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LABDARÚGÁS

.......................................................................

Lesz ez még jobb is (?)
A megyei I. osztályban szereplő
labdarúgó csapatunk eredményei:
Egyházasrádóc–Újperint 0:0

Rábatótfalu–Egyházasrádóc 5:0
Egyházasrádóc–Magyarszecsőd 0:1
Pecöl–Egyházasrádóc 2:1
Egyházasrádóc–Rábapaty 1:2

Gyermekelõadások
a Mûvelõdési Házban
2009. novemberében nyerte el
a Művelődési Ház azt a pályázatot,
ami a hátrányos helyzetű gyerekek
ingyenes színházlátogatását tűzte
ki célul, beleértve azt is, hogy a
többi kisgyerek méltányos ös�szegért nézhette az előadásokat.
A pályázaton 480 000 forintot
kaptunk, ehhez az önkormányzat
20 százalékot tett hozzá. Így a
gyerekek 2 ingyenes és 2 fizetős
előadást kaptak (300-400 forintért). A hátrányos helyzetűek

ingyen élvezhették az előadásokat. Természetesen a pályázat
nemcsak az egyházasrádóci, de
az iskola és az óvoda valamennyi
idejáró gyerekét támogatta, sőt
meghívtuk az egyházashollósi
ovisokat is. Az idei évben nem
tervezünk több gyerekelőadást.
Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy a fűtési szezon miatt megváltozik a könyvtár nyitva
tartási ideje. Minden hétfőn 14-17
óráig látogatható a könyvtár.
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Segíteni a bajba jutottakon
Kérjük községünk lakosságát, hogy nyújtson
segítséget a vörösiszap katasztrófa
sújtotta térség károsultjainak a megsegítéséhez.
A Magyar Kármentő Alap 11794022-22222222
számú központi számlaszámára utalt összegekkel
bajba jutott honfitársainkon segítenek.

Vadócka kézmûves
mûhely
Szeptember 28-án került sor
a Vadócka Kézműves Műhely
foglalkozására Gyürki Edit vezetésével. Bőrmunkák, tárcák, bőrbéka kulcstartó, karkötő, fonások,
papírmunkák az ősz jegyében,

és szörpgyár – azaz készítsd
magadnak szörpöt – szerepelt a
tevékenységi körben. A kézműves foglalkozáson 30-40 szülő
és gyermek vett részt. Folytatása
következik.

Dr. Mészáros András ügyvéd Egyházasrádócon november
3-án 16.00-17.00 óráig és november 24-én 16.00-17.00 óráig
fogadja az ügyfeleket a Körjegyzőségen. Előzetes bejelentkezés:
06-70/381-0270.

Az egyházasrádóci régi tűzoltószertár bontása és újjáépítése
az 1990-es években megtörtént.
A régi szertár bontásánál mind az
öt társközségből jelen voltak és
segédkeztek a tűzoltók. 1992. nyarán ünnepélyesen megtörtént az új
szertár átadása. Az Egyházasrádóci
Községi Önkormányzat az önkéntes tűzoltó egyesületnek 1992ben zászlót adományozott. A
zászló avatása és megszentelése a
katolikus templomban ökumeni-

kus mise keretében történt meg.
Napjainkban az Egyházasrádóci
Tűzoltó Egyesület létszáma 43
fő, ebből 11 a női tűzoltó. 20
egyesületi tag végzett 40 órás
alapfokú tűzoltó tanfolyamot, 1
fő pedig parancsnoki tanfolyamot.
Minden évben helyi gyakorlatokon
és tűzoltó versenyeken vesz részt a
tűzoltó egyesület egy férfi és egy
női csapattal. Évente megtartják a
közgyűléseket. Az egyesület megfelelő mennyiségű és minőségű
tűzoltó felszereléssel rendelkezik,
amelyek a tűzoltószertárban vannak elhelyezve. Tűzesetek, belvíz,
elemi csapások esetén az egyesület minden esetben megfelelő
létszámmal tud beavatkozni.

