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Lehetett volna jobb is
Megyei első osztályú labdarúgócsapatunk őszi idényét
ezúttal is szakmai értékelés,
sportvacsora zárta, amelynek
helyszíne most is az önkormányzati konyha étterme volt. Az
eseményen a játékosok, edzők,
sportvezetők mellett szponzorok és törzsszurkolók is részt

vettek. Ott volt ifj. Nagy Sándor
alpolgármester is.
Bali László szakosztályvezető
köszöntötte a megjelenteket.
Mint mondta, ezzel a sportvacsorával lehet megköszönni a
játékosoknak, sportvezetőknek
a munkájukat, teljesítményüket.
A Süle Gyula által lelkesen irányított gyerekek példamutatóan, jól
szerepelnek. Szólt a serdülőkről
és az ifikről is. Az utóbbiak tavaly

utolsók voltak, idén pedig topon
vannak. Ha hisznek magukban,
elsők lehetnek. A felnőtt csapat
az őszi szezont 11. helyen zárta
16 ponttal, nagyjából ez a tavalyi teljesítménynek felel meg. A
keretben a legtöbben 20 évnél
fiatalabbak. Az eredményes
szerepléshez sokat kell dolgozni,
edzésekre kell járni, s
elsősorban a támadójátékot erősíteni,
gólt rúgni. Öt pontot kellett volna még
szerezni a 8. helyhez.
További sok sikert kívánt a csapatoknak.
Sőre Zoltán polgármester sajnálattal állapította meg,
hogy egyre kevesebb a szponzor, a segítő. Az egykori játékosokra sem igen lehet számítani
az egyesület működésében. A
játékosok között sok az új arc, a
támogatók között pedig a régi.
Mindenkinek azt kívánta, hogy
ezen az estén félretéve a gondokat, problémákat, érezzék jól
magukat.
Szép István a felnőtt csapat
edzője arról beszélt, hogy új

Jól sikerült évzáró
A körjegyzőséghez tartozó települések képviselő-testületei tavaly
is megtartották hagyományos évzáró vacsorájukat. A helyszín ezúttal elsősorban takarékossági okból nem egy vendéglátóhely, hanem
az önkormányzat által üzemeltetett konyha étterme volt, ahol 25
főre terítettek. Ez a hangulatos összejövetel is azt bizonyítja, hogy
önkormányzatunknak az általános iskolában működő konyhája és
étterme a vendéglátás átlagárainál kedvezőbb ajánlattal kiválóan
alkalmas különböző rendezvények megtartására.

Értesítés
Értesítem a Kedves Szülőket,
hogy január hónap folyamán
fogadóórát tartok. Kérem, hogy
vegyék igénybe ezt a lehetőséget, ha bármilyen jellegű kérdésük, kérésük, észrevételük van. A
pontos időpontról valamennyi
szülő értesítést kap.
Nagyné Szép Erzsébet
óvodavezető

Álláslehetõség
Az Egyházasrádóci Önkormányzat munkatársat keres. Felvételnél
előnyben részesül, aki gépészeti
alapismerettel és buszvezetői
jogosítvánnyal rendelkezik.

Anyakönyvi
hírek
Születés
Lakatos Angéla és Tordai István
fia: Tordai Krisztofer István
(2009.01.01)
Van Schaik Klazina és Derks
Wilhelmus leánya Ludmilla
(2008.12.17.)
Hosszú, boldog életet kívánunk!
Házasság nem volt.
Halálozás
Miklódy Zoltánné Kardos Judit
(2009.01.03.)
Szvoboda Lajosné Hegedüs
Mária (2009.01.10.)
A hozzátartozóknak részvétünk!

