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Felkészülés és sorsolás
Bár már elkezdődött a pontvadászat a megyei I. osztályban
is (nem is rosszul), nem árt némi
információ a felkészülésről sem.
Bali László szakosztályvezetőtől
megtudtuk, hogy heten távoztak
a csapatból, négyen Ausztriába,
egy Tatabányára, ketten más vasi
helységbe. Papp Roland azonban
várhatóan visszatér a csapathoz. Az ifiből be lehet építeni a
csapatba a legjobbakat. Pénzes
Tamás, Balogh Tamás és Balogh
Adrián is igen tehetséges játékos.
Nagykölkedről ketten is jöttek a
csapathoz, ezenkívül egy rutinos
játékost, Horváth Árpádot igazolták Vépről. Várhatóan – ahogy
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Virágszigetek virágos
településünkön

mondják – rövid lesz a kispad.
A felkészülési mérkőzések jól
sikerültek, több magabiztos
győzelmet is aratott a csapat,
ami reményt kelthet. Az eddigi
edzővel a cél a mostani bajnokságban a biztos bennmaradás. A
feltételek adottak, az egyesületi
elnök személye változott. A közönségre, a szurkolókra továbbra
is lehet számítani, ezt bizonyítja,
hogy július 11-én 34-en vettek
részt a társadalmi munkában.
Nagy gond, hogy a születések
számának csökkenésével egyre
kisebb a „merítési lehetőség”,
pedig a helyi játékosokra kell és
lehet elsősorban alapozni.

Jánosháza–Egyházasrádóc
Egyházasrádóc–Rum
Egyházasrádóc–Magyarszecsőd
Kőszeg–Egyházasrádóc
Egyházasrádóc–Király SE
Vasvár–Egyházasrádóc
Egyházasrádóc–Szentgotthárd
Rábatótfalu–Egyházasrádóc
Egyházasrádóc–Vép
Rábapaty–Egyházasrádóc
Egyházasrádóc–Táplán
Torony–Egyházasrádóc
Egyházasrádóc–Kemenesalja
Vasszécseny–Egyházasrádóc
Egyházasrádóc–Kemenesmagasi

Eredmény:
Jánosháza–Egyházasrádóc 0:0
Összeállítás: Szép – Takács D. (Horváth Á.), Horváth Gy., Takács
K. – Kalmár, Körhöcz, Derdák (Pados), Leibenbach A. – Pénzes,
Farkas, Molnár. Edző: Szép István.
Egyházasrádóc–Rum 1:3 (0:3)

Új elnöke van
a sportegyesületnek
Június 24-ére hívták össze az Egyházasrádóci Sportegyesület közgyűlését, amelyen Sőre Zoltán elnökön és Bali László
szakosztályvezetőn kívül húszan vettek részt. Sőre Zoltán
köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta, hogy az ülést
a vezetőváltás miatt kellett összehívni. Mivel egy személyben
nem lehet ellátni a sportegyesület elnöki megbízatását és a
polgármesteri funkciót, benyújtja lemondását, és kéri annak
elfogadását. Utódjaként Schmild Béla Bertalant nevezte meg. A
jelenlévők – a személyi érintettség miatt nem szavazó Schmild
Béla Bertalanon kívül – egyhangúlag elfogadták, hogy az
egyesületet 2009. június 25-től Schmild Béla Bertalan irányítsa.
Az ülés zárásaként Sőre Zoltán megköszönte a részvételt és a
többéves együttműködést.
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A tábor

* * *
Az Egyházasrádóci Color SE 2009/2010 évi sorsolása a labdarúgó
megyei I. osztályban:
Augusztus 15.:
Augusztus 23.:
Augusztus 30.:
Szeptember 5.:
Szeptember 13.:
Szeptember 20.:
Szeptember 27.:
Október 4.:
Október 11.:
Október 18.:
Október 25.:
November 1.:
November 8.:
November 14.:
November 22.:

EGYHÁZASRÁDÓCI

Anyakönyvi
hírek
Születés: Kéri Lajos és
Urbán Eszter fia Bence
(2009. 07. 28.)
Hosszú, sikeres életet kívánunk!
Házasság nem volt.
Halálozás nem volt.

