EGYHÁZASRÁDÓCI HÍRMONDÓ

RUHAVÁSÁR AZ ÓVODÁBAN
A „ Meseház Ovi” Alapítvány és
a Szülői Munkaközösség

márciusban

Használt ruha vásárt tart az óvodában.
A vásárban nagyon jó minőségű, használt
férfi – női – és gyermekruhák, játékok közül válogathat,
nagyon kedvező áron.
Vásárlásával gyermeknapi rendezvényünket támogatja!
Részletek a szórólapokon!

A Mûvelôdési Ház
tervezett kirándulásai
A korábbi Hírmondóban megjelent kirándulásokat az érdeklődésre való tekintettel megváltoztattuk.
Márciusban két egynapos, kisebb kirándulást tervezünk, egy
gyalogtúrát Kőszegen, és egy szombati gyógyfürdőt.
Az ötnapos kirándulásunkat Lengyelországba a jobb időjárás reményében elnapoltuk májusra (5-9.), a várható költség: kb. 32.000
Ft. Amint befejeződik a szervezés, a részleteket kifüggesztjük a
hirdetőkre, valamint meg lehet majd tekinteni a facebookon is.
(Egyházasrádóci Művelődési Ház)

Hátizsákos gyalogtúra
2012. március 31-én (szombaton) 1 napos kirándulást szervezünk, az úti cél:

KŐSZEG
Találkozás: 9 órakor a Művelődési Ház
előtt. (Megállunk a vasútállomáson is.)
Útvonal: Kőszeg, vár–Kálvária–Pintértető–Hét-forrás–Óház-tető–Vöröskereszt–
Borha-forrás
Részvételi díj: 1000 Ft/fő.
Két pihenőt is tartunk a túra során.
Először a Hét-forrásnál időzünk el, majd
szalonnát és kolbászt sütünk az Óház-tetőn. Ételt-italt mindenki
hozzon magával!
Minimum utaslétszám: 20 fő. Jelentkezni lehet telefonon
(0630/760-2336) vagy e-mailben (zgyoparos@hotmail.com).

Vasárnapi pihenés Bükfürdőn
2012. március 25-én (vasárnap)
kirándulást szervezünk Bükfürdőre.
Egy kis ízelítő: Az egyedülálló összetételű – alkáli hidrogén karbonátos, magas kalcium, magnézium és fluor tartalmú – gyógyvíz
elsősorban mozgásszervi és
nőgyógyászati panaszok,
valamint ivókúra formájában
emésztőrendszeri megbetegedések kezelésénél alkalmazható hatásosan.
A gyógyfürdő 32 medencével, több mint 5200 m2
vízfelülettel várja a gyógyulni, pihenni, feltöltődni, fürdőzni vágyókat.
Indulás: 10 órakor (Művelődési Háztól, és megállunk a vasútállomáson is)
Részvételi díj: 2400 Ft (ami tartalmazza az utazási költséget és
a a belépőjegyet)
A belépőjegy érvényes a gyógy- és strandfürdőbe, továbbá az
élményfürdőbe is!
Minimum utaslétszám: 20 fő. Jelentkezni lehet telefonon
(0630/760-2336) vagy e-mailben (zgyoparos@hotmail.com).
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Foci hírek
Csapatunk tavaly nyári kiesése
után jelentős átalakuláson ment
át. Koncepciónk szerint a megyei 2. osztályú szereplést saját
erőből próbáljuk megoldani,
a keret most szinte kizárólag
saját nevelésű játékosokból áll.
Sajnos egész ősszel létszámgondokkal küzdöttünk, mivel
a felnőtt és az U19-es gárda
kerete nagyon szűk, ráadásul a
nyári edzőmérkőzések folyamán
több játékosunk nagyon komoly
sérüléseket szenvedett, köztük
meghatározó játékosok is. Ezért
felnőtt szinten több 15-16 éves
nagyon tehetséges fiatal kapott
játék lehetőséget. Nekik viszont
jelenleg még nehéz volt megbirkózni a feladattal, ezért az őszi
szereplésünk nem sikerült valami
fényesen! Mivel a fiataljaink jó
része a felnőtt csapatban játszott

