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Folytatás az 1. oldalról
A 2010. évi költségvetési 

koncepció tárgyalásánál Déri 
Piroska egyebek mellett ismer-
tette, hogy a központi költség-
vetés normatív támogatásai 20 
százalékos csökkenést mutat-
nak, ennek további hátránya, 
hogy a közösen fenntartott 
intézmények esetében az át-
adott pénzeszközökre ez 20 
százalékos kiadásnövekedést 
von maga után. Az iparűzési 
adó beszedését pedig az APEH 
fogja elvégezni, melynek fejé-
ben várhatóan 20 százalékot fog 
magának visszatartani. Annak 
ellenére, hogy a 2010. év nor-
matív támogatási összegei még 
nem véglegesek, a költségvetési 
egyensúly biztosított lesz és 
végrehajtható. A képviselő-
testület az önkormányzat 2010. 
évi költségvetési koncepcióját 
is egyhangúlag fogadta el. Gaál 
Róbert ismertette a beszámo-
lót a körjegyzőség háromne-

gyed éves gazdálkodásáról. 
Elmondta, hogy a körjegyzőség 
költségvetési előirányzatai idő-
arányosan teljesültek. A testület 
a beszámolót tudomásul vette, 
és hozzájárult a gesztor önkor-
mányzat költségvetésének tárgyi 
módosításához. Elfogadták a 
körjegyzőség 2010. évi költség-
vetési koncepcióját is. 

Ezt követően Németh Tamás 
ismertette a 2009. évről szóló 
beszámolóját. (Az események, 
fejlemények nagy részéről az 
egyéb képviselő-testületi tudósí-
tásokban, illetve korábbi száma-
inkban részletesen olvashatnak, 
illetve olvashattak.) A lakosság 
jelenlévő tagjaitól a beszámoló-
val kapcsolatban javaslatok fo-
galmazódtak meg. A polgármes-
ter tájékoztatást adott például 
az Egyházashollós III. kavicsbá-
nya megnyitásával kapcsolatos 
nehézségekről és szólt arról is, 
hogy Egyházasrádóc polgár-
mesterétől ígéretet kapott arra, 

hogy a vasútépítésből vissza-
maradt törmelékből, bazaltból 
juttatnak az egyházashollósi 
önkormányzat részére is, és ezt 
a temető előtti parkoló kialakí-
tására, valamint utak felújításá-
ra használják fel. A temetőnél 
megoldották a kerítést, jövőre a 
ravatalozó előtetője alatti részt 
szeretnénk térköveztetni. Az 
óvodánál korlátot cseréltek, a 
gázkazán mellé pedig beállítot-
tak egy vegyes tüzelésű kazánt. 
A beruházás néhány hónapon 
belül megtérül. Az iskolaépü-
letben lehetőség szerint szeret-
nének egy bentlakásos szociális 
otthont kialakítani. A konyhára 
is több érdeklődő van, hogy 
üzemeltesse. A polgármester 
kiemelte: a konyhából a plety-
kák ellenére nem azért ment el 
a vállalkozó, mert megemelték a 
bérleti díjat, hanem azért, mert 
az alapítvány anyagi gondokkal 
küzd. Pályázatot nyújtottak be a 
kultúrház felújítására, azonban 

a pályázatot elutasították, mivel 
az épületben önkormányzati 
alapellátás működik. Pályáza-
tot nyújtottak be településőrök 
foglalkoztatására is. A kistér-
séggel közösen munkaeszközö-
ket nyertek CÉDE pályázaton 
egymillió forint értékben. Kör-
mendig kerékpárút tervezése 
van folyamatban.  

A képviselő-testület  az 
ülésen arról is döntött, hogy 
az Egyházashollósi Polgárőr 
Egyesület megalakulásához 
50 000 forint készpénzt nyújt, 
valamint a bezárt általános 
iskolában a volt tanári irodát 
ajánlja fel a működéshez. A 
képviselő-testület határozott a 
körmendi tűzoltóság 2010-es 
támogatásáról lakosonként 100 
forinttal.  A közmeghallgatáson 
részt vevő polgárok a Mikulás- 
ünnepség felől érdeklődtek, 
valamint arról, hogy mi a cél az 
iskolával, és használhatják-e az 
egyházasrádóci buszt.