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki
azoknak a vállalkozóknak és
támogatóknak, akik segítették gyermekeink, a Csalamádé
Énekegyüttes tagjainak kőszegi
kirándulását, továbbá ezúton
is szeretnénk megköszönni Galambos Berninek az egész éves
önfeláldozó munkát.
Szülők

Vicc
A kis Zsuzsit nem veszik fel
a Balettintézetbe. Nagyon el
van keseredve, a felvételi bizottság egyik tagja vigasztalni
próbálja:
– Csak két ok miatt nem kerültél be. Az egyik a bal lábad,
a másik a jobb.
* * *
– Józsika, mondj egy egyszerű
mondatot!
– Fúj a szél.
– És azt tudod, milyen időben
van ez a mondat?
– Viharos időben.

Apróhirdetés
Vietnámi csüngőhasú
malacok 5 000 Ft/db
áron eladók.
(Kb. 10-12 kilogrammosak)
Érdeklődni: Tanárok u. 25.
Tel.: 420-065

Szép keddi reggel virradt ránk aznap,
amikor indultunk. Fél 9-kor már sok kicsi
és nagy „gyerek” egyaránt készülődött
és izgalomban égett az egyházasrádóci
kultúrház előtt. Voltak, akik bepakoltak a
kocsiba, mások búcsúzkodtak szüleiktől,
egyesek pedig még gyorsan hazafutottak a
hajlakkjukért. Aztán lassacskán a hét autó a
26 utassal Kőszeg felé vette az irányt. Ott (a
sofőrök nagy örömére) a kanyargós utakon
felhajtottunk a Szabó-hegyre, ahol a szállásunk volt. A nemrég felújított diáküdülő a
környező tájra páratlan kilátásával, remek
lakhelyet biztosított nekünk arra a három
napra. A tágas udvaron sokat focizhattunk,
tollasozhattunk, vetélkedhettünk. Az első
napon egy hosszú, de annál kellemesebb
séta kíséretében megismerkedtünk Kőszeg
belvárosával, meglátogattuk Kámán Pista
bácsi múzeumát és madárkórházát, ami az
egyetlen az országban. Itt nem csak madarak vannak, sokféle állattal találkoztunk,
simogathattunk „moncsicsiket”(tengerima
lacokat) és a szerencsésebbek még madarakat is tarthattak a vállukon. Megnézhettük
milyen fegyvereket használtak „őseink” a
világháborúkban, belebújhattunk korabeli
katonaviseletekbe. Majd megvacsorázott a
társaság egy belvárosi pizzériában, ahonnan
a várszínházba mentünk koncertre. Ezzel
vége is lett a napnak…, bár nem mindenki
számára: sokan hajnalig a szobájukban
beszélgettek vagy inkább hangoskodtak!?
Másnap korán keltünk, hogy elérjük a buszt,
ami elvitt minket Bükfürdőre. Ez a program
sokaknak a tábor legnagyobb élményét

jelenti. Nem is csoda, hiszen a rengeteg
medence és sok színes csúszda között
felejthetetlen napot töltöttünk. Ezen az
estén már sokkal könnyebben elaludtunk,
nemhiába, a víz és a hosszú séta megtette
hatását hazáig. Utolsó napunkon változó
időpontokban keltünk, együtt megreggeliztünk, majd fakultatív kézműves programok
folytak. Az ügyes kezűek cserépállatkákkal
munkálkodtak, a nagy türelemmel bírók
gyöngyöt fűztek, tulajdonképpen mindenki
azzal foglalkozott, amit szeretett. A helyben
főzött ételek nagyon finomak voltak, a
vendéglátóink nagyon kedves emberek. Azt

hiszem, mindenkinek fájt egy kicsit a szíve,
amikor délután öt óra körül jöttek értünk
a szülők, és el kellett indulni haza, de az
emlékek velünk élnek, akár a fényképezőgépekben, akár a szívünkben. Biztos vagyok
benne, hogy ez a tábor sok tanulsággal,
élménnyel, barátsággal gazdagított bennünket, és segített abban, hogy közelebb
kerüljünk egymáshoz, hiszen mindenkiből
kerültek olyan értékek a felszínre, amiket
érdemes megismerni. Köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a táborozás
megvalósulhasson.
Nagy Evelin