helyre jött, s igyekezett a legjobban teljesíteni. Több hónap
kemény munkája
már tükröződik. Az
igazi csapatmunkához azonban nagy
szorgalom és szívós
kitartás kell. Egy
kicsit több alázatra
van szükség a futball iránt az ifiknél
is. A nagycsapatban sajnos nincs igazi góllövő,
befejező csatár. A 18 gólt 9
játékos rúgta. 12-14 ember
járt folyamatosan edzésre, ami
nem rossz arány. Összesen 54
edzést tartottak a szezonban.
A bajnokság előtt 22 pontot
terveztek, ebből 16 jött össze.
A legjobban a szezon végén
elvesztegetett pontokat sajnálja. Ami a jövőt illeti, úgy
érzi, tavasszal sok csapat
félve jön majd Rádócra,
az idegenbeli teljesítményen azonban még
javítani kell, házon kívül
nagyobb önbizalommal
kell játszani. Némi erősítésre is szükség volna.
Szólt az edző az osztály-

zatokról is, ami átlagban 5,8
tett ki. Kiemelte Takács Krisztián,
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Év végi képviselõ-testületi ülés
Szép Richárd és Lődi László teljesítményét, de mint mondta,
Körhöcz is említést érdemel.
Az értékelés után a finom
vacsora, sör, bor, üdítő és zene
mellett mulathatták az időt a
résztvevők, hogy aztán január
közepétől már a felkészülésé, a
focié legyen a főszerep.
Lendvai Emil

Jó étvágyat!
Korábban már megjelentettünk olyan ételrecepteket, amelyeket
egy-egy vendéglátóhely ajánlott és otthon is könnyen elkészíthetőek. Ezúttal a szombathelyi VAOSZ Vendéglő kínálatából választottunk egy halételt.
Hozzávalók:
Szálkamentes tengeri vajhal, rizs, körtebefőtt, bor
Elkészítés:
Előzetesen a körtebefőttről leöntjük a levét és helyette muskotályos borral öntjük fel az üveget.
A 18-20 dekás haldarabokat vajon steakszerűen megsütjük és
ezt tálaljuk kevés rizzsel, valamint a beérlelt muskotályos körtebefőtt-darabokkal.

Köszönet a
felajánlásért
Sportegyesületünk köszönetét fejezi ki Szabó Sándor
helyi lakosnak, aki a futballpálya karbantartására hengert
ajánlott fel.

Közérdekû
telefonszámok
– változás!
Vörös Ferenc rajza
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Körzeti megbízott:
Kovács Gábor
06/30/742-8671

A tavalyelőtti évhez hasonlóan múlt évben is december
19-én tartotta utolsó ülését
önkormányzatunk képviselőtestülete, melyen jelen volt
Sőre Zoltán polgármester, ifj.
Nagy Sándor alpolgármester,
Bali László, Bazsó Katalin,
Dobrovics László, Nagy Gábor,
Racker Mátyás, Tóth Szilárd
képviselők, valamint Gaál Róbert körjegyző. Szép Lajosné
és Szvoboda Tamás igazoltan
volt távol.
Első napirendi pontként került sor a víz- és csatornadíjak
megállapítására. Sőre Zoltán a
téma tárgyalásánál elmondta,
hogy a Vasivíz Zrt. közgyűlése
lezajlott, s itt dőltek el az éves
díjak. A szolgáltató monopolhelyzete miatt nincs mit tenni
a megállapított díjak ellen. A
testület a rendeletet a 2009. évi

víz- és csatornadíjakról megalkotta. Ugyancsak egyhangúlag
alkották meg a hulladékszállítási
díjakról a rendeletet. Itt a polgármester felhívta a figyelmet
arra, hogy a helyzet hasonló,
mint a vízszolgáltatásnál. A Müllex Kft. megküldte díjemelési
ajánlatát, a szolgáltatási díjat
az önkormányzat a kommunális
adóból fedezi.
Gaál Róbert körjegyző elmondta, hogy az iskola esetében
a sajátos nevelési igényű gyermekek részére szeretnének
normatívát igényelni, ezért
van szükség az iskola alapító
okiratának a módosítására,
majd arról is szólt, hogy az
Óvodai SZMSZ-t is át kellett
dolgozni a vagyonnyilatkozati
kötelezettség miatt, ezért az
Óvodai SZMSZ-t is módosítani
kell. A képviselő-testület mind-

