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Jó tudni!
Sőre Zoltán polgármester
a lakosságnak telefonos
egyeztetés alapján biztosít időpontot: 528-007,
0630/946-3041

Helye: Plébánia

Háziorvosi rendelés:

Református istentisztelet:

Hétfő: 13.00-17.00

Vasárnap: 10.00 órakor
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FIGYELEM!

Katolikus mise nyáron:
Szombaton: 18 órakor

EGYHÁZASRÁDÓCI

HÍRMONDÓ
X. ÉVFOLYAM 111. SZÁM 

Vasárnap: 8.30 órakor

ÖNKORMÁNYZATI KIADVÁNY

2012. május

Ünnepelt
az iskola

Kedd: 13.00-17.00
Szerda: 08.00-12.00

Közérdekű telefonszámok:

Csütörtök: Egyházasrádócon
nincs rendelés.

E-on hibabejelentés:
0680/533-533

Körnap a kapcsolt községekben:

E-on ügyfélszolgálat:
0640/220-220

Nemesrempehollós: 8.0010.00

Égáz hibabej.: 0680/820141 és 0680/440-141

Rádóckölked: 11.00-12.00

Orvosi rendelő: 420-006 és
0630/901-6883

Nagykölked: 13.00-14.00
Harasztifalu: 14.00-15.00

Védőnő: 420-606

Péntek: 8.00-12.00

Fogorvosi rendelő: 316562

Fogorvosi rendelés:

Dr. Csordás Miklós: 316562

Hétfő: 8.00-10.30.

Gyógyszertár: 420-010

Kedd: 16.00-20.00.

Posta: 420-049

Szerda: 8.00-10.30.

Idősek klubja: 420-018

Csütörtök: 16.00-20.00.

Általános iskola: 528-008
és 528-009

Péntek: 16.00-20.00
Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő: 14.00-17.30
Szerda: 8.30-12.30

Körzeti megbízott: Kovács
Gábor: 0630/742-8671

Csütörtök: 11.30-13.00
Péntek: 8.30-13.00

Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013

Könyvtár nyitva tartása:
Szerda: 13.00-17.00
(ünnepnapok kivételével)
Gombos T. Bálint fogadóórája:
Péntek: 9.00-11.30 és
13.30-15.00

Gyermekjóléti Szolgálat:
528-008, 0630/683-9495
Művelődési ház: 801-035,
0630/760-2336

Kedd: 14.00-17.30

Szerda: 9.00-11.30.

Meseház óvoda: 528-016
és 528-017

Savaria Takarékszövetkezet: 528-014
Katolikus Egyház: 420-111
Református Egyház: 420020
Gersli Zsolt-mezőőr:
30/493-5421
Weboldal:
www.radochollos.hu

Iskolatalálkozó 2012
Iskolánk jubileumi rendezvénysorozatának utolsó állomásaként május 19-én rendeztük
meg iskolatalálkozónkat, ahova
intézményünk egykori diákjait,
nevelőit vártuk egy kis múltidézésre. A szikrázó napsütéses idő
kicsalogatta az embereket a sza-

Tavaly kora ősszel Egyházashollóson találtak 2 biciklit a patakban. Kiderült, hogy a bringák Egyházasrádócról valók. Az egyiknek
már megtalálták a gazdáját, a másiknak még nem. Ha valaki a kép
alapján a sajátjára ismer, kérem, jelentkezzen a következő telefonszámon: 0630/9376-745

Labdarúgás hírek:
Szakonyfalu–Egyházasrádóc: 5-4 (4-1)
Egyházasrádóc–Őrimagyarósd: 1-2 (2-0)
Csákánydoroszló–Egyházasrádóc: 5-2 (5-5)
Egyházasrádóc–Vasvár: 0-5 (0-4)
Őriszentpéter–Egyházasrádóc: 2-1 (1-3)
További mérkőzések:
Május 27., Egyházasrádóc–Halogy
Június 3., Nagyrákos–Egyházasrádóc
Június 10., Egyházasrádóc–Rábagyarmat
Június 17., Bajánsenye–Egyházasrádóc

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.

Anyakönyvi hírek

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.

Születés:
Csoknyai Péter és Dr. Török Beáta fia: Bálint
2012. április 29.

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

Házasság:
Nagy Nikoletta és Király Krisztián
2012. 04. 21.