Több közérdekû kérdés is elõjött
Sőre Zoltán polgármester, ifj.
Nagy Sándor alpolgármester, Bali László, Nagy Gábor,
Racker Mátyás, Szép Lajosné,
Szvoboda Tamás képviselők,
valamint Gaál Róbert körjegyző részvételével július 28-án
ülésezett önkormányzatunk
képviselő-testülete. Bazsó Katalin, Dobrovics László és Tóth
Szilárd képviselők igazoltan
voltak távol.
Első napirendi pontként a
képviselő-testület egyhangúlag
módosította a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Tár-

sulás társulási megállapodását,
majd az egyéb időszerű feladatokról esett szó. Sőre Zoltán arról
beszélt, hogy az intézményeknél
komoly beruházások zajlanak.
Az óvoda 9 milliós munkálatainál 7,8 millió pályázati
támogatást lehet felhasználni.
Az iskolánál a 3 millió forint
megtakarítást az alsó épület
vizesblokkjának felújítására fordítják. Az étteremben megvalósult a leválás a gázrendszerről.
Az egészségházi pályázat mégis
nyertes lett, 19 milliós támogatásra számíthatnak. Nagy Gábor
a lecserélt műszerek további

sorsát firtatta, mondván, még
mindig nem kis értéket képezhetnek. Gaál Róbert ismertette
az orvosi műszerek listáját,
hozzátéve, hogy számolni kell az
áfa módosításával is. Szvoboda
Tamás szerint a régi műszereket
jó lenne beszámítani a közbeszerzés során. A körjegyző arra
hívta fel a figyelmet, hogy ezzel
korlátoznák az ajánlattevők számát. Ifj. Nagy Sándor úgy látja,
jobban járnának az utólagos
értékesítéssel.
Az útépítésekkel, felújításokkal kapcsolatban két pályázat is
fut. Ha ezek nyertesek lennének,

akkor sor kerülhetne Kisújfalu
komplett aszfaltozására. A falunappal kapcsolatban Szvoboda
Tamás a költségekről érdeklődött. A polgármester ezt meg is
válaszolta. (Részletes kimutatás
mostani számunkban olvasható.) Racker Mátyás kérdésére
Sőre Zoltán elmondta, hogy az
új honlap már elérhető, a faluvégi táblát pedig társadalmai
munkában készítik, ezért húzódik a megvalósítás. A Szecsődi
utcát egyszer már rendbe tették, de pályázati pénzből valósulhat meg a teljes felújítás.
Folytatás a 2. oldalon
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A falunap margójára
Szeretném elmesélni, miért
úgy történtek falunapkor a
dolgok, ahogyan is történtek.
Minden helyi vállalkozót tisztelek a kitartó, kemény napi munkájáért. Arra a kérdésre, hogy
épp a falunapon miért nem
helyi vállalkozót támogatott a
művelődési ház, nagyon egyszerű a válasz: Egy évvel ezelőtt
ugyanis, amikor a munkámat
elkezdtem, mindenképpen a helyi vállalkozókat kerestem meg a
bálok rendezése kapcsán, amit
nem vállalt el egyikőjük sem. Ezt
később meg is értettem, azok
után a mínuszos bulik után, amikor még a zenészt sem tudtuk
megegyezés szerint kifizetni. Az
a kocsmáros, aki éppen a hete-

dik volt a környékbeliek után, és
egy héttel a szüret előtt találtam
meg nagy kétségbeesésemben,
eljött más rendezvényeinkre is.
Volt, hogy keresett, és volt, hogy
alig csurrant-cseppent neki valami. Mégis kitartott amellett,
amit megígért, hogy segíti a
művelődési ház munkáját. Ezért
gondoltam arra, hogy, aki a kis
bevételű vagy mínuszos bulikat
elvitte a hátán, kapjon lehetőséget egy nagyobb nyereségre
is. Ezt tartottam korrektnek, és
most is így gondolom.
Most pedig a leltár: Tavalyi falunap: rendezvények végösszege:
356 400 forint + reprezentáció.
Időközben eltelt egy év, válság
stb..., ezt be kellett kalkulálni!