Lakossági felvetések is voltak 

Zsebbe vágó témákat is megvitattak
Folytatás az 1. oldalról

A bányavállalkozó szeretné 
megnyitni a III. számú bányát is, 
azonban ehhez módosítani kel-
lene a település rendezési tervét. 
A településtervező, a bányavállal-
kozó és az önkormányzat 50-50 
ezer forintnyi vállalásával elkészül 
a rendezési terv módosításáról 
szóló dokumentum, amelyet egy-
szerűsített eljárásban fogadna el 
a képviselő-testület. Gaál Róbert 
ehhez hozzátette, hogy a rende-
zési terv jogszabály-módosítása 
az általános rendeletalkotáson 
kívül további nyilvánosságot és 
szakhatóságokat bevonó eljárást 
igényel. Mi több, egy elírás is tör-
tént a rendezési tervben.

A képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy a rendezési tervét az 
elírás miatt módosítja. Ez által a 
080/0 és a 080/7 hrsz-ú ingatlanokat 
az általános mezőgazdasági övezet 
besorolásból különleges bányate-
rület övezeti besorolásba helyezi 
át. Elfogadja a Pomsár és Társa 
Kft.-nek a jegyzőkönyv mellékletét 
képező dokumentációját, s annak 
pénzügyi ellenértékét képező, reá 
eső 50 ezer forint megfizetését 
vállalja. Megbízza a körjegyzőséget 
a dokumentáció véleményezési 
eljárásának lefolytatásával. 

Az egyéb témák között Németh 
Tamás elmondta, hogy jó lenne, 
ha a konyha tovább üzemelne a 
településen, így a helybeli lako-
soknak újabb munkalehetőséget 
biztosítana.  Az akácos területen 
kialakítandó lakótelkek megva-
lósulása esetén azonos méretű 
erdőművelési területről kell gon-
doskodni, ezért gyepet, legelőt 
vagy rétet vásárolnának. Arról is 
szólt, hogy az 1956-os forradalom 
emlékére gránittáblát készíttetett. 
Újra felmerült, hogy a ravatalozó 
felújításában részt vevők nevét 
feltüntető táblát is minél előbb el 
kell készíttetni. Az óvoda fűtésére 
vásárolnak egy vegyes tüzelésű 
kazánt, a beruházás a jelenlegi 
magas fűtési költség miatt né-
hány hónap alatt megtérül. A 
képviselő-testület döntött arról 
is, hogy két fő településőrt kíván 
foglalkoztatni nem közcélú és 
nem köztisztviselői minőségben. 
Határozat született arról is, hogy 
megbízzák Szabó Vilmos sótonyi 
vállalkozót, hogy az önkormány-
zat részére szállítson Ausztriából 
kőzúzalékot. Ennek költségét 
az önkormányzat finanszíroz-
za. Egyhangúlag elfogadták az 
önkormányzat 2010. évi belső 
ellenőrzési tervét is. 

Németh	 Tamás	 polgármester,	
Nyul	Kálmánné	alpolgármester,	
Kozsán	 Péter,	 Mikics	 Sándor	
és	Tóth	László	képviselők,	 va-
lamint	Gaál	Róbert	 körjegyző	
részvételével	szeptember	14-én	
ülésezett	 önkormányzatunk	
képviselő-testülete.	 Szijjártó	
József	és	Tóth	Gábor	képviselők	
igazoltan	voltak	távol.

Első napirendi pontként Déri 
Piroska pénzügyi-gazdálkodási 
előadó beszámolója alapján 
egyhangúlag elfogadták az ön-
kormányzat 2009. év első félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámo-
lót. Ezt követően módosították 
az önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetéséről szóló rendeletet és 
tájékoztatást hallgattak meg a 
pótelőirányzatról. Egyhangúlag 
döntöttek a képviselők arról 
is, hogy csatlakoznak a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 
2010. évi kiírásához. Elfogadták 
Gaál Róbert tájékoztatóját a 
körjegyzőség első félévi gazdál-
kodásáról, majd saját rendele-
tükben módosították a körjegy-
zőség első félévi költségvetését. 
Németh Tamás javaslatára a 

