelyre:

Indulás a tanév tartama alatt
munkanapokon Körmend autóbusz állomásról 06.25 órakor,
érkezés Szombathely autóbusz
állomásra 07.15 órakor
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Ettünk, ittunk, vigadtunk…
A rádóci hagyományoknak
megfelelően idén is főzőversenyt
rendeztünk a kultúrház melletti
ligetben. A már negyedik alkalommal megrendezett gasztronómiai
csatán nem voltak szabályok, mindenki azt főzött, amit csak akart,
akkora csapatlétszámmal, amekkora a fazekuk volt. Kötetlen volt,
szabad, laza és szerettük. Idén 12
lelkes csapat indult a versenyen,
sokan közülük már „visszajárók”,
úgymond törzsvendégek voltak,
de akadtak újak is, ahogy az lenni
szokott minden évben. Hogy hányan voltunk? Arra én is kíváncsi
volnék. Ám a számlálást inkább
bízzuk a Nagy Sanyira, és én
megalkuszom azzal, hogy voltunk

Igaz akadtak olyan fiatalok is, akik
nagyon megharcoltak a szerkezeti
elemekkel. Nekik két órába telt
míg fedél lett a fejük felett. Még
szerencse, hogy a „fél falu” bekapcsolódott az építkezésbe…
Volt halászlé, pacalpörkölt
velővel, csirkefalatok, raguk, káposzták…és még sorolhatnám, de
nem bírom. Sajnos a lótás-futás
közepette kóstolni csak egy bográcsból tudtam, az viszont olyan
csuda finom volt, hogy mit nem
adnék, ha most az a halászlé itt
teremne mellettem. Mindjárt ki is
találtam, hogy jövőre méltányossági okokból kéretik letenni egyegy adagot a szervező elé is.
Míg a finomabbnál finomabb

a szarvas máj, csodák-csodájára
berepült az udvarukra, nekik csak
meg kellett sütniük. Arra a kérdésünkre, hogy mi receptjük titka,
Attila egyszerűen válaszolt: „Millió köbméter hagyma.” Ez nagy
igazság. Aztán megismerkedtünk
a Szalmonella nevű csapattal, akik
vargányával és trombitagombával készítettek körömpörköltet.
Herczeg Zoliék pörköltjének ez a
titka, no meg Körmendy Dominik
jelenléte. Azért ne ijedjenek meg
a körömpörkölttől senki nem
kapott szalmonellát! Mellettük
a Brigi csapat főzött velős pacalpörköltet, minek titka egy parafa
dugó volt, és a kiváló alapanyagok. Horváth László a vörösboros

Indulás munkanapokon
Szombathely autóbusz állomásról 11.15. órakor, érkezés
Körmend autóbusz állomásra
12.05 órakor, valamint Indulás munkanapokon Szombathely autóbusz állomásról 14.
25 órakor, érkezés Körmend
autóbusz állomásra 15.15
órakor.
Köszönjük, hogy utazásukhoz
Társaságunk járatait választják,
kellemes utazást kívánunk!
Bővebb felvilágosítás szolgálati helyeinktől kapható!

Vasi Volán Zrt.
„Biztonság, pontosság,
minőség!”

ELADÓ KÁLYHAKÉSZ KEMÉNY TŰZIFA 10.000 Ft/ ÖMLESZTETT
KÖBMÉTER. ÉRD.: 0670/4169841; vagy 420-559 Kiss Tibor

Értesítés

Angol, matematika, fizika tantárgyakból korrepetálást vállalok! 700 Ft/óra. TÖBB JELENTKEZŐ ESETÉN KEDVEZMÉNY! Vartan
Bedrosian Egyházasrádóc, Kossuth u. 137. Tel.: 0630/680-7205

A könyvtári nyitva tartás a
következőképpen módosul:
Hétfő: 15.00-17.00
Szerda: 15.00-17.00.                                                                                  

Jusson el a hír minden
lakó fülébe, hogy
az Úr 2011. évének,
július 2. napján

Falunap tartatik!
Helyszín:
Művelődési Ház udvara
A készülődés, szervezkedés
nagy erőkkel folyik.
A vendégektől tisztelettel
kéretik: szabadságot
elintézni, szívet-lelket,
táncos lábakat készíteni
és a hírt mindenfelé
továbbadni!

Egyházmegyei
hittanverseny
Egyházasrádócon

Szombathelyről Körmendre:

Információ:
Szombathely autóbusz állomás, Ady tér: 94/312-054
Körmend autóbusz állomás: 94/594-431

Közhírré
tétetik!

elegen. Azt ugyan nem tudom,
hogy mennyi fohász repült felfelé
aznap, de az biztos, hogy a Jóisten megszánt minket. Egy csepp
eső sem esett, míg a környező
településeken nemcsak eső, de
jég is pusztított. Polgármesterünk
azonban rutinosan emlékeztetett
minket, hogy a rádóci rendezvényeken bizony mindig jó az idő.
Azért páran tartottak az esőtől,
így több fapad fölé is sátor került.