Van kisbusza a településnek
Egyházasrádóc nagysága miatt falugondnoki buszra nem
lehetett pályázni, ezért a kistérségi közösségi közlekedési
eszköz beszerzésére kiírt pályázaton sikerült támogatást
nyerni egy kisbusz megvásárlásához. Itt már a férőhely sem
volt megkötve. Végül is egy 22
személyes, 120-130 lóerős, igen
korszerűen felszerelt, kényelmes
IVECO kisbuszt vásárolt az önkormányzat, amely nemzetközi
forgalomban való részvételre
is alkalmas, és szeptemberben
lesz munkába állítva. Ezzel lehetővé válik, hogy a településen
lévő intézmények, szervezetek,
egyházak saját buszt tudjanak
használni előzetes ütemterv
szerint az önkormányzat gépkocsivezetőjével.
Sőre Zoltán polgármester
szerint, ha csak azt vesszük,

hogy egy iskolai osztálykirándulásra mennyibe kerül
mondjuk a VOLÁN busz bérlése, máris igen gazdaságossá
válik a saját busz használata.
Előfordulhat, hogy egyszerre
többen is igényelnék a buszt,
és fontossági sorrendet kell
felállítani, de kihasználtsági
szempontból ez legyen a legnagyobb probléma. Ugyan
iskolakezdési támogatást nem
tud adni az önkormányzat
szeptemberben, de a kisbusz
igénybe vétele szükség esetén
ezt kompenzálhatja, hiszen
akár kevesebb osztálypénzre
lehet szükség. Sőt, beiskolázási
támogatás évente egyszer lenne, a busz viszont egész évben
rendelkezésre áll. A kisbusz
13,8 millió forintba került,
ebből a pályázati támogatás
10,5 millió forint.

• Laci betyár egész nap: 165
000 Ft
• Vízi foci, légvár, 2 pár táncos
(latin táncok) 156 125 Ft
• Melódia együttes: 80 000
Ft (de csak azért ennyi, mert
nőnapra is őket hívtam 30 000ért). Egyébként 100 000 forint
lett volna.
• Veterán Motorosok: Vép:
5000 Ft
• Reprezentációs költség: 17
000 Ft
• ÖSSZESEN: 423 125 Ft
• A költségek legtöbbje áfával értendő
Ami ingyen volt vagy reprezentációért:
• Veterán motorosok-Körmend: vacsora

• Néptáncosok Körmend–Egy
házasrádóc: csak üdítő, süti
• Művelődési Ház gyerek és
ifjúsági kórusa: üdítő, süti
• Téglagyári Megálló: üdítő
• Tűzoltók bemutatója: vacsora
• Az egész napi rendezvény
hangosítása a Red Rock Bandnak
köszönhető, akik ingyen és bérmentve dolgoztak. Ők évek óta
a művelődési házban próbálnak, és cserébe gondoskodnak
bármilyen rendezvény hangosításáról, amit már sokszor
megtettek. Köszönjük nekik és
a vadászok, az önkormányzati
dolgozók áldozatos plusz munkáját is.
Galambos Bernadett

Több közérdekû kérdés is elõjött
Folytatás az 1. oldalról
A Szabadság utcában pedig be
kellene tartani a súlykorlátozást. Szó esett az új buszról is.
Bali László a lakópark telkeinek
rendezésére hívta fel a figyelmet. Szép Lajosné kérdésére
Sőre Zoltán elmondta, hogy

6 közcélú munkást tudnak
foglalkoztatni 6 hónapon keresztül. Gaál Róbert pedig
arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a kistérségi szinten
munkagépekre, eszközökre
pályáztak 1,6-1,7 millió forint
értékben.