így az U19-es csapat szereplése is
csak közepes lett. Itt szeretném
megköszönni a focit régebben
abbahagyó, de a bajban segítségünkre sietők játékát! Rájuk
tavasszal is számítunk!
A tavaszi felkészülést január
végén kezdtük el, a zord idő
miatt heti két tornatermi gyakorlással. Februárban már minden hétvégén edzőmérkőzést
terveztünk, de eddig még nem
sikerült játszanunk. A keretbe
jelentősebb változások nem
történtek, Tóth Máté Ausztriába
távozott, Kazinczki Viktor pedig
visszatér hozzánk.
Bízva abban, hogy fiataljaink
az ősszel megszerzett rutinnal
felvértezve és az idősebbek segítségével előbbre tudunk egy
kicsit lépni!
Bali László
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Farsangi mulatság az iskolában
Gőzölgő tea, finom házi sütemények, hangulatosan feldíszített terem és jó zene várta a farsangolni
vágyókat február 18-án a Kossuth
Lajos Általános Iskolában. Jöttek
is szép számmal a jelmezbe bújt
gyerekek és felnőttek, s 1 órakor

állították Móricz Zsigmond: Légy
jó mindhalálig című regényéből a
Nyilas Misi pakkot kapott jelenetet.
A vidám történet és a testhezálló
szereposztás meghozta a sikert a
gyerekeknek, s egyben megalapozta a rendezvény jó hangulatát.

hajkölteményét, a hótündér csillogó koronáját, sőt meglátogatott
minket egy hóember, egy százlábú,
egy gladiátor, sőt egy autóversenyző is.
A jó hangulatot tovább fokozta
a Szépkorúak Kórusának vidám

tombolajegyek már ott sorakoztak
mindenki asztalán, a gyerekek
izgatottan gyűrögették sorsjegyeiket és reménykedtek, hogy
az ő számaikat húzzák majd ki.
A háromládányi tombolatárgyból
szinte mindenkinek jutott ajándék,

már szinte teltház volt az intézmény tornatermében. A Szülői
Munkaközösség által szervezett
mulatságra már jó előre készültek
a gyerekek és a felnőttek egyaránt.
A szülők süteményekkel, tombolatárgyakkal támogatták a rendezvényt, a gyerekek pedig a farsang
hangulatát bemutató szép rajzokkal és vidám jelmezeikkel járultak
hozzá a program sikeréhez.
Az idén 8. osztályosaink meglepetéssel készültek, színpadra

Eddig soha nem látott számban
öltöztek be a gyerekek, közel 80
jelmezes mutatta be öltözetét a
farsangi mulatság csúcspontján,
a jelmezes felvonuláson.
Találkozhattunk itt királylányokkal, úttörőkkel, cowboy-lányokkal, boszikkal és katicákkal,
jedilovaggal, ápolónővel, rendőrrel, vasutassal, tanítónőkkel
és fegyenccel is. Volt alkalmunk
megcsodálni – többek között
– „Szörny Ella de Frász” csodás

farsangi dalcsokra. A felcsendülő
régi dalokat a közönség együtt
énekelte a kórustagokkal.
Ezt követően a táncé volt a
főszerep. A tornaterem közepén
együtt ropta a táncot a kalóz és kis
hableánnyal, a piros szarvú ördöglány a hupikék törpikével.
Miközben a gyerekek a tánccal
voltak elfoglalva, a szülők már a
tombolatárgyakat készítették elő
a közelgő tombolasorsolásra. Az
izgalom a tetőfokára hágott. A

ha mégsem, akkor sem távozott
senki üres kézzel a farsangi mulatságról. A jó hangulatot, a családias
együttlét örömét, a közös munka
sikerét, a finom sütik ízét és egy
szelet csokit mindenki hazavihetett
magával.
Ezúton köszönjük a Szülői Munkaközösség lelkes szervezőmunkáját, valamennyi szülő támogatását és a Szépkorúak Kórusának
barátságát.

Süle Erika

Anyakönyvi hírek
Születés: Németh Péter és Varga Edina fia Zsombor 2012. január 23.
Varga Balázs és Komáromi Andrea fia Lőrinc 2012. február 18.
Házasság: Nagy Anikó és Péter János 2012. 02. 24.
Halálozás: Nagy Kálmánné Mészáros Mária Valéria 2012. 01. 20.
Márfi Ernő 2012. 01. 24.
Varga Tibor Gyula 2012. 02. 04.
A hozzátartozóknak részvétünk.