testület úgy határozott, hogy 
kötelezettséget vállal arra, 
miszerint Magyarszecsőd Ön-
kormányzatának a Katolikus 
Egyház felé a Magyarszecsődi 
Tagiskola tanulóinak étkezé-
séhez biztosított helyiség után 
fizetendő havi 25 ezer forintnyi 
összeget a Körmend által az 
adott évre közölt gyermeklét-
szám arányában évente decem-
ber 15-ig utólagosan megtéríti. 
Módosította a testület az ülésen 
a képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló rendeletet 
is. Szó volt arról is, hogy Né-
meth Péter az Egyházashollósi 
Football Club nevében kérte 
az önkormányzatot, hogy a 
szüreti felvonulást 40 ezer fo-
rinttal támogassa, amit az jóvá 
is hagyott. Mikics Sándor a 
ravatalozó előtetőjét készítők 
névsortáblája iránt érdeklődött 
és felvetette a polgárőrség lét-
rehozásának szükségességét. 
Nyul Kálmánné pedig kérte 
a körjegyzőt, nézzen utána, 
van-e pályázati lehetőség az 
iskolaépület bentlakásos szo-
ciális otthonná történő átala-
kítására.

Október első szombatjának 
kora délutánján hamisítatlan 
nyári melegben gyülekeztek a 

polgármesteri hiva-
tal előtt a hagyomá-
nyos szüreti felvonu-
lás résztvevői. Több 
program összejött 
ezen a napon, így 
várható volt, hogy a 
korábbi évekhez ké-
pest szerényebb lesz 
a részvételi arány. Mi 

több, eleinte aggasztó 
volt a helyzet. Csak 
néhányan álldogáltak, 
üldögéltek a melegben, 
köztük „teljes díszben” 
a szívós törpék. Két ti-
zenéves lány is érkezett 
cigányasszonynak öl-
tözve, akik a többiektől 

távolabb álldogáltak 
a járdán. Mint mond-
ták, több gyerek is 
szokott jönni, csodál-
koznak is, hogy csak 
ketten vannak. Erősí-
tésként hamisítatlan 
boszorkányjelmezben 
az alpolgármester asz-

szony is befutott. Aztán hirtelen 
megélénkült az épület kör-
nyéke, megjelentek a lovasok, 

újabb jelmezbe bújt 
felvonulók, s behaj-
tottak az udvarra a 
feldíszítendő szeke-
rek is. Fél háromkor 
indult el a már 25-30 
résztvevőre duzzadt 
menet, élén a kisbí-
róval, a lovasokkal. 
Előbb a házaknál 
összegyűlt érdeklő-

dők elismerésétől 
kísérve a Rábához 
vonult a szüreti me-
net, majd a gyüleke-
ző felhők ijesztgetése 
közepette a falu má-
sik felébe. Közben 
volt kidobolás, kére-
getés, tánc is, ahogy 
az ilyenkor dukál. A 

Rákóczi téren rendez-
vénysátor is várta az 
esemény résztvevőit, 
ahol természetesen nem 
maradhatott el a szüreti 
mulatság sem. Ahogy 
mondani szokták, ez jó 
mulatság, s – nemcsak – 
férfi munka volt.    

L.E.

A Zala megyei Lovásziban 
született, itt végezte el az ál-
talános iskolát. Ezt követően 
a keszthelyi mezőgazdasági 
szakközépiskola áruforgalmi 
szakán piacgazdásznak készült. 
Egy igen jó kollégiumi közös-
ségbe került, többen rendszeres 
templomlátogatók voltak. Az 
iskola ugyanis római katolikus 
templom mellett található. 
Egy pap megfogta az ő kezét 
is, s bevezette Isten házába. 
Leültette a harmónium elé egy 
kicsit zenélni. Arra is ösztönöz-
te, hogy ministráljon. Általános 
iskolás korában egyáltalán nem 
járt templomba, a középiskola 
első félévében ismerkedett a 
templommal, az imával. Első 
évben még sokat vívódott, bejárt 
a templomba és megszólította 
Istent. Egy szentmise alkal-
mával hallotta meg azt a belső 
hangot, hogy Isten szólította, és 
közelebb hívta magához. Az is-
kolában a tanárai megpróbálták 
lebeszélni a pályaorientációról, 
sikertelenül. 1997-ben érett-
ségizett, majd Győrbe került 