Autófelújítás és kutyakiállítás
Nem mindennapi profilokban
utazik Szombathely újperinti
városrészében Péterfy Attila. A Rogers Bt. ügyvezetője
nemcsak karosszériajavítást és
autóüvegezést végez, de régi
gépkocsikat is felújít, sőt még
kutyakiállítást is szervez.
A Szombathely újperinti városrészében található Rogers Bt.-nél
karosszériajavítás és autóüvegezés mellett régi autók felújításával
is foglalkoznak, s azon kevesek
közé tartoznak, akik még szemlejoggal is rendelkeznek. Péterfy
Attila műhelyét a nagyobb biztosítótársaságok ugyanis cascós
szélvédőkároknál szemlejoggal is
felruházták. Ezekkel a biztosítókkal szerződésben állnak, így ha
valaki beviszi hozzájuk a karambolos gépjárművét, annak teljes
ügyintézését átvállalják, s az ügyfél meghatalmazása alapján nekik fizetnek a biztosítók. Ha van
raktáron megfelelő típus, akkor
rövid határidővel, szükség esetén
azonnal megoldják az üvegcseréket. Az újperinti telephelyen
olyan totálkáros autókat is fogadnak, amelyek még javíthatók,

ugyanis erre is szakosodtak.
Elsősorban karambolos autók
karosszériamunkáját vállalják, de
egyéb karosszériaproblémákkal
is foglalkoznak, érdekességként
pedig régi gépkocsik restaurálását is végzik. Aki tehát szeretné
használhatóvá tenni matuzsálem korú gépjárművét, bátran
fordulhat hozzájuk. Eddig már
felújítottak Mercedest és bogárhátú Volkswagent is. Az pedig
kuriózumnak számít, hogy a
kiváló szakember kutyakiállítással is foglalkozik. Az országos
vezetőség tagjaként ő szervezi a
szombathelyi Aranykupa M.E.O.E.
Boxer Club CAC kiállítást, amelyre
a Spartacus sporttelepen (kámoni
városrész) kerül sor szeptember
12-én. Másnap ez Bécsben folytatódik a Jahressieger kiállítással. A
több mint félszáz német boxert
felvonultató szombathelyi seregszemlén a kutyák megmérettetésén kívül lesz tenyészszemle
és látványos őrző-védő bemutató is. Megválasztják a legszebb
boxert, de lesznek egyéb díjak
is. A kiállításra szeretettel várják
az egyházasrádóci érdeklődőket is.
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Közérdekû
telefonszámok
E-on hibabejelentés: 06/80/533-533
E-on ügyfélszolgálat: 06/40/220-220
ÉGÁZ hibabej.: 80/820-141 és 80/440-141
T-COM hibabejelentés: 194, 06/80/555-194
Orvosi rendelő: 420-006, mobil: 06/30/9016-883
Védőnő: 420-606
Fogorvosi rendelő: 420-415
Gyógyszertár: 420-010
Posta: 420-000
Idősek Klubja: 420-018
Általános iskola: 420-015, 528-008, 528-009
Napköziotthonos óvoda: 528-016, 528-017
Gyermekjóléti Szolgálat: 528-008/17 és
06/30/6839-495
Körjegyzőség: 528-005
Polgármester: 528-007
Művelődési Ház: 528-012
MÁV Információ és Menetjegyrendelés:
06/40/494949
Körzeti megb.: Kovács Gábor 30/742-8671
Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013
Katolikus Egyház (Orsós Zoltán): 420-111
Református Egyház: 420-020
Savaria Takarékszövetkezet: 528-014

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 lakosságnak telefonosos
egyeztetés alapján biztosítanak időpontot:
528-005
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:
14.00–17.30 óráig
Kedd:
14.00–17.30
Szerda:
10.30–12.00 15.30–17.30
Csütörtök:
10.30–13.00
Péntek:	  8.30–13.00
Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő:
18.00–20.00
Szerda:
18.00–20.00
(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, vasárnap 8.30 órakor
Református istentisztelet: vasárnap 10.00

Köszönjük!
A Művelődési Ház gyerek és ifjúsági énekes csoportja sok falubeli rendezvényünkön
vett részt (Óvoda, Idősek Otthona, Idősek
Napja, Karácsony, Anyák napja, Falunap).
Minden egyes eseményre megközelítőleg
új dalokkal, új szerkesztéssel készültünk.
A gyerekek tudják, hogy egy-egy fellépést
sok-sok próba, kemény munka előz meg.
A dolog szépsége és a közösség jótékony
hatása a fellépések mellett az, hogy 6-17
éves gyerekek dolgoznak együtt lassan
kilenc éve. Igazi baráti közösség ez, ami itt
kialakult. Talán ezért sem snassz a 15-17
éves fiúknak, lányoknak énekelni. Akik most
nagyok, ők 6-7 évesen kezdték a szereplést,
és boldogan látom őket felnőttként is itt.
Ezért is várjuk szeptembertől újra az énekelni
szerető kicsiket, akiknek jó énekhangjuk van.