Falukarácsony
nagyszámú érdeklõdõvel
Az időjárás is kegyes volt az
év végi hagyományos falukarácsonyi ünnepséghez – igaz
az ünnep hangulatosabbá tételéhez hiányzott a hó –, de
a nagyszámú részvétel azzal
is magyarázható, hogy településünk lakossága immáron
magáénak érzi és igényli ezt a
szabadtéri rendezvényt.
Az ünnepséget ezúttal Galambos Bernadett, a Művelődési
Ház vezetője nyitotta meg, aki
az iskolások bevonásával ver-

ses-zenés műsort is szervezett
hozzá. Sőre Zoltán, községünk
polgármestere egyebek mellett
arról beszélt, hogy immáron
sokadszor köszöntheti ezen a
bensőséges ünnepen a település lakosságát. Mint mondta,
a karácsonyban vannak közös
vonások, mégis mindenki számára egy egyedi, sajátos ünnep.
Nem könnyű felhőtlenül ünnepelni a hétköznapok sok-sok
gondja-problémája, a ránk váró
nehéz év előtt. Csak remélni
lehet, hogy jönnek még
szebb, felhőtlenebb
karácsonyok is.
Megtörtént az egyházi áldás is. Orsós Zoltán katolikus plébános
és Szakál Péter református esperes gondolatainak a lényege
az volt, hogy elanyaFolytatás a 2. oldalon

két módosítást egyhangúlag
elfogadta.
Döntés született arról is,
hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a koordinációs
épület külső felújítására, illetve
a játszótér felújítására, parkrendezésre a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési miniszternek
az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre
igénybe vehető támogatásra.
A pályázati összeg 21 538
439 forint, amelynek önerő
részét a képviselő-testület a
2009. évi költségvetés terhére
elkülöníti.
Sőre Zoltán arról is tájékoztatta a testületet, hogy a Társulási
Tanács több alkalommal tárgyalta a 2009. évtől ellátandó
szociális feladatok körét. Legutóbbi ülésén véglegesítette

ezt. Körmend önkormányzata
– a korábbi évekhez hasonlóan
– módosította az ezen faladatokra vonatkozó szerződéseket.
Ezt kell jóváhagynia a rádóci
képviselő-testületnek is. A jóváhagyás megtörtént.
Egyhangú határozat született az ülésen arról is, hogy
Egyházasrádóc Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratát elfogadja. Bebes Istvánt,
Körmend polgármesterét a
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás elnökét
delegálja a Társulási Tanácsba.
A testület a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt javaslatot, valamint a Társulás Díjpolitikáját
is elfogadja.

Mozgalmas december
– izgalmas január
2008 decemberében a Kossuth Lajos Általános Iskolában
biztosan nem unatkozott sem
gyermek, sem felnőtt. Hagyományos adventi programjaink
az idei tanévben is nagy sikert arattak mind a diáksereg,
mind az ide látogató felnőttek
körében. Ismét bebizonyosodott, hogy tanítványainkban
(és persze pedagógusainkban)
mennyi tehetség, ötletesség és
kreativitás rejtőzik, legyen szó
akár egy ünnepi asztal megterítéséről, karácsonyfa-díszítésről,
zongorázásról vagy táncosmókás jelenetek előadásáról.
Külön említést érdemel az első
alkalommal megrendezésre kerülő karácsonyi szavalóverseny,
melyen óvodások és iskolások
csodálatos karácsonyi versekkel ajándékozták meg a népes
nézősereget. A művelődési ház,
az iskola és az óvoda közös rendezvénye mintapéldája lehet a

települési oktatási és művelődési intézmények összefogásának.
Néptánc-tagozatos tanítványaink december közepén a körmendi színházteremben nagysikerű vizsgaelőadás keretében
adtak számot tudásukról.
A karácsonyvárás csúcspontja,
legbensőségesebb programja
iskolánk hagyományos ünnepi
műsora volt. Rendhagyó módon az idén az alsó tagozatos
gyerekek és tanítóik vállalták azt
a nemes feladatot, hogy karácsonyi műsorukkal ők kívánnak
boldog ünnepeket diáktársaiknak, nevelőiknek, szüleiknek
és vendégeinknek. Zsúfolásig
megtelt a kultúrház nézőtere, s
az izgatott, várakozó közönség
most sem csalódott: kisdiákjaink
őszinte, gyermeki bájjal előadott műsora sokunk szemébe
könnyeket csalt.
Folytatás a 3. oldalon
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Falukarácsony nagyszámú
érdeklõdõvel
Folytatás az 1. oldalról
giasodott világunkban szinte
csak a külsőségekre figyelünk
oda, vásárlási láz lesz úrrá az
embereken. A karácsony az
evés-ivásról, a szépen díszített
fenyőfáról, az értékes ajándékokról szól, de sok embernek
éppen a belső béke, az ünnep