Apróhirdetések
Egyházasrádócon, a Kossuth Lajos utca 36. szám alatt családi
ház eladó. Érdeklődni: 30/475-5785.
Egyházasrádócon a Bem J. u. 4. szám alatti családi ház eladó.
2 szobás, gázfűtéses lakóház + melléképület. Érdeklődni: 06/30662-3621.
Egyházasrádócon, a Bartók Béla utcában, 85 százalékos készültségű, új építésű családi ház eladó! Érdeklődni: 06/30-824-9121
vagy 06/30-4480-217.
Egyházasrádócon, a Kossuth L. u. 79/B. szám alatt lakóház +
udvar eladó. Érdeklődni: 420-462.
Vegyes színű árvácska, évelős törpe törökszegfű, tatár virág,
mindenszentekre cserepes és szálas krizantém, valamint horgolt
karácsonyi díszek tavalyi áron kaphatók. Érdeklődni: 420-433.
Mobil: 06/20/293-0200. Egyházasrádóc, Kossuth u. 4.
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ÖNKORMÁNYZATI KIADVÁNY

Október elsején köszöntötte a
hagyományos falugyűlés szépszámú érdeklődőjét Sőre Zoltán
polgármester. Az eseményen
természetesen részt vettek a
képviselő-testület tagjai is, hiszen ez az esemény lényegében
egy nyilvános testületi ülés.

hogy továbbra is bizalmat szavazzanak nekik.
Mivel Sőre Zoltán korábbi lapszámunkban már szólt az elmúlt
négy év történéseiről, fejlesztéseiről és a további teendőkről,
falugyűlési beszámolójának –
melynek szlogenje a „Számvetés”
volt – csak a lényegére térünk ki. A
településen nemcsak az intézmények fenntartását biztosította az
önkormányzat, de fejlesztéseket is
végre tudtak hajtani, gyarapították a vagyont is. Például területet
vásároltak az új közösségi ház

Közérdekû telefonszámok:
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:
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: 420-049
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 megbízott:
Kovács Gábor
06/30/742-8671
Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013
Katolikus Egyház (Orsós Zoltán): 420-111
Református Egyház: 420-020
Savaria Takarékszövetkezet:
528-014
www.radochollos.hu

Köszönetet mindazoknak, akik a 2010. szeptember 22-i
véradáson részt vettek.
Vöröskereszt
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Választás elõtti
falugyûlés

Mielőtt a polgármester elmondta volna beszámolóját, szót kért
dr. Hende Csaba honvédelmi
miniszter is. Mint mondta, végig
követte az elmúlt négy év történéseit, így tudja, miről fog majd

Szemelvények 100 év történetébõl (4.)
Idén ünnepelte tűzoltó egyesületünk a 100 éves évfordulóját.
Horváth Zoltán parancsnok
kutató munkája alapján emlékezünk az elmúlt száz évre.   
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Sőre Zoltán beszélni. A kormány
megszorító intézkedési ellenére
komoly eredményeket ért el az
elmúlt négy évben a település,
amely őrzi hagyományait, értékeit. Persze mindig van még mit
tenni, például egy új, korszerű
közösségi házat felépíteni. Kitért
arra is, hogy a választás a szabadság, a demokrácia ünnepe.
Hangsúlyozta, hogy az eddigi
polgármesterrel és képviselőtestülettel jó kapcsolatban volt,
mindent megtettek a településért,
a lakosságért, ezért megérdemlik,

számára, megvásárolták a piros
kereszt területét is rekultiváció
miatt. Mindez annak ellenére
történt, hogy az önkormányzat
költségvetése a 2006. évihez
képest évente folyamatosan csökkent. A rémhírkeltéssel szemben a
valóság az, hogy a település nincs
eladósodva, s az idei mínusz is
eltűnhet az év végére.
Ebben az évben is gondoskodtak a közterületek gondozásáról,
karbantartásáról, még azokról is,
amelyek nem önkormányzati tulajdonban vannak. Nem könnyű

a feladat, hiszen mire végig járják
az adott területek, már kezdhetik
is újra a munkát. Jelentős összegeket nyertek pályázatokon, főként
az iskola és az óvoda számára, de
pályázati támogatással újult meg
az egészségház is. Sokat költöttek
az intézményekben a korszerűsítésen kívül eszközfejlesztésre is. Sajnos az óvodabővítés, a bölcsődei
pályázat nem lett nyertes, de még
elbírálás előtt van a koordinációs
épület 16 milliós rekonstrukciós
pályázata. Több pályázat is elő
van készítve, és engedélyezési
tervekkel rendelkezik.
Sikerült több utcát felújítani, lealapozni, aszfaltozni. A Mező utca
teljesen megújult, mert
erre a célra írtak ki olyan
pályázatot, amelyre a
településnek pályáznia
lehetett. Amennyiben
megfelelő pályázat lesz,
sor kerülhet a Szecsődi,
a Szabadság és a Hunyadi utca felújítására is.
Ezekhez a pályázatokhoz
elő van készítve minden,
hogy adott esetben sikeresen lehessen pályázni,
sőt a felújítás nemcsak
az útfelületet, de a járdát
és a vízelvezető árkot is
érintené. Sokféle célra
használható a falubusz.
Például az iskolai kirándulásoknál az utaztatáshoz, amely
több ezer forint spórolást jelent
a gyerekek szüleinek. Bár nem
kötelezően ellátandó feladat, de
minden támogatást megkap az
Idősek Otthona is. Ami pedig a
rendezvényeket illeti, nemcsak
a hagyományokat ápolták, de
újabbakkal is előrukkoltak.
A nagy tapssal fogadott beszámoló után a hozzászólások
sorában Szvoboda Tamás arról
érdeklődött, hogy mekkora a
hiány a költségvetésben. Sőre
Folytatás a 2. oldalon