Egyházasrádóc a Kossuth L. u. 79/B szám. szám alatt lakóház +
udvar eladó. Érdeklődni: 420-462

Halálozás: –

Három részes konyhaszekrény eladó. Érdeklődni: 0630/587-7380

KÁLYHAKÉSZ TŰZIFA ELADÓ Érd.: 70/4169841 vagy 94/420-559

„…sütik már a rántott békát…”
Idén 5. alkalommal sütöttünk,
főztünk finomabbnál finomabb
ételeket a Művelődési Ház udvarán. Ilyen talán még nem is volt:
ezennel nem kellett megküzdenünk sem esővel, sem záporral,
de még fekete felhőkkel sem,
mint egy évvel ezelőtt! Olyan
remek időnk volt, hogy még egy
nyári rendezvényen is megirigyelhetnénk azt!
Összesen 17 csapat mérte
össze a tudását (még Szombathelyről, és Körmendről is
érkeztek baráti körök). Többen
közülük már sokadszorra vettek
részt az eseményen, és persze
voltak olyanok is, akik először
jelentkeztek a megmérettetésre.
Feltűnően felkészültek voltak
idén a versenyzők, egyesek jópofa transzparensekkel készültek, így tették ezt a Fröccsöntők
és a Rózsaszín párducok.
A verseny elején, a csapatszemlénél még alig-alig hallatszott a csapatok „éljenzése”
– tán a pálinka sem nagyon
fogyott ekkor még –, bezzeg a
Folytatás a 2. oldalon

badba, sorra érkeztek meghívott
vendégeink, tanítványaink, s hamarosan megtelt az iskolaudvar
jókedvűen beszélgető hajdani
iskolatársakkal. Nagy ölelések,
elapadhatatlan beszédtémák,
mint régen…
Folytatás a 3. oldalon

Anyák napja
Májusi vasárnap illatos
reggele,
Drága jó anyukám virágos
ünnepe.
Hangzik a köszöntő, az
édesanyáknak május első
vasárnapján már hosszúhosszú évek óta.
Hiszen ez az ünnep az
ókori Görögországba nyúlik
vissza, akkoriban tavaszi
ünnepségeket tartottak
Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyáknak. Magyarországon
1925-ben a Magyar Ifjúsági
Folytatás a 4. oldalon
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„…sütik már a rántott békát…”
Folytatás az 1. oldalról
Tűzoltók túlharsogták a fél falut,
példát mutatva ezzel a többieknek. Míg a bográcsokban, tárcsán
és egyéb főző alkalmatosságokon
készültek az ínycsiklandó ételek,
addig a gyerekek Németh Gyöngyivel játszottak az udvaron.
Mivel a versenyen kategóriák
nincsenek, ennek köszönhetően
a repertoár nagyon színes. Idén
az erdélyi húsgombóc csorbától
a finom rákfalatkákig a legkülönbözőbb étkek kerültek a zsűri
asztalára. A bírák minden egyes
ételnél figyelembe vették az
ízeket, a zamatot, a küllemet, az
összhatást, melyekre egyesével
10-10 pontot kaphattak a csapatok. Látszik, hogy a versenyzők
már rutinosak, évről-évre egyre
mesésebben díszített ételek kerülnek az asztalra.
Mint minden évben, idén is
megcsúsztunk az eredményhirdetéssel egy kicsit, hiszen 17
étel megkóstolása, és pontozása
időigényes feladat, estére mégis
csak megszületett az eredmény:
1. helyezett: a tavalyi győztes:
Fuxi team. Fakanalas: Fuchs Zoltán
– „Róka finom falatok”

2. helyezett: Csipet csapat. Fakanalas: Gombás Zoltánné, Kati
néni - Vörös boros marhapörkölt.
3. helyezett: Smash it! (Polgár-

őrök) Fakanalas: Sákovics Ottó –
„Rák farkacskák tésztával tálalva”
KÜLÖNDÍJ: Gomba csapat. Fakanalas: Horváth Imréné, Marika
– Kakaspörkölt csirkemájjal

olyan régen volt. Aztán következő
évben azt mondta a Sóvári Attila,
hogy talán főzhetnénk falu szinten
egy jót. Azóta egy ilyen nagy rendezvénnyé nőtte ki magát, aminek