falatokat gondos kezek készítették, addig a jó hangulatról a
rádóci népdalkör éneke gondoskodott. A teret móka és kacagás,
értekezés a legjobb pácokról,
fűszerekről, és finom illatok töltötték be. A Fröccsöntők nevű
csapat Boros tokányt készített
úgy, ahogy ők szeretik és szarvas
májat is pirítottak. Boda Laciék
hangsúlyozták, hogy bor, és nem
bors van abban a tokányban, míg

dugó húspuhító hatásaira hívta
fel figyelmünket. Ezek szerint
egészségünkre nemcsak a jóféle
vörös nedű, hanem annak dugója
is jótékony hatással van. Brigiék
mellett Zorrót láttuk feltűnni.
No, nem a fekete álarcos mexikói
hőst, hanem Fuchs Zoliékat. Zoli,
azaz Zorró kedvencét készítették:
savanyú káposztás marhatokányt.
Ebbe is került egy kis vörösbor,
Folytatás a 2. oldalon

Lukács evangéliumának történetei és példázatai szolgáltak
alapul a 2011. május 14-én,
szombaton Egyházasrádócon
megrendezett hittanversenynek,
amelyre az Őrségi egyházmegye
gyülekezeteiből mintegy 20 csapat nevezett be. Két kategóriában
folyt a nemes küzdelem: az 1-4
osztályosok között az alsósok körében, az 5-8 osztályosok pedig a
felsősök körét képezték.
A helyszínre érkezés után a
csapatoknak regisztrálniuk kellett
magukat, megnevezve a csapat
tagokat, illetve a csapatkapitányt,
aki menetlevelet kapott. Ebbe
kerültek bele a különböző állomásokon megszerzett pontok, illetve
egy térkép is volt benne, amely
segítségével az állomásokra el
tudtak jutni.
A helyi iskola tornatermében
énektanulással, áhítattal kezdődött az együttlét, majd a szabályok ismertetése után az állomásvezetők elfoglalták kijelölt helyüket, a csapatok pedig elkezdték
végigjárni a helyszíneket. Az első
Folytatás a 2. oldalon
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Ettünk, ittunk,
vigadtunk…
Folytatás az 1. oldalról
de Zoli szerint a titok ő maga
volt. Ebben lehet is valami, hiszen
remekeltek a versenyen. A nagy
gesztenyefa alatt már javában
falatoztak mire odaértünk. Kiderült, hogy itt kémiai pontossággal
keverték össze a hozzávalókat. A
csapat erőssége gyógyszerészük
volt, aki egy kis szarvasgombaesszenciával és medvehagymával bolondította meg főztjüket.
Miközben az ízes ragut kóstoltuk
muzsikaszó ütötte meg fülünket.
Hát ki más, mint a Szépkorúak
csapata danolászott jókedvűen a
tangóharmonika ritmusára. Mellettük két kondérban is rotyogtak
a finomságok. Horváth Ernőné,
Gizi néni a halászléért volt felelős,
amibe Horváth Sándor, valamint
Nagy Sándor és neje fogta a
hozzávalókat. Nem is keveset,
hiszen öt-féle halból és jó kis házi
darált paprikából készült a lé. A
csülkös babgulyás mellett Gombás Zoltánné, Kati néni elárulta,
hogy szívét-lelkét belefőzte, no
meg azért két féle csülök is került
a fazékba. A levesek mellé került
pogácsa is, amit szintén a Szépko-

rúak csapata készített. A dalos pacsirták elárulták, hogy most is egy
dalversenyre készülnek, Békeffy
Antal népdalaival indulnak majd
a május végi versenyen. Drukkoljunk nekik, hiszen idén az aranyérmet szeretnék elhozni a kórusversenyről! A vigadó Szépkorúak
mellett a tavalyi győztes csapat
főzött. A fakanál Gueth Kristóf
kezében volt. Mint főszakács
elárulta, hogy körömpörköltet
főz a Polgárőr csapat, ami azért
különleges, mert ők csinálják.

Kristóf, fiatal kora ellenére nagy
műgonddal forgatja a kanalat.
Azt mondja, nem tud főzni, de
a tavalyi győzelem azt mutatja,
hogy nem is csinálja olyan ros�szul. Mellettük is fiatalok csapatát
találtuk, akik kezében inkább sört
láttunk, mint a fakanalat. Csak
egy legény, akarom mondani
leány volt talpon azon a vidéken:
Pummer Vivien. A fiatal lány
idősebbeket is megszégyenítő
módon taglalta hogyan is készül
a tejszínes kapros csirke sajttal.
„Lisztbe forgatjuk a csirkét, egy
kicsit megpirítjuk, majd egy tejszínes kapros öntetettel nyakon
öntjük, egy kicsit pároljuk, majd,
ha kész, sajtot reszelünk bele.”
Csak úgy mellesleg felhívnám a
fiúk figyelmét Vivire, aki nem csak
szép, de főzni is tud! A Nevesincs
csapat mellett a rádóci Tűzoltók
főztek. Giglerné Németh Szilvi
forgatta a fakanalat a kondérban.
Mint mondja, ehhez ért leginkább, aztán elárulta, hogy vadast
főznek szarvasból. Ám hozzájuk
nem úgy került a vad, mint a
Fröccsöntőkhöz, hanem úgy kapták. Horváth Zoltán az önkéntes
Tűzoltók parancsnoka
elárulta ők is versenyre
készülnek: „Május 29én lesz Alsószölnökön
a területi versenyen. A
megyei verseny meg
Kőszegen túl lesz valahol, július 6-án. Oda is
erősen edzünk.” Hajrá
Önkéntesek, vigyétek ti is megyeszerte
Egyházasrádóc hírét!
Hogy igazságos
eredményhirdetés legyen, az iskola konyhai dolgozóit kértük
fel a zsűrizésre. Nem
volt könnyű feladatuk,
hiszen 12 különböző
ételből kiválasztani a
három legjobbat, egyáltalán nem egyszerű.
Bírálták az ízeket, a
zamatot, a küllemet, az összhatást, melyekre egyesével 10-10
pontot lehetett kapni, s estére
meg is született a döntés, íme az
eredmények:
1. helyezett: a Fuxi team,
Fakanalas: Fuchs Zoltán
2. helyezett: Nevesincs csapat
Fakanalas: Pummer Vivien
3. helyezett: Káposztafejek
Fakanalas: Varga Virág
KÜLÖNDÍJ: Szépkorúak csapata 1.
Gy.T.Z.
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Egyházmegyei hittanverseny
Egyházasrádócon
Folytatás az 1. oldalról
állomás az iskola épületében volt,
ahol egy 40 kérdésből álló bibliai
totót kellett kitölteni mind az
alsósoknak, mind a felsősöknek.
A második állomás az utcán volt.