valódi átélése és Jézus Krisztus
hiányzik a szívéből.
Sőre Zoltán polgármester az
ünnepség keretében kis ajándékokat adott át hat gyereknek,
akiknek az önkormányzat és a
művelődési ház által közösen
szervezett rajzpályázatra beadott alkotásaiból képeslapok
készültek.

A szabadtéri ünnepség végén a koordinációs épületben forralt
bor, meleg tea, zsíros
kenyér és szaloncukor
várta a résztvevőket,
akik kötetlen beszélgetés közben melegedhettek fel.
L.E.

„Luca, Luca kitty,
kotty, kitty, kotty”
December 13-át megelőző
napokban ismét ettől az ősi
rigmustól volt hangos az
óvoda nagycsoportja. A téli
időszak legsötétebb napjához
közeledvén újból a hagyományápolásé volt a főszerep.
A fiúk készülődését a rossz
időjárás sem akadályozta.
Felöltöztek, majd magukra
vették subáikat, kucsmáikat,
indulás előtt kézbe vették
zajkeltő eszközeiket, és természetesen a szalmás zsákot,
ami elmaradhatatlan kelléke e
tradíciónak.
A hagyomány szerint a
lányoknak e napon otthon
kellett maradni, így ők Lucabúzaültetésével foglalatoskodtak, ahogy régen a falusi
asszonyok tették. Díszített
tejfölös poharakban búzaszemeket kezdtek csíráztatni a radiátor közelében. Régen ebből
a jövő évi termésre következtettek, de kuruzslásra is használták, és a beteg állatokkal
etették meg. Később e szokás
átlényegült, kapcsolódott a
keresztény liturgiához: a karácsonyi oltárt díszítették fel a

Luca-búzával, vagy az ünnepi
asztalra tették. Egyes vidékeken kék szalaggal kötötték át,
sőt égő gyertyát is helyeztek
közéje. Zöldje az adventi remény beteljesülését, fénye a
Megváltó érkezését volt hivatott hirdetni, maga a búza
pedig az élő kenyeret, Jézust
jelképezte. A fiúk körútjukon
engedélyt kérve betértek az
iskolához, a konyhához, a tsz.
irodához, a takarékszövetkezetekhez, a gyógyszertárhoz,
az önkormányzathoz, ahol
szalmára térdepelve mondták
el köszöntőjüket, bő termést,
a jószág nagy szaporulatát
kívánták. Dünnyögve előadott
verses mondókájukkal, lelkes
kántálásukkal megnevettették
vagy éppen könnyeket csaltak
az ott szorgoskodók szemébe.
Visszafele jövet beléptek a
postához, az orvosi rendelőkhöz, elmentek a boltba is, ahol
szintén megörvendeztették az
ott dolgozókat.
A Lucázás már élő hagyománnyá vált községünkben.
Ezt bizonyítja, hogy mindenhol hívják, várják a gyerekeket,

édességgel kedveskedtek nekik. Akikhez személyesen nem
jutottunk el, e lap hasábjain
küldjük jó kívánságainkat.
Luca, Luca, kitty, kotty, kitty,
kotty!
Adja meg az Isten, hogy
kentek disznajának, akkora
szalonnája legyen, mint az
ajtó, mint az ajtó.
Adja meg az Isten, hogy a
kentek lúdjának, annyi zsibája
legyen mint a fűszál, mint a
fűszál.
Adja meg az Isten, hogy a
kentek disznajának, akkora
kolbásza legyen, mint az országút, mint az országút.
Adja meg az Isten, hogy
kenteknek annyi pénze legyen,
mint a pelyva, mint a pelyva.
Adja meg az Isten, hogy
doktor, patika éhen maradjon,
az új esztendőben.
Luca, Luca, kitty, kotty, kitty,
kotty...
Ezt kívánja valamennyi olvasójának a Meseház Óvoda
Nagycsoportos Fiú tagjai mellett a ház összes lakója.
H. K.