GRATULÁLUNK!
Az okleveleken túl, minden csapat emléklappal térhetett haza.
A jubileumi 5. Főzőverseny alkalmából rendhagyó módon Gyürki
Edit által készített képpel és egy
oklevéllel mondtunk köszönetet
Galambos Berninek, a verseny
„szülőanyjának” és az Ifjúsági
Klubnak. Az eredményhirdetés
után persze kezdetét vette a buli,
amit hagyományosan a Moy &
imc köszönhetünk. Hogy milyen
fergeteges hangulat volt, azt mi
sem bizonyítja jobban, mint a
kapuzárás – hajnali 5 órakor.
Köszönöm az iskolai konyha
dolgozóinak, a Moy fiúknak és
lányoknak, Németh Gyöngyinek,
Picúrnak és az Önkormányzat
dolgozóinak a segítséget és köszönöm mindenkinek, aki ott volt
a részvételt! Jövőre találkozunk!
(A képek már fent vannak a honlapon: www.radochollos.hu és
a facebookon is – Kossuth Lajos
Művelődési Ház.)
Végül egy kis szösszenet a
résztvevőktől:
„Ez az Ifjúsági Klub kezdeményezése volt először, a fiatalok azt
mondták, hogy főzzünk egy jót.
Csapatokat alakítottak – akkor
volt 7-8 csapat, nem is tudom már,

nagyon örülök. Nagyon sokan
vannak. Jó látni, hogy az emberek
szeretnek így együtt lenni.” (Galambos Bernadett)
„Tavaly ránk várt a zsűri, nem
készültünk el időben. Idén meg
túl gyorsak voltunk, újra kellett
melegíteni. Viszont 5 perc alatt
elfogyott.” (Balogh Ernőné- Hamumamókák)
„…Nőknek hinni nem lehet!
Nem a Tescoban kergettük, ezek
én udvaromban nevelgetett kapirgálós kakasok. Az egyiknek Sanyi
volt a neve, a másiknak Gyuri, a
harmadiknak Jóska. Ma frissen
vágtuk le őket… Nekünk annyira

Mûvelõdési Ház programjai:
Május 23.: Gyermekelőadás.
Május 24.: Vásár
A május 27-re tervezett májusfa kitáncolás az esős időjárás miatt elmarad.
Május 30.: Előadás a koordinációs épületben. Téma: a lelkiismeret.
Június 4.: Vásár

Június 9.: Kirándulás Mixnitzbe (útiköltség: 3700 Ft/fő, belépő: 3,5 euró) Még van
5 hely!
Június 14.: Vásár
Június 21.: Vásár
Június 23: Bükfürdő (belépő+útiköltség:
2400 Ft/ fő). Még van 4 hely!

a részvétel a fontos, hogy majdnem be sem neveztünk, ugyanis
mindig állítunk májusfát is ezen a
napon, onnan jöttünk most is. És
egyet még felállítunk ma. Mégis
itt vagyunk. A tűzoltónak mindig
feladata van. A tűzoltó nem tud
mindig egy feladatra koncentrálni.
A tűzoltókra mindig számíthatnak
” (Szijj István – Hamupapókák)
„Fehérboros pacalpörköltet
főztünk, ami a megfelelő fűszerezéstől olyan különleges. Egyébként meg nem áruljuk el a titkot
. Jövőre is ugyanezt főzzük. A
baráti köreinkben nagyon sokan
szeretik a pacalt.” (Horváth László
– Rózsaszín párducok)
„Amit most csináltam, abban
bent van fél év. Jövőre egyértelmű, hogy újra itt leszünk.” (Fuchs
Zoltán – Fuxi team)
„Babgulyást főztünk… olyan
mindent bele babgulyást. Volt
benne marhahús csülökkel, körömmel és bürkével. A szokásos
fűszerekkel készült. Egy kicsit
elrontottuk azzal, hogy több piros
aranyat tettünk bele, így kissé sós
lett. Örülünk, hogy részt vehettünk a versenyen. Számunkra nem
a díj, hanem a részvétel volt a fontos! Nagyon jól éreztük magunkat! Jövőre is eljövünk!” (Fölnagy
Zoltán – Fakanál forgatók)
„Ennek az ételnek az a titka,
hogy felváltva kevergetjük, tehát
aki éppen elmegy a bogrács mellett, az kevergeti… mindenkinek
benne van a szíve-lelke.”(Rózsi –
Konyhatündérek)

Gy.T.Z.
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Májusi Csicserikképgaléria

Folytatódtak
a mezei
útfelújítások...

Tervezett nyári kirándulások:
• Északi-középhegység, Hortobágy,
Debreceni virágkarnevál: 4 nap, 3 éjszaka.
Továbbra is várjuk az érdeklődőket.
• Július 20: Kőszegi áfonyatúra (útiköltség: 1000 Ft/fő).
• Július 27: Plitvicei-tavak, Horvátország
(egy napos túra).