Apróhirdetés
Balogunyomban 2009-es építésű, mediterrán jellegű, 3 szobás,
100 négyzetméteres családi ház eladó. Irányár: 18,9 millió Ft. Tel.:
0630/384-6508.
Egyházasrádócon, a Szecsődi utcában 67 nm-es, 1+2 fél szobás
gázfűtéses családi ház 2100 nm telekkel, melléképülettel eladó. Érd.:
0630/691-6144.
Egyházasrádócon, a Bartók Béla utcában 85 százalékos készültségű, új építésű családi ház eladó! Érdeklődni: 0630/8249-121 vagy
0630/4480-217.
Többgenerációs családi ház eladó! 6 szoba /200 m2/ + 2 garázs,
műhellyel, 1400 m2 telekkel eladó. Tel: 30/427-2113.
Egyházasrádócon a VASÚTÁLLOMÁS közelében, Kossuth L. u. 66.
sz. alatti 2 szobás, összközműves, felújításra szoruló családi ház eladó.
Érd: Tel: 06/92/354-762, 06/70-557-2631.
Egyházasrádócon a Kossuth L. u. 18. sz. alatt eladó 1180 négyszögölön 110 m2-es ház (három szoba, fürdőszoba, központi fűtés,
gázrácsatlakozási lehetőség) melléképületekkel és garázzsal. Telefon:
420-220
Egyházasrádóc a Kossuth L. u. 79/B szám. szám alatt lakóház +
udvar eladó. Érdeklődni: 420-462
KÁLYHAKÉSZ TŰZIFA ELADÓ Érd.: 70/4169841 vagy 94/420-559
380 V-os cirkula hosszabbítóval eladó. Tel.: 0630/587-7380

Értesítés

Értesítünk minden kedves látogatót, hogy a könyvtár
nyitva tartása fűtéstechnikai okok miatt átmenetileg szünetel.
Megértésüket előre is köszönjük!

Bolondos farsang
A farsang a zajos mulatozás,
a tréfacsinálás, bolondozás,
eszem-iszom és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás
időszaka. Erről mi sem szerettünk
volna lemaradni, így idén is megrendeztük farsangi vigadalmunkat, melynek színhelye ezúttal
az Idősek Klubja volt. Sikerült
a legnagyobb hóesést, legzordabb időjárást kifognunk erre a
napra, ezért is volt nagy szükség
bent sok vidámságra, jókedvre,
hogy ne szegjék kedvünket a
körülmények. Az üstben most
is nagyon finom gulyás készült,
nem hiányzott az igazi farsangi
fánk, de a finomabbnál finomabb
sütemények sem.
Vidám színdarabbal is készültünk, melynek címe: Nem jól van
ez így asszonyok! Nagy tapssal
jutalmazták a szereplők lelkes
játékát a nézők. Gombás Zoltánné
és Horváth Ernőné oszlopos tagjai
a „színészeinknek”, akik szintén

jelenettel csaltak mosolyt társaik
arcára. Hogy a jó kedv fokozódjon, ahhoz nagyban hozzájárultak
a trió tagjai, akik lelkesen daloltak
nekünk. Nem maradhatott el a
tombola sem, rengeteg tombola-

gáltatta idén is a talpalávalót,
nem is kérették magukat sokáig
a szépkorúak, ropták a táncot
rendületlenül. Reméljük, akik eljöttek rendezvényünkre, a szűkös
körülmények ellenére is jól érezték

tárgy várt gazdára. Ezúton is köszönjük azoknak, akik támogatták
rendezvényünket. Mivel a farsang
a bolondozásról, alakoskodásról
is szól, idén is többen beöltöztek
különböző maskarákba. Váratlan
rablótámadás is megzavarta a
rendezvényt. Varga Laci szol-

magukat! Meséljenek a képek a jó
hangulatról!
Kellemes kikapcsolódásban
lehetett része azoknak, akik eljöttek velünk a körmendi színházba
a Szerelmes nagykövet című
darabot megnézni. A zsúfolásig
megtelt terem csak úgy zengett a