Választási
eredmények
Érvényes szavazatok száma:
693 (96,65%)
Polgármester választás:
1. Sőre Zoltán
   FIDESZ-KDNP 388 (55,27%)
2. Szvoboda Tamás
   FÜGGETLEN 314 (44,73%)
Képviselő-választás:
1. Bali László
   FÜGGETLEN 335 (Képviselő)
2. Kovácsné Bazsó Katalin
   FÜGGETLEN 427 (Képviselő)
3. Nagy Gábor FÜGGETLEN 298
4. Ifj. Nagy Sándor
   FÜGGETLEN 415 (Képviselő)
5. Racker Mátyás
   FÜGGETLEN 340 (Képviselő)
6. Szép Lajosné
   FÜGGETLEN 216
7. Szvoboda Tamás
   FÜGGETLEN 414 (Képviselő)
8. Tóth Szilárd
   FIDESZ-KDNP 441 (Képviselő)

Alpolgármester
nélkül a település
Az újonnan választott képviselőtestület alakuló ülésén rendhagyó
esemény történt. A testületi tagok
ugyanis nem választották meg alpolgármesternek a Sőre Zoltán
polgármester által javasolt ifj. Nagy
Sándort, aki az elmúlt ciklusban is ezt
a funkciót látta el közmegelégedésre.
Így jelenleg a településnek nincs
alpolgármestere. Tudni kell, hogy az
alpolgármester személyére kizárólag
a polgármester tehet javaslatot. Ha
ezt a testület nem fogadja el, alpolgármester nélkül marad az adott
önkormányzat. Az alakuló ülésen történtekre következő lapszámunkban
térünk vissza részletesebben.

Tûzoltóink szép
sikere
A Zala megyei Teskándon
rendezték meg két kategóriában a vizes szereléses országos
tűzoltóversenyt. A több mint
20 csapatot felvonultató szuper
kategóriában az Egyházasrádóci
Tűzoltó Egyesület férfi csapata 3.
helyezést ért el 36 másodperces
eredménnyel. Gratulálunk! A
versenyről bővebben a következő
lapszámunkban olvashatnak.
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Választás elõtti
falugyûlés
Folytatás az 1. oldalról
Zoltán csodálkozását fejezte ki a
kérdés miatt, mivel – mint mondta – a kérdés feltevője is ott volt,

amikor erről tárgyalt a testület.
30 millió forintnyi hitelkeret van,
ami kezelhető, s csak akkor nyúlnak hozzá, ha szükséges. Eddig
8 milliót használtak fel. Volt, aki

dicsérő hangon beszélt arról,
hogy a megszorító intézkedések
ellenére minden évben többször
is biztosítja az önkormányzat a
rendezvényeken az
ingyen ebédet vagy
vacsorát a lakosság
számára. Köszönetét fejezte ki ezért a
polgármesternek, a
képviselőknek és a
szakácsoknak is. Más
felvetette a gyógyszerellátási hiányosságokat és a gyakori
áramkimaradásokat.
A panaszra a polgármester úgy reagált,
hogy továbbítani fogja az illetékeseknek. A falugyűlés végén
ezúttal is kivetített képeken az
igazi Egyházasrádócban gyönyörködhettek a jelenlévők.