Kisújfaluból a városerdő
felé vezető út javítására került
sor május elején. Korábban
állandó problémát jelentett a
régi szennyvíz derítőnél az út
minősége. Esős napok után
állt a víz és ilyenkor különösen nagy sár keletkezett. A
kihordott 90 m3 betonzúzalék lényegesen javított az út
minőségén. A szállításban és
az eldolgozásában aktív szerepet vállalt Wilhelmus Derks
két géppel. Ezúton köszönjük
a segítséget!

EGYHÁZASRÁDÓCI HÍRMONDÓ

Ünnepelt az iskola
Iskolatalálkozó 2012
Folytatás az 1. oldalról
A találkozások szívet melengető
pillanatait még emlékezetesebbé

detét vette a „felnőtt gyereknap”.
Az osztályfőnökök köszöntése
után a régi diákok – korukat meg-
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hazudtoló ügyességgel – versengtek páros fociban, kötélugrásban,
dekázásban, hullahopp-karikázásban. Az ügyesebbek gólyalábon billegtek vagy dárdát
hajítottak. Egy biztos, senki
sem unatkozott. Miközben a
bográcsokban főtt a finom
ebéd, néhányan az árnyas
fák alatt beszélgettek, mások a „Ki mit tud az 50 éves
iskoláról” című feladat kérdéseire keresték a választ,
melyhez a szabadtéri kiállítás
anyaga sok segítséget adott.
Az ebéd utáni eredményhirdetésen kiderült, hogy az
„első iskolatalálkozó legjobb
osztálya” címet a 2007-ben
végzett osztály nyerte el. Az
„Iskolabarát család” arany
fokozatát Móricz Mária (Horváth Károlyné) családja érdemelte ki, akik 11-en vettek
részt az iskolatalálkozón.

tette a múlt tiszteletére
létrehozott emlékpark és
emléktábla felavatása,
megszentelése. Babits Mihály továbbgondolásra
érdemes gondolatai után
az egykori diákok birtokba
vették az iskolát. Őszinte érdeklődéssel járták
végig az iskolaépületeket, az osztálytermeket,
felemlegetve a korábbi
élményeket, megfigyelve
a változásokat. A néhány
évvel ezelőtt létrehozott
Padlásmúzeum sokak tetszését megnyerte.
Fél 11 körül aztán felsorakoztak a részvevők az
évfolyamukat jelölő táblák
mögé a tornapályán, s kezEzúton is szeretnénk
megköszönni minden résztvevőnek, hogy elfogadták
meghívásunkat az első Iskolatalálkozóra, melyen az
eddig végzett 50 osztály
közül 38 osztály képviseltette magát. A regisztrációs
adatok alapján a rendezvényen összesen 203-an
vettek részt. A jól sikerült
programok és a résztvevők
lelkesedése alapján reméljük, hogy nem ez volt az
utolsó Iskolatalálkozó.
A rendezvényről készült
fotók megtekinthetők iskolánk honlapján: www.
kossuthsuli.hupont.hu

Süle Erika

Plitvicei-tavak
– Kirándulás
a csodálatos
vízesések világába

2012. július 27.
Egész napos kirándulás a Nemzeti Parkban, gyalog, hajóval,
kisbusszal a 16 tavat magába
foglaló 92 csodálatos vízeséssel
tarkított természeti területen.
Plitvice 1996 óta az UNESCO Világörökség része.

A nemzeti park több mint 200
négyzetkilométeren terül el. A
leglátványosabb részek azonban
maguk a tavak. Két legnagyobb
tava a Kozjak és a Prosce, ezek
1000-1500 négyzetméteres vízfelületétől a legapróbb tavacskákig
minden méret megtalálható. A
hegyvidék domborzatának köszönhetően minden tó más-más
magasságban helyezkedik el.
Találkozás: A távolság miatt a
szokásosnál korábban- hajnali 3
órakor a Művelődési Ház előtt.
(Megállunk a vasútállomáson
is.)
Utazási költség: 8700 Ft/fő.
A belépő árát és ételt-italt
mindenki hozzon magával!
BELÉPŐ ÁRAK (1 NAPOS):
Ár (Kunában)
Felnőtt
110
Gyermek 7-18 éves
55
Gyermek 0-7 éves
ingyen
Csoport (min.15 fő)
100