sok nevetéstől, hiszen a rengeteg
poént nem lehetett „fapofával”
végignézni. Olyan kiváló színészek
játékából meríthettünk ötletet mi
is, mint Straub Dezső vagy Nyertes
Zsuzsa.
Kórusunk meghívást kapott az
iskolai farsangi rendezvényre is.
Tréfás, vidám dalokkal készültünk,
melyet együtt énekelhettek velünk
a gyerekek is.
„Száraz tónak nedves partján
döglött béka kuruttyol,
Hallgatja egy süket ember ki a
vízben lubickol.”
Kirándulni indulunk nádaljára
tőzike nyílás idején. Mivel a tőzike védett növény, leszedni nem
lehet, de csodálatos látványt nyújt
a virágtenger, amit meg lehet
csodálni. Aki szívesen eljönne
velünk egy kellemes délutáni sétára, jelentkezni lehet az Idősek
Klubjában.
Pummer Lászlóné
Idősek Klubja
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Rongyos Apróságok
„Fergeteges ez a bál, még a ház is muzsikál…”
Február 15-én rongyos bált
szerveztünk községünk apróságainak, amire nagy örömünkre az
iskola napközisei is ellátogattak. A
szakadt, lukas, elhasznált
ruhadarabokból minden
gyermek a helyszínen
maga készítette a ruháját.
A bál legfiatalabb tagjainak a szülők állították
elő a rongyos ruha költeményeket. Igazán megmosolyogtató látványt
nyújtott a sok vidám,
színes maskara. Elsőként
a tanító bácsi készült el,
példát mutatva ezzel a
gyerekseregnek. Miután
mindenki magára aggatta az itt-ott lógó, olykor hiányos
öltözetet, játékba kezdtünk, te-

hettük ezt könnyen, hiszen nem
kellett vigyáznunk jelmezünkre.
Megszenvedtük a csoki evést késsel, villával, összemaszatoltuk egy-

mást joghurttal, jártunk „gyufa
táncot”, kergettük a kígyó farkát,
és húzattuk magunkat a felnőttekkel a szakadt lepedőkön.

Hát így riogatták a rádóci
törpök a telet.
Köszönjük Gyürki Editnek
az állandó segítséget és azt
is, hogy elkészítette nekünk
a Csiri biri Játszóház és az
Egyházasrádóci Művelődési
Ház logóját. Köszönjük Süle
Erika igazgatónőnek és Vörös
László tanító úrnak az együttműködést. Valamint köszönet
minden szülőnek, aki részt
vett a mulatságunkban.
Már fent vagyunk a
facebookon is (Egyházasrádóci
Művelődési Ház), aki nem hiszi,
járjon utána… 
Gy. T. Z.

Ha hegy nem megy
Mohamedhez…
A februári szánkótúránk nagy
sikert aratott. Még szinte meg

kalmatosság nélkül gurulnak
le a gyerekek a domboldalon.
Tény, hogy a magas hó
látványa mindannyiunkat
arra csábított, hogy meghemperegjünk a hóban.
Csatáztunk, szánkóztunk,
bohóckodtunk és élveztük
a vidám vasárnap délutánt

sem érkeztünk, s én csak azt
vettem észre, hogy szánkó
és minden egyéb csúszó al-

Wenigzellben. Jó volt a csapat, remélem, jövőre újra találkozunk!
(Köszönjük Attilának, hogy
elszállított minket, és azt is, hogy
önként és dalolva mártózott meg
a hó rengetegben – csak a mi
kedvünkért. )
Gy.T.Z.
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Bemutatkozom
1966-ban születtem Szombathelyen. Általános iskolai tanulmányaimat
Egyházasrádócon, a Kossuth Lajos Általános Iskolában végeztem, majd az Orlay
Szakközépiskolába kerültem. Itt szereztem szakács végzettségemet. Ezt követően Szombathelyen helyezkedtem el, mint
eladó. 1991-ben vállalkozásba kezdtem,
és megnyitottam Egyházasrádócon a
vegyeskereskedésemet. 15 év után megszüntettem a vállalkozást és biztonsági őr lettem Sorokpolányban,
egy magán kastélyban. Egy év után egy alpin technikai vállalkozásnál dolgoztam 2009-ig, majd a rádóckölkedi Nowa Faipari Kft-ben
parkettagyártással foglalkoztam. Mivel hobbim a természetjárás és
a vadászat, és jól ismerem mind a területet, mind a földtulajdonosokat, így jelentkeztem a 2011 októberében meghirdetett mezőőri
pályázatra. Novemberben elnyertem az állást, januárban kezdtem
meg a munkát. Fő feladatom a fa eltulajdonításának, az utak indokolatlan rongálásának és a szemétlerakásnak a megakadályozása.
Bízom benne, hogy a kötetlen munkaidőnek köszönhetően sikerül
kiszűrni ezen illegális cselekményeket.
Gersli Zsolt

Farsang az óvodában
„Együtt van a sokadalom, kezdődhet a vigadalom!”