a Hittudományi Főiskolára, 
előtte azonban a szombathelyi 
megyés püspöknél kellett meg-
felelnie a papi hivatásnak. Az 
államvizsga után a hatodik év 
végén, 2003-ban a szombathelyi 
Székesegyházban áldozópappá 
szentelték. Első szolgálati helye 

a Zala megyei Letenye volt, két 
évet töltött a településen. Két év 
után került Vas megyébe, Iker-
várra. Egy évig volt káplán egy 

beteg pap mellett, sok munka 
hárult rá. Egy év után kinevezte 
a püspök atya plébánossá, és 
Egyházas rádócra helyezte. Most 
már Egyházashollós is hozzá 
tartozik. 

Mint megtudtuk tőle, koráb-
ba nem járt Egyházashollóson, 
de augusztus óta egyre job-
ban megismerte a települést. 

Úgy látja, egy kiváló 
vallásos közösségről 
van szó, sokan járnak 
templomba, misére. 
A polgármesternek 
igen jó a kapcsolata az 
egyházzal, készséges, 
segíteni akaró. Ami 
különösen örvendetes, 
hogy itt meglepően sok 
férfit is látni a miséken, 

jó hallani az öblös férfihangok 
énekét. Mivel több település 
tartozik hozzá, csak minden 
második vasárnap tud misézni a 
faluban, ezenkívül szerdánként 
délután öt órára várja misére a 
híveket.

L.E.

Módosítások, javaslatok

Bemutatjuk

Orsós Zoltán plébános
Szerényebb részvétellel – 

jó hangulatban

Az önkormányzat háromhektárnyi gyepet, legelőt vagy rétet 
vásárolna. Akinek van értékesíthető területe, kérjük, hogy 
vegye fel a kapcsolatot Németh Tamás polgármesterrel. 

Kozsán Péter szervezésében a vasvári mentőállomás dolgozói  
tartanak egy bemutatót, melynek célja, hogy megismertessék 
a jelenlévőkkel az  újraélesztés folyamatát. A bemutató során 
mindenkinek lehetősége nyílik a gyakorlatban is elsajátítani az 
újraélesztés technikáját.

A bemutató időpontja: 2010. január 21. (csütörtök), 17.30 
órától 20.00 óráig. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. 

F E L H Í V Á S



4 	 2009. DECEMBER EGYHÁZASHOLLÓSI HÍRADÓ

HÍR ADÓ
EGYHÁZASHOLLÓSI

III. ÉVFOLYAM 9. SZÁM      A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA               2009. december

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

A mostoha időjárás ellenére élénk érdek-
lődés mellett rendezte meg az önkormány-
zat a Hősi Emlékműnél az október 23-ai 
ünnepséget. A Himnusz elhangzása után 
felső tagozatos általános iskolások adtak 
alkalomhoz illő műsort, amit az óvodások 
szereplése követett. Az ünnepi beszédet Né-
meth Tamás polgármester mondta, nemcsak 

az 1956-os hősökre, az akkori eseményekre 
emlékezve, de utalva a jelenlegi helyzetre, 
problémákra is. Mikics Sándor és Tóth Gá-
bor képviselők elhelyezték a megemlékezés 
koszorúját a település, az önkormányzat 
nevében, s az alkalomhoz illően tábla is 
került az emlékműre. Az ünnepség a Szózat 
hangjaival ért véget.

Október 28-án soros ülését tartotta ön-
kormányzatunk képviselő-testülete Németh 
Tamás polgármester, Nyul Kálmánné alpol-
gármester, Kozsán Péter, Mikics Sándor 
és Tóth László képviselők, valamint Gaál 
Róbert körjegyző részvételével. Tóth Gá-
bor és Szijjártó József képviselők igazoltan 
maradtak távol. 

A polgármester tájékoztatta a képviselőket 
arról, hogy az Egyházashollós II. kavicsbánya 
már működik, folyik a kitermelés. 

Közmeghallgatással egybekötött ülést 
tartott önkormányzatunk képviselő-testülete 
november 25-én. Ezen részt vett Németh 
Tamás polgármester, Nyul Kálmánné alpol-
gármester, Kozsán Péter, Mikics Sándor, Tóth 
Gábor, Tóth László képviselők, Gaál Róbert 
körjegyző, Déri Piroska pénzügyi-gazdálkodá-
si előadó és 12 helyi lakos. Az ülésről igazoltan 
maradt távol Szijjártó József képviselő.