Itt az egyházunkkal kapcsolatos
kérdésekre kellett válaszolni. A
művelődési házban az alsósoknak
a magvető példázata ihletése
nyomán magokat kellett válogatniuk, a felsősök pedig meghívót
készítettek a királyi vendégségre. A katolikus templomban az
1-4 osztályosoknak a Mi Atyánk
szövegének a helyes sorrendbe
állítása volt a feladata, az 5-8
osztályosoknak pedig minél több
közös berendezési tárgyat kellett
felsorolniuk, amelyek mind a református, mind a katolikus templomban megtalálhatóak. A református templomban kicsik, nagyok
elveszett drahmákat kerestek. Az
ökumenikus templom előtt az
alsósok a történetekben szereplő
állatokat kellett megkeressék
egy betűhálóban, a felsősök 10,
számokkal kapcsolatos kérdésre
kellett válaszoljanak. A parókia
előtt többek közt Balambér csacsi várta a csapatokat, akik az
irgalmas samaritánus példázatát
kellett újrajátsszák – természetesen Balambért sem kihagyva
a történetből. A futballpályán
kockákból való házépítés volt a
feladat. A pontozásnál szempont
volt az alapozás milyensége, a
kreativitás, illetve, hogy adott
időn belül mennyire lett kész a
ház. A legtöbb feladatnál egyébként fontos tényező volt az idő.

Ugyancsak ezen az állomáson
arról is számot kellett adjanak a
csapatok, hogy milyen ügyesen
tudnak egy kampós bottal fa-,
illetve műanyaghalakat kifogni. A
fagyizónál a tékozló fiú történetét

kellett versbe önteni, a felsősöknél
lehetőleg rap stílusban.
A kilenc állomás végigjárása
után a csapatok bizony kellemesen elfáradtak, jólesett az ebéd és
a rádóci asszonyok sok-sok finom
süteménye. Helyezés tekintetében
mind az alsósoknál, mind a felsősöknél a zalaegerszegiek bizonyultak a legeredményesebbeknek.
Ők két csapattal érkeztek, mind
a ketten a képzeletbeli dobogó
legfelső fokán állhattak meg. A
szombathelyiek szereplése is eredményesnek volt. Mindkét csapatuk
dobogós helyen végzett a felsősök
körében: másodikok, illetve harmadikok lettek. Az alsósoknál a
bajánsenyei-kercaszomori csapat
lett a második, a celldömölkiek a
harmadikok. De úgy érzem, hogy
helyezéstől függetlenül minden
résztvevő nyertese volt ennek a
napnak, hiszen egy jó hangulatú,
kihívásokkal és szellemes feladatokkal teli versenynek lehettek a
részesei. Illesse köszönet a szervezőket, elsősorban Szakál Péter
esperes urat, aki házigazdája is
volt az alkalomnak, illetve Németh
Tamás celldömölki lelkészt, egyházmegyei katechetikai előadót.
Áldott legyen az Úr ezért a napért, és hisszük, hogy jövőre lesz
folytatása!
Sisakné Páll Klára,
szentgotthárdi lelkipásztor

Helyesbítés:
Előző számunkban a falutakarításról szóló beszámolónkból kimaradt Racker Mátyás neve, aki szintén részt vett az eseményen.
Ezúton kérünk elnézést tőle!

5

2011. MÁJUS

EGYHÁZASRÁDÓCI HÍRMONDÓ

Iskolai eseménynaptár Így kirándultunk mi!
2011. május-június

Időpont

Program

május 18.

Osztálykirándulás 4. osztály, Káli-medence

május 19-20.

Osztálykirándulás 8. osztály, Pécs és környéke

május 19.

Rába Kupa labdarúgó torna, Rábahídvég

május 20-21.

Mini erdei iskola 2. osztály, Kőszeg

május 24.