Kiáltották jó hangosan a gyerekek, hogy elűzzék a telet. Ezzel
kezdetét vette a farsangi mulatság, ahol együtt ropta a táncot
kalóz a rendőrrel, indián a királykisasszonnyal, csontváz a sellővel,
Piroskával, pókemberrel, autóversenyzővel…és az óvónénikkel.
A jelmezes felvonulás után
csoportonkénti vidám vetélkedésre került sor. Így dőlt el,
hogy ki lesz a csoportja farsangi
királya és királynője, akiket meg
is koronáztunk.

Azért a játékok és a táncolás közben arra is maradt idő, hogy szomjunkat oltsuk, és egy kis édességet
is együnk, persze a farsangra való
tekintettel csakis dupla adagban.
Gyorsan elrepült a délelőtt. A
gyerekek az ebéd alatt már arról
beszélgettek, hogy minek öltöznek fel jövőre. Addig is nézegetjük a most készült fényképeket,
amitől jó kedvünk kerekedik, és
nem is hagy el jövő ilyenkorig!
Pusztainé Dévai Judit
óvónő

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 „nagy kalapba” kerülne!
Amennyiben nem rendelkezik az 1%-al, 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 kuratórium
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Jó tudni!

Eseménynaptár – 2012. elsĘ félév
Január

Február

Március

Április
Virágvasárnap
Evangelizációs
istentisztelet

Május

Június

1

Zarándoklat Vasvár
Szentkútra, Anyáknapja

1

2
3
4
5

Könyvtár, internet

2
3
4
5

Nagypéntek Énekes
Passió, Keresztút a
Plébánia-templomban

6

Egyházmegyei Énekkari
Találkozó

6

7

Ünnepi szentmise és
körmenet

7

Könyvtár, internet

7

8

8

Húsvéti istentisztelet,
Ünnepi szentmise

8

9

9

9

Húsvéti istentisztelet,
Ünnepi szentmise

9
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Református Egyházi
Napok Dunántúlkirándulással
egybekötve

Sőre Zoltán polgármester a
lakosságnak telefonos egyeztetés alapján biztosít időpontot:
528-007, 0630/946-3041
Háziorvosi rendelés:
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 13.00-17.00
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: Egyházasrádócon
nincs rendelés.
Körnap a kapcsolt községekben:
Nemesrempehollós: 8.0010.00
Rádóckölked: 11.00-12.00
Nagykölked: 13.00-14.00
Harasztifalu: 14.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Fogorvosi rendelés:
Hétfő: 8.00-10.30.
Kedd: 16.00-20.00.
Szerda: 8.00-10.30.
Csütörtök: 16.00-20.00.
Péntek: 16.00-20.00
Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő: 14.00-17.30
Kedd: 14.00-17.30
Szerda: 8.30-12.30
Csütörtök: 11.30-13.00
Péntek: 8.30-13.00
Könyvtár nyitva tartása:
Szerda: 13.00-17.00
(ünnepnapok kivételével)
Gombos T. Bálint fogadóórája:
Szerda: 9.00-11.30.
Péntek: 9.00-11.30 és 13.3015.00
Helye: Plébánia
Katolikus mise télen-nyáron:
Szombaton: 17.00 órakor
Vasárnap: 8.30 órakor
Református istentisztelet:
Vasárnap: 10.00 órakor
Közérdekű telefonszámok:
E-on hibabejelentés: 0680/533-533
E-on ügyfélszolgálat:
0640/220-220
Égáz hibabej.: 0680/820-141
és 0680/440-141
Orvosi rendelő: 420-006 és
0630/901-6883
Védőnő: 420-606
Fogorvosi rendelő: 420-415
Dr. Csordás Miklós: 420-415
Gyógyszertár: 420-010
Posta: 420-049
Idősek klubja: 420-018
Általános iskola: 528-008 és
528-009
Meseház óvoda: 528-016 és
528-017
Gyermekjóléti Szolgálat: 528008, 0630/683-9495
Művelődési ház: 801-035,
0630/760-2336
Körzeti megbízott: Kovács
Gábor: 0630/742-8671
Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013
Savaria Takarékszövetkezet:
528-014
Katolikus Egyház: 420-111
Református Egyház: 420-020
Gersli Zsolt-mezőőr: 30/4935421
Weboldal: www.radochollos.hu