Minimum utaslétszám: 20 fő.
Jelentkezni lehet telefonon
(0630/760-2336) vagy e-mailben
(zgyoparos@hotmail.com).
(Fizetési határidő: június 27.)
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Sok kéz hamar kész!
2002 óta rendhagyó módon
minden évben szervez a község
Falutakarítást a Föld napja alkalmából, pedig akkor még jóformán
a közutak rendszeres tisztán tartásáról sem gondoskodtak. Mivel
idén április 21. éppen szombati
munkanapra esett, így az önkormányzat úgy döntött, elhalasztja
egy héttel április 28-ra az egész
falut megmozgató szemétgyűjtést.
A munkában évről-évre részt vesz
Egyházasrádóc apraja-nagyja, a
község civil szervezetei (Vadásztársaság, Önkéntes Tűzoltóság,
Polgárőr Egyesület), az Általános
Iskola, a helyi vállalkozók, és az önkormányzati dolgozók. Idén talán
a jó időnek is köszönhetően sokan
eljöttek a nagytakarításra, s ennek
eredményeképpen a szokásosnál

hamarabb végeztünk. Hiába, sok
kéz hamar kész-ahogy a mondás
is szól. A szervezés tökéletesnek
bizonyult, hiszen amint befejeztük
a munkát, már meg is érkeztek a
Müllex Kft-től elszállítani a hulladékokat, aminek nagy részét a
külterületekről gyűjtöttük össze.
Végezetül elfogyasztottuk az iskola
konyhai dolgozói által készített
finom pörköltet a Vadászházban.
Köszönjük a négykerekű segítséget, ami az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület és Kiss Tibor vezetésével
érkezett. Köszönjük a Vadásztársaságnak és a konyhásoknak a
segítséget. Végül, de nem utolsó
sorban köszönet mindenkinek,
aki a szervezésben és a gyűjtésben
részt vett.

Gy.T.Z.

Anyák napja
Folytatás az 1. oldalról
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet
hagyományaival összekapcsolva.
Községünk legifjabb vöröskeresztesei a „Bázis óvoda” nagycsoportosai a hagyományokhoz híven, örömmel hívták az
édesanyákat és a nagymamákat
május 7-én, hétfőn, hogy köszöntéseinkkel kedveskedjenek nekik.
Azokat a dolgozó anyukákat,
akiket a munkája nem engedett,
őket a reggeli gyülekezőben
vagy a délutáni hazamenetelkor
ajándékoztuk meg. Akik ráértek,

azok elkísérték a nagymamákat
az Öregek Otthonában szervezett
ünnepségünkre.
A gyülekezés alkalmával – kicsit
eltérve az előző évek protokolljától,- arra kértem a nagymamákat,
hogy a számukra előkészített székeken foglaljanak helyet. Tervem
az volt a kissé szokatlan szervezéssel, hogy együtt játszhasson
nagymama és unoka.
Hogy sikeres volt-e a próbálkozás, arról a legilletékesebbek, a
gyerekek nyilatkoztak az ünnepség után:
– Olyan jó volt, hogy elfogadták meghívásunkat a
nagymamák, és sokan
eljöttek! – fogalmazza
meg véleményét Jázmin, akinek a nagymamája Zalalövőről
érkezett.
– Tök jó volt együtt
szerepelni velük! –
hangzik a következő,
tömör észrevétel C.
Patriktól.

– Nekem az tetszett a legjobban, hogy ülhettem a mamám
ölében! – mondja M. Martin.
– Én „Csipp, csipp csókázni”,
meg „Hinta palintázni szerettem a
mamámmal! – jegyzi meg Sz. Bence.
– Én annak örültem a legjobban,
hogy négy mamám, az anyukám,
és az apukám is
eljött – számolja
a rokonokat K.
Fannika.
– Kicsit szomorú
vagyok, hogy az én
mamám nem jött
el – gondolkodik K. Melhior. – De
annak mégis örülök, hogy mesét
olvashattam a nagymamáknak! –
elmélkedik a legényke, aki korát
meghazudtolva szépen, folyamatosan és hangosan olvas.
– Én annak örültem, hogy virágot, meg ajándékot is adhattam
a mamámnak – jegyzi meg S.
Máté, aki, teljes odaadással dol-

gozott a szívecskén, amit anyák
napi ajándéknak szánt. Tette ezt
annak ellenére, hogy nem a kedvenc elfoglaltságai közé tartozik
a színezés, vágás és a hajtogatás.

Végezetül reméljük, hogy örömet szerezhettünk valamennyi
ünnepeltnek, megköszönve áldozatos munkájukat, gondoskodásukat, szeretetüket. De ezúton
kívánunk hosszú, boldog életet
minden Édesanyának és Nagymamának, akik e sorokat olvassák.

Horváth Katalin
óvónő