OVI-HÍREK
– Óvodánk az idei évben
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az év során valamennyi
rendezvényünket ennek a jubileumnak a jegyében rendezzük
meg. A már jól bevált rendezvények mellett további programokat is tervezünk, amelyekről a
szülőket előre tájékoztatjuk.
– Intézményünk sikeresen szerepelt a szakmai feladatok támogatására kiírt pályázaton. Az
elnyert összeg 1 990 000 Ft. Ebből
az összegből kicseréljük két csoport öltözőszekrényeit, lecseréljük
a 30 éves íróasztalokat, székeket,
udvari játékokat vásárolunk, valamint minden olyan régi eszközt
kicserélünk, amik az idők során
teljesen elhasználódtak.

Alapítványi
tájékoztató
A Meseház Ovi Alapítvány
értesít minden kedves szülőt és
támogatót, hogy az idei évtől
már fogadhatja az adó 1%-ot.
Kérjük, aki ily módon is szeretné
támogatni az óvodát, az adója
1%-nak felajánlásával tegye
meg. Az ajánlószelvényeket minden óvodás gyermek szülőjének
kiküldjük, illetve az óvodában
minden érdeklődőnek rendelkezésére áll.
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Elsõsorban a fiatalok
érdekeit képviseli
A közelmúltban elhunyt Moór Attiláné
helyére került a képviselő-testületbe Bazsó
Katalin. Életkorának megfelelően elsősorban a fiatalok érdekeit szeretné képviselni
a testületben.
Mint az új képviselőtől megtudtuk, 1984-ben
született Körmenden, de
tősgyökeres rádóci, szülei,
nagyszülei is falubeliek.
Helyben végezte el 1998ban az általános iskolát,
majd a szombathelyi Teleki
Blanka Szakképző Iskolában tanulta ki a fodrász
szakmát. Ezt követően Körmenden szerezte meg az
érettségit. További szakképesítésként banki ügyintézői bizonyítvánnyal is rendelkezik. Egyelőre családi
házuk hátsó részében lévő
fodrászüzletében gyakorolja fél éve a szakmát, de
tervezik az építkezést.
Ami a képviselőséget illeti, szerette volna
magát megméretni a legutóbbi választáson,
s kicsit le is törte, hogy direktben nem került
a testületbe. Igaz, a sors úgy hozta, hogy
még a ciklusban képviselőként is megmérettethet. Egy kicsit el is gondolkodott azon,
hogy elfogadja-e a lehetőséget, végül is
közeli hozzátartozói meggyőzték. Nem
igazán politikai beállítottságú, inkább olyan
képviselő szeretne lenni, aki koránál fogva
elsősorban a fiatalok érdekeit szolgálja,
nekik teremtve szabadidő-eltöltési lehetőségeket, bevonni őket a programokba.
– Nem könnyű egy már bejáratott testületbe beilleszkedni, tanulni kell ezt a tevé-

kenységet is – jegyezte meg. – Természetesen
a fodrászüzletben sok mindenről hallani,
elmondják a vendégek örömeiket, bánataikat, panaszaikat. Különösen érzékelem ezt az
óta, amióta képviselő lettem.
Őszintén meg kell mondani,
hogy nemcsak kritizálnak,
de dicsérnek is. Sokan úgy
gondolják, hogy ha nekem
elmondják a véleményüket,
kívánságukat, akkor már
minden rendben is van. Pedig
ahogy mondják, „egy fecske
nem csinál nyarat”.
Bazsó Katalin arról is beszélt, hogy úgy érzi, a testület a lehetőségek szerint
eddig is mindent megtett a
település gyarapításáért. Ami
pedig a jövőt illeti, jobban be
lehetne vonni a fiatalokat az
egyes helyi programokba, és
olyan műsorokat összeállítani, amelyek az ő érdeklődési
körüknek is megfelel. Nagyon jónak tartja
például a rádóci napokat, a szüreti felvonulást. Sajnos igen kevesen aktivizálják magukat egy-egy rendezvény megszervezésében,
lebonyolításában. Megoldandó feladat még
mindig az utak állapotának a javítása. Az
lenne az elsődleges, hogy minden utca jól
járható legyen, s utána jöhetnének a további
minőségi javítások. Az is fontos lenne, hogy
a kivitelezők az elvárt minőségben végezzék
el a munkát, ne kelljen folyton visszatérniük
egy-egy útszakasz újbóli kijavítására.
Az új képviselő édesapjával és öccsével él
együtt, 2002-ben halt meg az édesanyja.
Kilencéves kapcsolat köti vőlegényéhez.
L.E.