ECDL számítástechnikai alapvizsga, 8. osztály, Körmend

május 25., 8-12 óra

Országos kompetenciamérés, 4., 6. és 8.
osztály

május 26.

Diákközgyűlés

május 26.

Zongoravizsga

május 26.

Kisiskolák megyei atlétika versenye, Szombathely

május 27.

Gyermeknap

május 28.

Kossuth Kupa labdarúgó torna,
Egyházasrádóc

május 30.

Osztálykirándulás 3. osztály, Őrség

május 31.

A közösségi munkában aktív alsós tanulók
jutalomkirándulása, Kalandvár – Szombathely

június 1.

Osztálykirándulás 6. osztály, VeszprémHerend-Balatonfűzfő

június 2.

A közösségi munkában aktív felsős tanulók
jutalomkirándulása, Sárvár

június 3.

Osztálykirándulás 7. osztály, Herend–Tihany

június 3., 16 óra

Zongorahangverseny

június 4.

Kirándulás Budapestre a diákönkormányzat
szervezésében

június 4., 17 óra

Néptáncos növendékeink vizsgaelőadása,
Körmend

június 4-5.

Az Önkéntesek Hete keretében az iskolai
Fekete Rigó Oktatópark területén tereprendezés, kerti út építése

június 6.

Osztálykirándulás 1. osztály, Kőszeg

június 8.

Kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók
jutalomkirándulása, Celldömölk – Ság hegy

június 10., 11 óra

Ballagás

június 17., 15.30

Tanévzáró ünnepély – bizonyítványosztás

június 27-30.

Kerékpártábor – Lenti

Véletlenül költöztek Egyházasrádócra
Folytatás a 4. oldalról
vagy arra a kérdésre, csak mentem és csináltam. Nem foglalkoztam azzal, hogy mi miért történik.
Ennek viszont van egy pozitív
oldala is, ennél inkább ma ilyen
kérdésekkel foglalkozom. Úgy
találom, ha valamit megértettem,
akkor már sikerült valami.
– Van valami, amit másképp
csinált volna az életében?
– Például a trehányságom a
nyelvvel. Ha tisztességesen tanultam volna németül, akkor
valószínűleg magasabbra tudtam
volna felmászni.
– Vannak tervei?

– Tulajdonképpen már elég öreg
vagyok az álmodozáshoz, így azok
az álmok elérhetőek: pl. veszek egy
fácskát vagy bokrot. Én bizony mindent úgy nézek meg, hogy fogom-e
még megnőve látni vagy nem. És
nem azért, mert érzelgős lennék,
hanem mert realista vagyok. Aztán
egy pici külső pincét, vermet szeretnék csinálni, mert ennek a háznak
talán az egyik legnagyobb baja,
hogy nincsen pincéje.
– Álmok?
– Ha az igazi álmomat kérdezi,
azok a szülők...A szülőket még
egyszer látni...
Gy.T.Z.

Jó a kapcsolat az idősebb
korosztály és az égiek között,
hiszen meghallgatásra találtunk
és ragyogó kiránduló időben
indulhattuk felfedezni a Jeli
Arborétum szépségeit. Május
közepén virágoznak legszebben
a rododendronok, melyeknek
illata elbódítja a közöttük sétálókat. Az arborétumban egy
kellemes kirándulás gyógyír a
testnek és a léleknek egyaránt.
Különösen akkor, ha ennyi jókedvű szépkorú együtt tudja
átélni a felfedezés élményét.
Ötvenen vágtunk neki az útnak,
hogy felfedezzük Ambrózi –
Migazzi István, a „virágos gróf”
hagyatékát. Célját sikeresen
elérte, hiszen gyönyörködtetni,
a lelket felemelni kívánta. Alig
győztünk betelni a látvánnyal,
melyet a változatos színű virágok nyújtottak. Kisebb pihenőkkel tarkított sétánk alatt
figyeltünk a korosztály tempójára, ami feltűnően jó volt.
Igyekeztek minél többet látni,
tapasztalni, hiszen sokan még
nem is látták ezt az európai
hírű botanikus kertet, mert ez
olyan varázslatos hely, amelyet
legalább az életben egyszer
mindenkinek látni kell. A rododendronok mellett megismerkedhettünk Kína, Japán, stb.
növényvilágával, így körbejárva
a Földet. Láthattunk olyan növényritkaságokat, mint a japán
cédrus vagy a mamutfenyő. A
felfedező körúton társaink voltak a szentgotthárdi idősek is,
akikkel szoros, jó kapcsolatot
ápolunk.
Utunkat megszakítottuk nagyobb pihenővel is, ahol elfogyasztottuk az otthonról hozott
harapnivalókat. Természetesen
egy olyan kiránduláson, ahol
sok kórustag van jelen, elkerülhetetlen hogy elő ne kerüljön a
tangóharmonika és ne csendül-