Déri Piroska pénzügyi-gazdálkodási 
előadó az önkormányzat háromnegyed évi 
gazdálkodásáról elmondta, hogy a tervezett 
előirányzatok időarányosan teljesültek. A 
képviselő-testület az önkormányzat I-III. 
negyedévi költségvetési beszámolóját egy-
hangúlag elfogadta. 

A	település	lakossága	választott,	Németh	
Tamás	korábbi	 alpolgármesternek	 azon-
ban	 nem	 volt	 sok	 választási	 lehetősége,	
minthogy	 egyedüli	 jelöltként,	 a	 falu	 ér-
dekében	 elvállalja	 a	 polgármesteri	meg-
bízatást.	 Tőle	 tudakoltuk,	 milyen	 év	 áll	
mögöttünk,	mi	várható	a	jövőben.

Mint elmondta, egy ne-
héz és mozgalmas év áll 
az önkormányzat mögött. 
Ment a huzavona Büki 
Zoltán polgármester le-
mondása körül, s addig is 
neki kellett ellátnia a pol-
gármesteri teendőket. Az-
tán a lemondás után kiírták 
az időközi polgármester-
választást, de más jelölt 
nem lévén, el kellett dönte-
nie, hogy legalább a 2010-es 
helyhatósági választásig 
vállalja-e a megmérettetést. 
Végül is úgy döntött, hogy igen, a falu lakos-
sága pedig – bár egyedüli jelöltként biztos 
volt a győzelme – a szavazatokkal biztosította 
támogatásáról. A gondok ellenére sikerült 
megőrizni a működőképességet, megtartani 

a hagyományos rendezvényeket, így a falu-
napot, a szüreti felvonulást, a Mikulás-várást, 
megrendezték az idősek napját, az ünnepi 
megemlékezéseket. Váratlan esemény is 
történt, a nyár folyamán az árvízi védekezés 
tette próbára a falu lakosságát, s ebben 
jelesre vizsgáztak. Nemcsak ez, de több 
közösségi munka is azt bizonyította, hogy 

a jó cél érdekében össze 
lehet fogni, meg lehet 
mozgatni az embereket. 
Csak a köszönet hangján 
lehet beszélni az önzet-
len segíteni akarásról, 
melynek eredményeiről 
a helyi lapban részletesen 
beszámoltunk. A jövő év 
sem lesz kevésbé nehéz 
és mozgalmas. A központi 
elvonások nehezítik a mű-
ködést, fejlesztésre szinte 
nem is lehet gondolni, 
ugyanakkor két választás 

is lesz, amelyek eredménye szintén érinti 
az önkormányzatot és a lakosságot is. A fő 
cél nem lehet más, mint a működőképesség 
megőrzése. 

L.E.

Továbbra is jó és ésszerű 
volna, ha minél több beteg-
kártya gyűlne össze a közsé-
günkben rendelő háziorvos-
nál. Ezért arra kérjük azo-
kat, akiknek nyugdíjba megy, 
elköltözik, vagy valamilyen 
okból megszünteti rendelését 

a jelenlegi háziorvosa, hogy 
Egyházashollóson adja le a 
kártyáját. Nemcsak kényel-
mesebb és biztonságosabb, 
ha helyben van az orvos, de 
valóban korszerű rendelő és 
váró, sőt kézi gyógyszertár is a 
betegek rendelkezésére áll.       

Ez az év sem múlhatott el 
anélkül, hogy ne érkezett vol-
na meg a szépen 
díszített szánon, 
krampuszai kísé-
retében a falu Mi-
kulása. Ezúttal is 
az önkormányzat 
támogatásával és 
a szülők besegíté-
sével a két játszó-
téren osztogatta 
a  nagyszakál lú 
Télapó az önkor-
mányzat ajándékcsomagjait. 14 
éves korig részesültek a gyere-

kek Mikulás-ajándékban, s akik 
a helyszíneken nem kapták meg 

a csomagjukat, azok átvehetik a 
polgármesteri hivatalban.     