Sõre Zoltán a régi-új
polgármester
– Köszönöm, hogy újabb négy
évre megkaptam a lakosságtól a
bizalmat, s immáron a harmadik
ciklusban polgármesterként irányíthatom a település dolgait – nyilatkozta a választás után Sőre Zoltán.
– Egyben köszönöm azt is, hogy
eddig már több mint nyolc évig dolgozhattam a település fejlődéséért,
a lakosság életkörülményeinek a
javításáért. Igaz, mindezt nagy „ellenszélben” kellett tennem, de amit
csak lehetett, a képviselő-testületekkel együtt megvalósítottam.
– A választás eredetileg tisztának indult, de hogy valóban így
is valósult meg, azt ítéljék meg a
választópolgárok. Én mindenesetre
azon voltam, hogy tiszta eszközöket használjak fel a választási
kampányban, s nem akartam mindenáron polgármester lenni, illetve
maradni. Ami esetleg a szememre
vethető, azt egyszerűen kiprovokálták belőlem. Lépnem kellett a
személyemet több alaptalan váddal
illető provokációval szemben. Aki
ismeri a körülményeimet, az anyagi helyzetemet – márpedig szinte
mindenki ismeri – az igaztalannak
és nevetségeknek tarthatja azt a vádat, hogy például polgármesterként
gazdagodtam meg. Erre egyáltalán
nem volt szükségem. Sokféle kihívás vár rám, de a legfontosabbnak
azt tartom, hogy megfeleljek a
település lakóinak a bizalmának, és
azokért is dolgozom, akik ellenem

szavaztak. Megelégedéssel tölt el,
hogy a szűkített megyei közgyűlésnek is tagja maradhattam, méghozzá a negyven jelöltből rangsorban
a kilencedikként. Ezt a szerepkört
arra is felhasználom, hogy minél
többet tehessek Egyházasrádócért,
az itt élőkért. Ezt persze eddig is
megtettem.
– Lehetőség lenne a következő ciklusban egy folyamatos és
tartalmas munkára, hiszen önkormányzatunk képviselő-testületének
összetétele lényegében nem változott, csak kevesebb tagja lett. Ehhez
azonban az kellene, hogy mindenki
egy irányba húzzon, egy cél érdekében tevékenykedjen, szavazzon.
Félek, hogy a személyeskedések,
egyesek aknamunkája nemcsak az
én munkámat akadályozza, de árt
a településnek, közvetve a lakosságnak is. Az előző képviselő-testület a
felvetéseimet, elképzeléseimet szinte száz százalékban támogatta, s az
eredmények nem is maradtak el. Ha
a polgármester és a testület egyes
tagjai ellenérdekeltek, annak mindenki csak kárát látja. Szeretném
még megjegyezni, hogy a Vas Népe
egyik cikke megelőlegezte, hogy
megvalósult az általános iskolában
az esővízgyűjtés, a vízelvezetés, s
ezt egyesek ki is kezdték. Nos, megnyugtatásukra közlöm, hogy az iskolában – címéhez méltóan – most
már valóban öko-módra történik az
esővízgyűjtés, a vízelvezetés.
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Egy emlékezetes nap
Minden adott volt ahhoz, hogy
egy jó hangulatú, élmény dús
falunapon vehessenek részt a
település éltes korú lakói a Művelődési Házban. Aki úgy
érezte, hogy élni kíván az
önkormányzat szokásos invitálásával, az ott volt az
asztaloknál. Márpedig sokan
voltak, csaknem telt ház hallgatta Sőre Zoltán üdvözlő
szavait.
– A mai napon az első
szavam a köszöneté. Hiszen,
ha visszagondolunk mindazokra
az élményekre, közösségi eseményekre, rendezvényekre, amelyek
az elmúlt négy esztendő folyamán
ünnepi hangulatot teremtettek

a településünkön és lélekemelő
percekkel ajándékoztak meg
bennünket, szinte kivétel nélkül
mindegyik emlékezetes pillanatban ott találjuk a résztvevők között a lelkes nyugdíjasainkat. Ez a
mai ünnep szép és méltó alkalom
arra, hogy köszöntsük, ünnepeljük
Önöket, és számot vessünk önmagunkkal. Számot vessünk azzal,
hogy megtesszük-e ezt hétköznapjainkon is, hogy megadjuk-e
Önöknek a mindennapokban is
azt a tiszteletet és
szeretetet, azt a
figyelmet és törődést, amelyre méltóak, és amelyet
megérdemelnek.
Mert az ember
nem múlhat felül
valakit, akinek a
nyomdokaiban jár,
és bizony önmagát
becsüli meg minden nemzedék
azáltal, hogy tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdődött – mondta egyebek között az újraválasztott polgármester.
Az alkalomhoz illő műsor valóban emlékezetes lesz. Többször is