jön fel ének. Rengeteg érdeklődő állt meg kis csapatunk előtt,
hallgatta vagy éppen énekelte
együtt velünk a dalokat. Többen hitték azt, hogy mi is egy
műsorszám vagyunk, hiszen
az arborétumban aznap volt
a tavaszi évadnyitó ünnepély,
ahol több helyszínen is voltak
műsorok. Volt, aki azt súgta az
ismerősének, hogy itt van a Zizi
Labor meg az asszonykórus,
amikor meghallott bennünket.
Ezen mi is jót mosolyogtunk,
de jólesett az elismerés. De
érdekes dolgot is produkálhat
az élet! Egyszer csak mellettünk
termettek soproni faipari egyetemisták, akikkel olyan spontán
daléneklés kezdődött, hogy az
oktatójuk csak nagy nehezen
tudta őket tovább invitálni.
Így hozza össze a különböző
generációkat a népdal, az ének
mindenfajta szervezés nélkül.
Köszönjük nekik, hogy ilyen
élményhez juttatták az idősebb
korosztály tagjait. A jókedv,
az öröm bizonyára sugárzott
a csapatról, hiszen rengetegen fényképezték, videózták a
társaságot. Sanyi bácsi fáradhatatlan volt a nap folyamán,
hiszen végig zenélte a sétát,
ami nem kis élményt jelentett
a Hétforrásnál sem a különleges
hangzás miatt.
Délután kellemesen elfáradva, de annál több élménnyel a
tarsolyunkba indultunk haza.
Legközelebb Sopronba indulunk vonattal kirándulni. Aki
jól érezte magát biztosan ott
lesz, de várjuk további élményekre várók csatlakozását
is. Addig kell táplálni a lelket
élményekkel, míg az egészség
megengedi!
„Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt.”
Pummer Lászlóné
Idősek Klubja
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Több kérdésben
döntöttek...
Sőre Zoltán polgármester,
ifj. Nagy Sándor, Bali László,
Kovácsné Bazsó Katalin képviselők, Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó, valamint dr. Gaál
Róbert körjegyző részvételével
április 28-án ülést tartott önkormányzatunk képviselő-testülete.
Szvoboda Tamás, Tóth Szilárd és
Racker Mátyás képviselők igazoltan maradtak távol.
Első napirendi pontként dr.
Gaál Róbert az alpolgármester
választásra hívta fel a figyelmet.
Sőre Zoltán hozzátette, hogy ő
arra a személyre kívánja lerakni a
voksát, aki már egyszer bizonyított munkájával. Nagy Sándort
javasolta. A képviselő-testület 2
igen 0 nem és 2 tartózkodással
szavazott, így az alpolgármester
választást ismét elnapolták. Ezt
követően a képviselő-testület
támogatási igényt nyújtott be
az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. A pályázati
összeg 21 millió Ft. Sőre Zoltán
hozzátette: Tudjuk, hogy minden terület alulfinanszírozott,
az oktatási feladatok ellátása
teszi ki a feladatok 40 %-át, annak ellenére, hogy ez a kormány
háromszoros pénzt tett ezekre a
feladatokra. A következő napirendi pont a 2010. évről szóló
belső ellenőrzési tájékoztató
megtárgyalása volt. Dr. Gaál
Róbert elmondta, hogy az ellenőrzés két fő területe a helyi
önkormányzatok normatív állami hozzájárulásainak, valamint
az önkormányzat működési célú
pénzeszköz átadásának vizsgálata volt. Ez most van lezárási
szakaszban. Nem kell visszafizetnünk semmit. A testület az
ellenőrzési jelentést elfogadta.
A következőkben a közös fenntartású intézmények 2010. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalták. Berbás Péterné
gazdálkodási főelőadó ismertette a bevételeket és kiadásokat.
Ez után dr. Gaál Róbert elmondta, hogy a zárszámadás vonatkozásában könyvvizsgálatra
vagyunk kötelezettek 2021-ig.
Még felkészültebb szakember
tekinti át könyveinket. A tavalyi
évet átvilágította a B és B AUDIT
Kft. Megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetét
a stabilitás jellemezte, annak
ellenére, hogy az előző évvel

ellentétben a kiadások meghaladták a bevételek összegét. Az
egyensúlyt a működésre felvett
összlejáratú hitel igénybevétele
biztosította. A hitelszerkezet
megváltoztatása miatt nőtt a
hosszúlejáratú kötelezettségek
állománya. A mérleg főösszeg
csökkenése és a teljesített kiadások összegének csökkenése az
önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek szűkülésére hívja fel a
figyelmet. A jövőben a zárszámadással egy időben mindig lesz
könyvvizsgálat is. Ezt követően
dr. Gaál Róbert elmondta, hogy
eddig díjmentesen biztosította az önkormányzat az anyakönyvvezetői szolgáltatást a
házasságkötés szempontjából,
de egy minimális összeget kérni
kellene, hisz a hétvégi munkavégzésen kívül a házasságkötő
termet be kell rendezni, az
esküvő után takarítani kell. Bali
László 5000 Ft meghatározását
javasolta, amit a testület egyöntetűen elfogadott. A rendelet
tehát a következő: 1) Hivatali
helyiségen belüli hivatali időn
túli és belüli házasságkötés
esetén az ügyfél által fizetendő
díj: 5000 Ft. 2) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
esetén az ügyfél által fizetendő
díj: 50.000 Ft. 3) Az munkaidőn
túl eljáró anyakönyvvezető
díjazása alkalmanként 5000
forint, amely nem tartalmazza
a hatályos jogszabályok alapján járó közterheket. A fenti
összegek, 1) és 2) az általános
forgalmi adót nem tartalmazzák. A képviselők módosították
a temetőkről és a temetkezésről
szóló rendeletüket, a sírhelydíjakra vonatkozóan. Sőre Zoltán
polgármester hozzáfűzte, hogy
évek óta próbálja a kistérségi
települések polgármestereit
meggyőzni arról, hogy szükség
van egy temető nyilvántartó
program beszerzésére. Manuálisan lehetetlen nyomon követni
a lejáratokat. Valamint a temető
bővítése helyett inkább a régi,
elhagyott sírok újrahasznosításában kell gondolkodnunk.
A következő napirendi pontban a testület 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta meg: Képviselő-testület
hozzájárul a tulajdonában lévő
Pannon Interregionális Fejlesztési Nonprofit Kft. törzstőkéjének