A kórusosok munkájának jutalma az a
háromnapos kőszegi mini tábor volt, amely
csak úgy tudott megvalósulni, hogy adakozó, jó szándékú vállalkozókat kerestünk
meg. Köszönjük: Sőre Zoltán polgármesternek és a képviselő-testületnek, Németh
Istvánnak, Bükfürdő vezérigazgatójának,
a Rádóci Agrár Kft. elnökének Perl Jánosnak, a Magyar Dagra Kft. vezetőjének,
Dierks Wilhelmusnak, dr Török Miklósnak,
Pummer Lászlónak és Pummer Csabának,
Tóth Józsefnének, Jucikának, a Körmend
és Vidéke Takarékszövetkezetnek, a Kedves
Szülőknek, akik szállítással is támogatták az
utazást, azaz minden felsoroltnak a nagylelkű segítséget! Kívánunk nekik erőt, kitartást
és jó egészséget!
Galambos Berni és a gyerekek

A SAVARIA Takarékszövetkezet
jogelődje 1963. július 14-én alakult,
és immár 46 éve folyamatosan jelen
van a pénzpiacon. Napjainkra fokozatosan vált Vas megye gazdasági életének fontos szereplőjévé. A megye
legnagyobb szövetkezeti formában
működő hitelintézete, a takarékszövetkezeti integráció egyik legnagyobb
mérleg-főösszegű tagja.
2008. október 27-től – ekkor nyílott kirendeltség Egyházasrádócon
– immár 22 egységből álló hálózattal
rendelkező pénzintézet, mely felöleli az egész megyét. A folyamatosan fejlődő ügynökhálózat, az internetes hozzáférési lehetőség, a 12 darab bankjegykiadó automata
további lehetőséget nyújt az ügyfeleknek a szolgáltatások igénybevételére. A takarékszövetkezet stratégiai célja a működési területen lévő kistérségekben a meghatározó
pénzügyi szolgáltatói szerepkör ellátása személyre szabott szolgáltatás nyújtásával
és az ügyfelek bizalmának megtartásával.
Szolgáltatásaink:
1. Lakosságnak:
• Folyószámla vezetés (Junior, Prémium, Extra csomag)
• Betételhelyezés forintban (lekötött betét, takarékszelvény…)
• Betételhelyezés devizában: EUR, CHF, GBP, USD*
• Valutaváltás*
• Folyószámla, lakáscélú és fogyasztási hitel
• Diákhitel
• Netb@nk szolgáltatás
• Értékpapír-forgalmazás
• Biztosításkötés
• Lakástakarékpénztári szerződéskötés
2. Vállalkozóknak:
• Pénzforgalmi számlavezetés (bankkártya)
• Betételhelyezés forintban, devizában*
• Folyószámla, beruházási és forgóeszköz hitel.
A takarékszövetkezet bekapcsolódott a kedvezményes hitelprogramokba is, segítséget nyújt az Európai Unió által kiírt pályázatok elnyeréséhez, a pályázati pénzek
megelőlegezéséhez.
• Széchenyi kártya- és Gazdakártya hitel
• Elektronic banking, Netb@ank szolgáltatás
• Értékpapírforgalmazás
Várjuk meglévő és az új ügyfelek érdeklődését személyesen kirendeltségünkön,
Egyházasrádócon a Kossuth Lajos u. 100. szám alatt
Hétfőn		7.30 – 15.40-ig
Kedden
7.30 – 15.40-ig
Szerdán
7.30 – 15.40-ig
Csütörtökön 7.30 – 16.40-ig
Pénteken
7.30 – 13.40-ig, vagy telefonon a 94/528-014-es számon.
* Csak a kijelölt fiókokban

SAVARIA Takarékszövetkezet