nagy tapsot váltott ki a Meseház
Óvoda nagycsoportosainak fellépése, amelyet Szép Erzsébet és
Németh Jánosné felkészítésével

mutattak be. Bizonyára ott voltak
a tapsolók között a nagypapák,
nagymamák is. Ugyancsak nagy
sikert arattak a Kölcsey Utcai
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alsós rádóci táncosai
is a „Vidám vásározással” Fiderné Pap Ágota
betanításával. A hangulat
a felszolgált fehér és vörös
bor hatására is tetőfokára
hágott, amikor a zalaegerszegi Hevesi Színház egy fiatal férfi és hölgy művésze
lépett a színre, és operettmusical-sláger egyveleggel
szórakoztatta az alkalmi
közönséget. Mi több, hívatlan
fellépő is csatlakozott hozzájuk.
Igazi profik módjára ilyen-olyan
módon beférkőztek a közönség
soraiba is, nem kis derültséget

keltve, és meg is énekeltették az időseket. A
finom pogácsán kívül
természetesen idén is
dukált a gyertyafényes
vacsora, amelynek felszolgálásában a képviselő-testület tagjai
is közreműködtek. Az
idősek napi program sikerét az is
bizonyítja, hogy késő estébe hajlott a rendezvény, a korai fekvés
sokak számára ezúttal elmaradt.
(Képeink a szövegnél is többet
mondanak.)
L.E.
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Táborozás a Borostyán-tó partján
A Gyermekjóléti szolgálat ebben az évben is tábort szervezett,
a körzetéhez tartozó gyermekek
számára. A táborba négy településről érkeztek résztvevők.
Az előző táborozások jó hangulata hatására a gyermekek szinte
egész évben arról érdeklődtek,
hogy ismét szervezek-e tábort.
Izgatottan várták,
hogy mikor kapnak
hírt arról, miszerint
ismét táborozhatnak. Egyre többen
jelentkeznek, érdeklődnek. A szolgálat
próbálja megkeresni
azokat a segítőket,
támogatókat, akik
felismerik a tábor
létrejöttének fontosságát, az ott szervezett programokban
rejlő pozitív hatások,
élmények meghatározó szerepét. Szeretnék minden lehetőséget megadni ahhoz, hogy a gyermekek
– ha csak rövid időre is – lássák,
megélhessék, hogy miként lehet
hasznosan eltölteni a szabadidőt,
egyszerű eszközökkel, tárgyakkal
nagyon jó játékokat játszani,
szórakozni, különböző kreatív
tevékenységeket folytatni. Az idei
nyáron ebben a munkámban a
Diák-Nyár Alapítvány, az önkormányzatok és magánszemélyek
segítettek, ők biztosították az
anyagi feltételeket ahhoz, hogy
létrejöhessen a tábor.
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gyermek pihenhetett térítésmentesen Zalalövőn, a Borostyán tó
partján A gyermekek nagy izgalommal várták a hétfői napot.
Kilenc órára beszéltük meg az
indulást, de már fél kilenckor gyülekeztek a gyermekek a Kossuth
Lajos Általános Iskola udvarán.
Mindegyik gyermeket elkísérte
a szülője, nagyszülője vagy nagyobb testvére. Voltak úgymond
„régi” táborozók, de voltak, akik

első alkalommal jöttek velünk.
Már indulás előtt szervezkedtek,
ki kivel alszik, kivel lesz egy szobában, érdeklődtek a programok
iránt, miközben jó hangulat alakult ki a gyermekek között. Fél kilenc után megérkezett Attila bácsi
az egyházasrádóci önkormányzat
buszával, amit a polgármester úr

biztosított a táborozók számára.
A gyermekek kényelmesen elhelyezkedtek a buszban, és vidáman
múlatták az időt, amíg Zalalövőre
értünk.
Megérkezésünk után a gyermekek elfoglalták
helyüket, majd megbeszéltük a tábor
rendjét, a viselkedést, a vízen való játékot, magatartást.
Majd a programok
ismertetése következett. A fiúk örömujjongásban törtek ki,
hogy ismét lesz mini
golf és íjászat, és
örültek a változatos
programoknak. A
résztvevők naponta
négyszer étkezhettek, de ha éhesek voltak, bármikor kérhettek ennivalót. Ebédet egy zalalövői étteremből hozattuk, bőséges, ízletes
ételeket készítettek az ízlésükhöz
igazodó ételt. Reggelit, uzsonnát, vacsorát mi készítettünk a