leszállításához. Az ügyvédi feladatok ellátásával ismét dr. Mészáros Andrást bízták meg egy
év határozott időre. A három
településnek 24.000 Ft+ÁFA
a költsége. Egyházashollós és
Nemesrempehollós Önkormányzatok testületei is elfogadták
a szerződéskötést. Ezután a
helyi közbiztonsági beszámoló
megtárgyalása következett.
Sőre Zoltán polgármester elmondta, hogy a községben túl
nagy problémák nincsenek, a
körzeti megbízott folyamatosan
tevékenykedik. A helyi Polgárőr
Egyesület is jól működik.
A 13. napirendi pontban Sőre
Zoltán polgármester a 2011.
évben beadott pályázatokról
számolt be. Elmondta, hogy
az elmúlt években nem sikerült
olyan sok pályázatot beadnunk,
ugyanis az aktuális kiírások
sok esetben nem egyeztek a
fejlesztési terveinkkel. A település rendvédelmének érdekében pályáztunk egy kamera
rendszer kiépítésére, de sajnos
sikertelenül. Az Oktatási Minisztérium pályázatain minden
évben sikerült nyernünk intézményeink vonatkozásában. Az
idén 30 millió Ft-ra pályázunk
az iskola nevében, melyhez 6
millió Ft önerőt kell biztosítani.
Elképzelések között szerepel
a komplett világítás- és fűtés
korszerűsítés, bízunk a sikerben.
Elindítottuk a dolgokat egy
biogáz erőmű kapcsán, mely
a szennyvíztisztítóra épülne. A
termelt gázt a településen lehetne hasznosítani. Továbbá Derks
Wilhelmus holland vállalkozó
egy pályázatot szeretne beadni,
melynek keretében a Szecsődi
utca végén levő telep helyén
játszóházat építenének. Az
engedélyes tervek megvannak.
160 milliós beruházásról van
szó, mely 50 % támogatásban
részesül. Ebben az esetben a
Szecsődi utca felújítását mindenképpen meg kell oldani.
Derks Wilhelmus 5 millió Ft-ot
tervezett pályázatában erre a
feladatra. Az önkormányzat
partnerként támogatja a projektet. A koordinációs épület
felújítására beadott pályázat
ügye évek óta áll. Hosszú idő
után közölték, hogy nyerni nem
sikerült. A rendszer készen van,
lehetőség szerint újrapályázunk.