EGYHÁZASRÁDÓCI HÍRMONDÓ

Jó tudni
Egyházasrádóci Körjegyzőség 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
Sőre Zoltán polgármester és ifj. Nagy Sándor
alpolgármester a lakosság számára telefonos
egyeztetés alapján biztosítanak időpontot.
Telefon: 528-005
Jegyző fogadóórája:
minden szerdán 8.00–12.00 óráig
Háziorvosi rendelés:
Hétfő:
13.00–17.00 óráig
Kedd:
13.00–17.00
Szerda:
8.00–12.00
Csütörtök: Egyházasrádócon nincs rendelés,
körnap a kapcsolt községekben:
Nemesrempehollós; 8.00–10.00 		
Rádóckölked;
11.00–12.00		
Nagykölked; 		
13.00–14.00
Péntek:
8.00–12.00
Fogorvosi rendelés:
Hétfő:
8.00–13.00 óráig
Kedd:
14.00–18.00
Szerda:
9.00–12.00 (iskolafogászat)
Csütörtök:
14.00–18.00
Péntek:
8.00–13.00
Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő:
13.30–17.30 óráig
Kedd:
13.30–17.30
Szerda:
8.30–12.30
Csütörtök:
8.30–13.30
Péntek:
8.30–11.30
Könyvtár nyitva tartása:
Kedd:
17.00–19.00
Csütörtök:
17.00–18.00
(ünnepnapok kivételével)
Orsós Zoltán katolikus plébános fogadóórája:
Kedd:
9.00–10.00
Péntek
16.30–17.30
Helye: Plébánia
Katolikus mise télen-nyáron:
Kedd-szerda-péntek: 18.00 órakor
Szombaton 17.30 órakor
Vasárnap 8.30 órakor
Református istentisztelet:
Vasárnap 10.00 órakor

Mozgalmas december – izgalmas január
Folytatás az 1. oldalról
Természetesen nem csak ünneplésről szólt
az év utolsó hónapja. Jelentős előrelépéseket
tettünk az iskola szakmai színvonalának, eszközállományának fejlesztése érdekében is. A
rendelkezésre álló informatikai normatívából
számítógépasztalokat rendeltünk abból a
célból, hogy számítástechnika termünket a
mai kor színvonalához közelítsük. December
végén – talán karácsonyi ajándékként – megérkezett a hír, hogy az OKM-hez benyújtott
pályázatunkon közel 2 millió forintot nyert
intézményünk taneszköz-fejlesztésre. Ebből
a pénzösszegből két osztályterem teljes bútorzatát, valamint hat osztályterem falitábláit
cseréljük ki az elkövetkező hónapokban.
A 2009-es év első hónapja talán az
egyik legizgalmasabb időszak tanulóink

számára, ugyanis január 16-án lezárul a
tanév első féléve. Minden diák izgatottan
várja ilyenkor, hogyan is értékelték eddigi
tanulmányi munkáját, magatartását és
szorgalmát, milyen lesz a félévi
„bizi”. A válaszra január 23-ig kell
még várniuk, ugyanis ezen a napon
osztjuk ki iskolánkban a félévi értesítőket. Zongoristáinknak is ilyenkor, januárban kell számot adniuk
a félévben szerzett ismereteikről. A
záróvizsgán, január 15-én 15 kis- és
nagydiák ül majd a zongorához,
hogy a vizsgabizottság előtt megmutassa, tudása valóban megfelel
a követelményeknek.
A vizsgákhoz, a felmérőkhöz és
felelésekhez sok sikert, a következő
félévhez pedig kitartást, akaraterőt,

kellő szorgalmat és vidám iskolai napokat
kívánok!
Süle Erika
igazgató