számukra. Az utómunkálatokban
nagy segítséget nyújtott Virág,
ezen kívül megmutatta a fiúknak
hogyan kell mesterfokon focizni.
A gyermekeknek nem kellett üdítőre, nassolni valóra költeni, mert
a szponzorok segítségével azt is
biztosítani tudtuk a számukra.
Ezen kívül fagyit, jégkrémet,
gyümölcsöt is kaptak.
Tünde néni pedig finom
kuglófot sütött nekik.
A táborozás idejére
a gyermekek számára
olyan programokat terveztünk, állítottunk ös�sze, ami életkoruknak
megfelelő, érdekes és
vidám. A foglalkozások
alatt szép és esztétikus
dolgokat készítettek,
mint például karkötők,
nyakláncok, medálok,
kulcstartók, díszdobozok, képek. Egy-egy darab elkészítése közben
különböző technikákkal ismerkedhettek meg a gyermekek (quilling,
gyöngyözés, zsugorfóliázás, hajtogatás, térfonás…). Ebben a
munkában nagy segítséget nyújtott Tünde néni és Kriszti néni.

A szabadidő másik részét golfozással, íjászattal, strandlabda bajnoksággal, repülő repítő
versennyel, tollaslabda viadallal
töltötték el. Esténként vidám
vetélkedőkön mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Régmúlt

idők, szinte már feledésbe merült
játékait elevenítettük fel. Hangos
nevetés, jókedv, küzdés jellemezte
az együttléteket. Ezeket a játékokat, versenyeket, vetélkedőket
Bandi bácsi és Gabi bácsi állította
össze, és bonyolította le. Az esti
lányos beszélgetéseket, énekeket
Ági néni kezdeményezte, és nagy
ellenfélnek bizonyult a malmozásban.
Sokat fürödtek, vízi bicikliztek,
játszottak a gyermekek, vidáman,
de gyorsan teltek a napok. Szinte
észrevétlenül érkezett el az utolsó nap. A záró estén tábortüzet
gyújtottunk, szalonnát sütöttünk,
beszélgettünk. Másnap az ebéd
elfogyasztása után került sor a versenyek, vetélkedők eredményeinek a kihirdetésére és a nyertesek
megjutalmazására. Ezután még
fürödtek egy nagyot a gyermekek,
elfogyasztották az uzsonnát, és
sajnos az indulás következett. Jó
hangulat volt a buszban hazafelé
is, a gyermekek megköszönték,
hogy eljöhettek a táborba.
Szeretnék köszönetet mondani jómagam és a gyermeke k n e v é be n m in dazo kn ak,
akik lehetővé tették, hogy a
Gyermekjóléti szol gálat megszervezhette ezt a tábort: a
Diák-Nyár Alapítványnak, Ochsenreither
Clemens Alexandernek, Egyházasrádóc,
Nemesrempehollós,
N a g y k ö l k e d Ö n k o rmányzatának és polgármestereinek, Derks
Wilhelmusnak, László
Zoltánnak, Nagy Sándornak, és Szvoboda
Tamásnak. De szeretnék köszönetet mondani segítőimnek is a változatos programokért, azért, hogy segítettek
a gyermekek ellátásában, felügyeletében.
Nagy Endréné
a gyermekjóléti szogálat vezetője

Jó hangulatú szüreti felvonulás
Jó hangulatú készülődés, sok
segítő, lelkes fiatalok, gyerekek
és idősek, lelkes traktorosok,
lovasok, konyhások, tűzoltó
fiúk és lányok, borongós idő,
és kevésbé érdeklődő közönség.
Ezek jellemezték az idei szüreti
felvonulást.
Mégis kegyes volt hozzánk az
ég, sokan voltunk felvonulók,
rendben zajlott a mulatozás,
akik beálltak a sorba, sokat dolgoztak. Árusként, cigányként,

táncosként, pincérként vagy
egyéb maskarában is megtették
a magukét a falu lakóinak szórakoztatására, és remélhetőleg jól
érezték magukat. A többi: nem
tudom, számít-e valamit ezek
után? Például az, hogy a bor
nem fogyott, de a lángos igen,
mert finomra sikeredett, amiért a
gyöpszeriek mindent megtettek.
Otthon sütöttek és a finom pogácsákat is kínálták, a bevételt pedig
felajánlották a Művelődési Ház

javára, amiért köszönet illeti őket.
Összetartásból, egymás kölcsönös
segítéséből adtak szép példát! A
szüreti felvonulás napját vacsora és
bál zárta. Jövőre? Isten tudja?