Ehhez határozatra volt szükség,
amit a testület egyhangúan el is
fogadott.
Ezután időszerű kérdések
következtek. Plujzer László ebtenyésztő vállalkozásával kapcsolatos problémájában nem jutott
egyetértésre a képviselőtestület.
A polgármester a Kormányhivatalhoz fordul az ügyben. Ezután a mozgóbolti tevékenység
megtárgyalása következett. A
vélemények különbözőek voltak.
Bali László szerint rugalmasan
kell kezelni a dolgot, mert az
időseknek nagyon kedvez ez.
Sőre Zoltán szerint, nagyon jó
a faluban az ellátottság mozgóárusok nélkül is. Dr. Gaál
Róbert hozzáfűzi, hogy a hatályos jogszabályok értelmében
mozgóárusítás esetén mindenképp szükség van a közútkezelő
hozzájárulására. Ezzel azonban
egyik vállalkozó sem rendelkezik.
Végül megszületett a határozat,
mely 4000 Ft megfizetésére kötelezi őket alkalmanként. Sőre
Zoltán ezután a társközségek
tartozásáról beszélt. Elmondta,
hogy az érintett településeket
megkeresték ez ügyben. Elindult
a folyamat, bízunk benne, hogy
a tartozások lassan befolynak
a helyi kasszába. Majd a helyi
Tűzoltó Egyesület kérelmét ismertette, miszerint az egyesület
a nyári hónapokra tűzgyújtási
tilalmat javasol. Dr. Gaál Róbert
szerint ez nem az önkormányzat
kompetenciájába tarozik. Ezt a
dolgot kormányrendelettel lehet
szabályozni. Sőre Zoltán beszámolt arról is, hogy 3 év után
végre révbe ér az iskolai TIOP
pályázat. Bízunk benne, hogy
végre az eszközök beszerzésére
is sor kerülhet. Utolsóként a
fogorvosi kérdésről tárgyaltak a
képviselők. Sőre Zoltán elmondta, hogy folyamatosan hirdetik a
fogorvosi praxist. Érdeklődő van.
Célszerű lenne alkalmazottként
foglalkoztatni. Dr. Gaál Róbert
körjegyző ifj. Nagy Sándor kérdésére elmondta, amennyiben
dr. Török Miklósnak nem sikerül
eladni a praxist, fél év után a korábbi megszűnik és egy teljesen
új praxisjog indul.
Végül Sőre Zoltán polgármester egyéb napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelt el.
Gy.T.Z.
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Véletlenül költöztek Egyházasrádócra
Nyílik a kapu, Bihari Vass Tamás
mosolyogva invitál befelé. Egy
tüneményes parasztház gondozott udvarában lépkedek tovább,
nézegetek jobbra-balra: lugas,
bokrok, fák, megtervezett kert,
hátul liget, a ligetben padok, és
én csak azt érzem, hogy kellemes
itt lenni. Ezután bemutat a feleségének, aki - bár sok magyar szót
megért- nem beszéli a nyelvet. Én
egy német köszöntéssel próbálkozom, majd miután kimerült a
német „tudományom”, angolra
váltunk. Kedves teremtés.
Ahogy a nappaliba érünk, gyönyörű antik bútorok díszítik a
lakást, mint mondja, ezek még
a szülőké voltak. A hatalmas
üvegajtókon keresztül árad be a
fényözön a szobába, Tamás körbevezet, és mutatja a nagypapa
festményeit a falakon. Mikor
végre felocsúdok az ámulatból,
mesélni kezd:
„Nógrádban születettem, ott
volt a szüleimnek egy kis birtokuk.
Miután a birtok nagyon kicsi volt,
így elköltöztünk Nyíregyházára.
Ott voltunk a világháborúig.
Akkor az apámat behívták a frontra. Az ostromot Budapesten, a
nagyszüleimnél éltük át, majd
Nyíregyháza jött megint ’48ig, és akkor ottan már nagyon
erős volt a nyomás, így aztán az
apám jobbnak találta Budapestre
visszahúzódni. Onnan meg kitelepítettek minket Fegyvernekre.
Budapesten végeztem el a gimnáziumot 1956-ban. Persze, mint
osztályellenség, egyetemről szó
sem volt, még csak kérdőívet sem
kaphattam. És akkor jött a forradalom, amiben én is részt vettem.
Tatabányára kerültem, itt talált
meg az apám. Közösen mentünk
vissza Budapestre, ahol láttam,
hogy mi van... Egy teljes napig
kerestem a barátaimat, és akkor
eldöntöttem, hogy kimegyek, akár
egyedül is. Tudja, azáltal, ahogyan
elbántak velünk, már nem volt
kérdéses, hogy megyünk, vagy
nem megyünk. Ennél fogva az
a kérdés, hogy mi lett volna, ha
nem mentünk volna ki, az nem
jött egy pillanatra sem. Hanem az
volt, hogy itt vagyunk, és mostan
kell megmutatni, hogy nekünk
az sikerül.”
Mint mondja, később a szülők is
csatlakoztak. „Nagy volt az öröm.”
’57 szeptemberében kezdte el az
építészmérnöki egyetemet. „Egy
szót sem tudtam németül, az első
szemeszterben az órarendet sem
találtam meg.” Később kivitelezéssel foglalkozott Németország

harmadik legnagyobb vállalatnál.
„Hál’ Istennek előrejutottam, a
mérnökválasztás nagyon okos dolog volt. A számítástechnikával is
nagy szerencsém volt, mintha egy
liftbe kerültem volna, én voltam
a legfiatalabb csoportvezető és
aztán így jutottam fel osztályvezetőnek. A másik nagyon jó része
a dolognak az volt, hogy nem

kellett magamat kényszeríteni a
munkára, mert annyira érdekelt.
A hátránya csak az volt, hogy a
családban mindig emlegették,
hogy a papa sosincs itthon…”
A feleségével már az első randevún eldöntötték, hogy összeházasodnak. „A felfogásunk nagyon
hasonló. Én abban nyugodtan
megbízhatok, hogy bizonyos dolgokban ugyanazt fogja dönteni,
mint én. És higgye el, ez az egész
öröm, boldogság, nyugalom itten
nem lenne, hogy ha a feleségem
nem csinálná.” Három év múlva
lesznek ötven éve házasok, arra
egy nagyobb rendezvénnyel készülnek, hasonlóan, ahogy az
ezüstlakodalmukat is megünnepelték Németországban. „Együtt
volt az egész család.”
Három gyermeke van, két lány,
a középső fiú. Német anyanyelvűek, nem beszélnek magyarul,
kivéve a legkisebbet, aki egy kicsit
ismeri a nyelvet. Ők kint élnek,
Németországban. Mindhárman
jogászok, a legkisebbik „csinálja
is”, a fia tv produkciókat készít,
a legidősebb lánya pedig inkább
csak az ismerősöknek segít jogi
kérdésekben, ő egyébként énekesnő. Öt unokája van, a legidősebb tizenöt éves, a legkisebb
most megy első osztályba. És
már úton van a hatodik baba is.
„Nagypapának lenni, az utolsó
lehetőség arra, hogy mindazt,
amit annak idején a gyerekekkel
elmulasztottam, azt most lehet
helyrehozni. Felelősség..., ez egy
érdekes dolog. Most is látom,
hogy mit kellett volna másképp