’56-os megemlékezés

Mozgalmas volt az év

Lakossági 
felvetések is voltak

Zsebbe vágó témákat 
is megvitattak

Jobb tavaszt várunk
A	megyei	III.	osztály	Körmendi-csoportjában	szereplő	labdarúgó-
csapatunk	őszi	eredményei:

Augusztus 16.:   Egyházashollós–Katafa 3:0
Augusztus 23.: Szakonyfalu–Egyházashollós 1:0
Augusztus 30.:  Egyházashollós–Máriaújfalu 0:0
Szeptember 5.:  Szalafő–Egyházashollós 0:1
Szeptember 13.:  Egyházashollós–Nagykölked 1:2
Szeptember 20.:  Pankasz–Egyházashollós 0:0
Szeptember 27.:  Egyházashollós–Alsószölnök 2.0
Október 4.:  Egyházashollós–Ivánc 0:1
Október 11.:  Szőce–Egyházashollós 3:1
Október 18.:  Egyházashollós–Őrimagyarósd 0:4
Október 25.:  Magyarlak–Egyházashollós 2:1
November 1.:  Katafa–Egyházashollós 0:1
November 8.:  Egyházashollós–Szakonyfalu 2:5
November 15.:  Máriaújfalu–Egyházashollós 6:3 

Idén is jött a Télapó 

A karácsony közeledtének 
hangulata fogadott bennünket 
a helyi óvodában. A gyerekek 
az asztaloknál rajzolgattak, de 
a fejecskékben bizonyára már 
megfordult a Télapó, a Jézuska 
várása. Nagy lelkesedéssel is 
beszéltek az apróságok arról, 
menyire várják már a nagysza-
kállút, aki az oviba is ellátogat 
hozzájuk. Odahaza pedig „fé-
nyesítik” a cipőcskéket. Persze 
időszerű volt megérdeklődni 
a kicsiktől, hogy mit kértek, 
milyen ajándékot várnak a 

Jézuskától. Mint kiderült, igen 
szerény, visszafogott gyerekek 
járnak ide oviba, mert csupán 
egy ajándéknak is igen örül-
nének. Kiss Dávid egy olyan 
játékot szeretne karácsonyra, 
amelyiken átalakulhatnak a 
figurák. Noel King Kong bábut 
kért a Jézuskától. Bianka csak 
egy állatfigurára vágyik, mert 
több is van már neki. Persze a 
többieknek is megvolt már a 
kívánságuk. Az oviba egyébként 
14 gyereket írattak be, és 13-an 
járnak.   

Egy ajándékot szeretnének, 
de azt nagyon 

Jó, ha helyben van az orvos

Hasznos információk
Egyházashollósi Polgármesteri Hivatal:
Tel.: 529-017, Fax: 422-255
ehollos@enternet.hu
polgármester@egyhazashollos.hu 
Laczkó Istvánné igazgatási-adóügyi főelőadó: Telefon: 529-017
igazgatas@egyhazashollos.hu
Déri Piroska pénzügyi előadó: Telefon: 529-017
penzugy@egyhazashollos.hu

Hivatali ügyfélfogadás: 
Körjegyzőség (Egyházasrádóc) ügyfélfogadása:
Hétfő:                         8.00 - 12.00 óráig 
Kedd:              13.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00
Péntek:  8.00 - 12.00
Telefon: 528-005

Gaál Róbert körjegyző Telefon: 528-005
Fogadóórája: minden szerdán 8.00-12.00 óráig

Dr. Tóth Renáta belgyógyász szakorvos háziorvosi 
rendelési ideje:
Egyházashollós 

Hétfő: 9.00-13 óráig
Szerda: 13.30-16.30
Péntek: 9.00-12.00

Magyarszecsőd 
Kedd: 14.00-16.00 óráig
Csütörtök: 9.00-11.00

Molnaszecsőd 
Kedd: 12.00-14.00 óráig
Csütörtök: 11.00-13.00

E-on hibabejelentés: 06/80/533-533

E-on ügyfélszolgálat: 06/40/220-220

ÉGÁZ hibabejelentés:  80/820-141 és 80/440-141

T-COM hibabejelentés:  1412, 06/80/555-194

www.radochollos.hu 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 

minden kedves olvasónknak!