csinálni, és mit nem csináltam
meg.”
Majdnem ötven évet éltek kint.
„Amikor kimentünk, a nagypapa
írt az apámnak egy levelet, hogy
egy Vass nem hagyja el a hazáját.
Hát én még most is dühös vagyok
ezért, mert apám szenvedett miatta. Tiszta marhaság volt. De azért
az emberben mégis benne maradt
valami, ennél fogva a hazajövetel
nem csak az volt, hogy mérlegeltem, hol lesz a legjobb, hanem
mégis ez a fogalom: hazamenni,
mert ez viszont érzelem kérdése
volt. Na, most ezt úgy képzelje
el, hogy az én magyarságom két
lábon állt, amit a szüleim meséltek a régi világról - az ő meséjük
szép volt. A másik része az volt,
amit megéltem. Az érettségimkor
megtanultam a magyar irodalmat
és a szép dolgokat. Pl.: én József
Attilát is másképpen néztem, mint
annak idején akarták.”
Teljesen véletlenül jött, hogy
Egyházasrádócra költöznek.
„2002-ben kezdtük meg a keresést. A keszthelyi újságban találtam egy hirdetést. Bár néztünk
több házat is. Jákon volt egy
ház, ami nekem nagyon tetszett,
meg a Balaton környékén is,
de ott meg az utazás - mikor
meglátogatjuk a családot-, egy
nappal több lett volna, így aztán
ez egy okos gondolat volt. Szeptemberben már meg is vettük
a házat, 2003-ban megkezdtük
a kiépítést és a rendbe szedést.
Amikor elkészült, csináltunk egy
nagyobb házszentelést. Sokan
voltak a szomszédságból, Racker
Mátyás, Gombos Ernő, Németh
Jani, Radics Úr és így tovább. Itt
volt a család Németországból.
Volt cigányzene, tánc, ettünkittunk...”
Nem akartam megszakítani a
történetét, olyan jó volt hallgatni,
ahogy áradnak a gondolatok. Itt
mégis álljunk meg egy pillanatra,
egy kicsit hadd faggassam még:
– Hogy érzik magukat
Egyházasrádócon?
– Csak pozitív élményem van.
Itt még senki soha nem tett egy
kellemetlen szót sem. Minket
mindenki itten kedvességgel és
barátságosan fogadott.
– Vannak baráti kapcsolatai itt
és Németországban?
– Igen, például a Matyi, de
egyébként én nem vagyok egy barátkozó típus. Igazi barátom Németországban talán nem is volt.
Persze vannak ismerősök, akikről
azt mondjuk, hogy barátok. A
kinti kapcsolataim megszakad-

tak, csak néhány régi kollégával
tartom a kapcsolatot.
– Hogyan telnek a hétköznapjai?
– Az öregember korán ébred,
a feleségem viszont hál’ Istennek tovább alszik. Nekem még
mindig van egy kis maszek munkám, szóval csinálok magamnak
programokat. Azzal foglalkozom
általában reggel. Sokat olvasok,
főleg politikáról, történelemről,
illetve vitorlázásról. Nekem is volt
saját vitorlás hajóm, és a családdal
hajóztunk a Földközi-tengeren,
illetve Hollandiában.
– Nagyon tisztelem Önt azért,
hogy jóllehet, nem tősgyökeres rádóci lakos, mégis eljött a
falutakarításra. Mi indította? A
környezetvédelem fontossága,
vagy inkább a közösség?
– A közösség, igen. Szeretnék
hasznára lenni itten... valamit
visszaadni.
– Ha jól tudom, most ünnepelte
a születésnapját. Szabad megkérdezni hányadikat?
– Május 15-én a 75-et.
– Nagy ünnepség volt?
– Nem vagyok barátja a nagyobb ünneplésnek. Egészen
csendesen...
– Jelent Önnek valamit az idő
múlása? Hogyan éli meg ezeket
a születésnapokat?
– Tulajdonképpen minden csak
lefelé megy, nem lehet változtatni
rajta...
Nekem a 40. születésnapom
volt egy választó időszak, egy sóhaj, aztán minden ment ugyanúgy
tovább, de így visszagondolva
gondolatban a legjobb éveim
negyventől ötvenig…, vagy hatvanig (?) voltak. (Nevet.)
Mostanra megváltozott. Abba
a pillanatban, ahogy nyugdíjba
mentem, akkor megértettem
az idő szavát. És átállítottam az
életemet. Elkezdtem kertészkedni, előtte nem kertészkedtem.
Tervszerűen akartam az életünket
megváltoztatni. Ennek az öregedő
életnek sok előnye van, például
hogy az ember megérti, amit
ma nem tudsz megtenni, ráérsz
megtenni holnap. Nincs türelmetlenség, nincs félelem. Ez szépíti az
öregembernek az ittlétét. Ez az
érzés, ami átmegy mindenen, ez
az egyik, ami engem foglalkoztat.
A másik oldala, ami sajnos nem
olyan szép, hogy mostan látom,
hogy mennyi mindent nem gondoltam meg és nem értettem meg
életemben, egészen kis technikai
dolgok is, szóval semmi filozófia.
Egyszerűen nem vettem időt erre
Folytatás az 5. oldalon

