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Labdarúgás Apróhirdetés
Szeptember 18.
Egyházasrádóc–Magyarszecsőd:
1-3
Szeptember 25.
Csörötnek–Egyházasrádóc: 2-1
Október 2.
Egyházasrádóc–Szakonyfalu:
1-0
Október 9.
Őrimagyarósd–Egyházasrádóc:
4-0
Október 16.
Egyházasrádóc–Csákánydoroszló:
1-1
Október 23.
Vasvár–Egyházasrádóc: 3-0
További mérkőzések:
Október 30.
Egyházasrádóc–Őriszentpéter
November 6.
Halogy–Egyházasrádóc
November 13.
Egyházasrádóc–Nagyrákos
November 20.
Rábagyarmat–Egyházasrádóc
November 27.
Egyházasrádóc–Bajánsenye

Anyakönyvi
hírek
Születés: –
Házasság: –
Halálozás: Bihari Vas Tamás
2011. 09.10.
A hozzátartozóknak részvétünk.

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.
Szabadföldi árvácska különböző
színben – részben virágos –, valamint cserepes és szálas krizantém
eladó. Kossuth L. u. 4., Tel.: 420-433,
06/20-293-0200
Többgenerációs családi ház eladó! 6 szoba (200 m2) + 2 garázs,
műhellyel, 1400 m2 telekkel eladó.
Tel.: 30/427-2113.
Angol tanítást minden szinten vállalok. Vartan Bedrosian,
Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 137.
Tel.: 0630/6807-205.
ELADÓ KÁLYHAKÉSZ KEMÉNY
TŰZIFA 10.000 Ft/ ÖMLESZTETT KÖBMÉTERTŐL. ÉRD.: 0670/4169841;
vagy 420-559 Kiss Tibor.
FELESLEGESSÉ VÁLT RÉGI TETŐCSEREPÉT TÉGLÁJÁT DÍJMENTESEN
ELSZÁLLÍTOM. TEL.: 0670/4169841
vagy 420-559.
Egyházasrádócon a VASÚTÁLLOMÁS közelében, Kossuth L. u. 66.
sz. alatti 2 szobás, összközműves,
felújításra szoruló családi ház eladó.
Érd.: Tel.: 06/92/354-762, 06/70557-2631.

Értesítés!
• A „DIÁKNYÁR ALAPÍTVÁNY” november 26-ra meghirdetett
alapítványi báljának időpontja megváltozott. Az új időpont: 2012.
február 11.
• Október 31-től a könyvtár nyitva tartása a következőképpen
változik: hétfő 13.00-17.00.

Óvodabál
Az egyházasrádóci Meseház ovi
alapítvány, és a szülők közössége, az előző évekhez hasonlóan
az idei évben is megrendezte
a hagyományos jótékonysági
bálját. Rendezvényünk az előző
évekhez hasonlóan, ismét nagy
siker aratott. A szülők és támogatóink jóvoltából nagyon sok szép
és értékes tombolatárgy került
kisorsolásra. A fergeteges hangulatról Németh Lacika és Juhász
Réka gondoskodott, valamint

a rábagyarmati táncos lányok
szórakoztatták a bálozókat. Aki
vette a bátorságot és leült a jósnő
asztalához, a jövőjére vonatkozó
új információkkal térhetett haza.
A „Meseház ovi” alapítvány
tisztelettel megköszöni a részvételt, valamint köszönetét fejezi ki
minden vállalkozónak és magánszemélynek a felajánlásokért és az
önzetlen támogatásért.

„Meseház Ovi” alapítvány
kuratóriuma

Figyelem!
Kérünk minden olyan egyházasrádóci lakost, aki még
rendelkezik a régi idők diavetítőjével, dia filmjeivel, de
azokat már nem használja,
esetleg a padlás egyik em-

lékdobozában tárolja őket, a
könyvtár szívesen befogadná
és kölcsönzésre kiadná azokat.
Előre is köszönjük:
Művelődési Ház
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Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk szíves figyelmüket az önkormányzat 11/2011. (VII.26.)
számú rendeletére, melyben a képviselő testület a települési mezei
őrszolgálatról rendelkezett. A rendelet személyi hatálya a külterületi
használóra, ha az nem állapítható meg, a tulajdonosra terjed ki. A
mezei őrszolgálat fenntartásáért mezőőri járulékot kell fizetni hektáronként 1.000 ft/év. A földhasználónak, ennek hiányában a tulajdonosnak bejelentési kötelezettsége van az önkormányzat irányába
minden év augusztus 31. napjáig. A bejelentést sokan megtették a
kiküldött formanyomtatványon, viszont sokan ezt elmulasztották.
Kérjük, az elmaradásukat pótolni szíveskedjenek!

Sőre Zoltán

Polgármester
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

mezőőri munkakör
betöltésére pályázatot hirdet:
Pályázati feltételek:
– legalább szakmunkás iskolai végzettség
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet
– 18. életév betöltése
– B kategóriás jogosítvány
– A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezőőri
szolgálatról szóló 1997.évi CLIX tv. 22. §-a szerinti vizsga, illetve
annak megszerzésére irányuló jogszabályi feltételekkel rendelkezik
– Lőfegyvertartási engedéllyel, illetve megszerzésére vonatkozó jogszabályi feltételekkel rendelkezik.
Amennyiben a pályázó nem rendelkezik mezőőr vizsgával, annak letétele, valamint a lőfegyvertartási engedély megszerzése a munkakör
betöltésének feltétele.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– középiskolai végzettség
– mezőőri vizsga
– lőfegyvertartási engedély
– helyismeret
Pályázathoz csatolni kell:
– Önéletrajzot
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
– Vezetői engedély másolatát
– Lőfegyvertartási engedély másolata, mezőőri vizsga másolata,
amennyiben ezekkel rendelkezik
Bérezés: A munkabér megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónapos próbaidő
kikötésével.
A munkavégzés helye: Egyházasrádóc község közigazgatási területe
A pályázatok benyújtási határideje: 2011. november 15.
A pályázatokat Egyházasrádóc Község Önkormányzatához (9783
Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 91. címre) kell benyújtani. Kérjük a
borítékon feltüntetni: MEZŐŐRI PÁLYÁZAT
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő
legközelebbi képviselő-testületi ülés.

FELHÍVÁS!
Községünkben 2011. november 2-től Dr. Csordás Miklós
fogorvos rendel.
A rendelési idő változatlan:

hétfő: 14.00-19.00, kedd:  7.0012.00, péntek: 14.00-19.00.
Előjegyzés telefonon: 420415
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Tisztelegtünk és meghajoltunk!
„Büszke utód, most új reményt
tárnak eléd,
Melyet, ha tudsz, kihasználsz.
Lesz-e elméd, hogy felérd,
Az életet tiszteld és vigyázd!”
(Szabó József – „56” – részlet)
Egyházasrádóc Község Önkormányzata 2011. október 21-én
18.00. órai kezdettel emlékezett
meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeiről,
áldozatairól. Ünnepi műsorunkat
a Művelődési Házban tartottuk.
A Himnusz felcsendülő hangjait
köszöntő sorok követték, majd
a Kossuth Lajos Általános Iskola
8. osztályos tanulóinak színvonalas, táncos előadása segített
felidézni a forradalmi cselekmények eseményeit a Pál utcai
fiúk szemszögéből. A vastaps
magáért beszélt.
Sőre Zoltán polgármester beszéde után az ünnepi közgyűlés
keretei között megkezdődött az
önkormányzati díjak átadása.
A posztumusz „Egyházasrádóc
Szolgálatáért” emlékplakettet ez
évben Darvas Sándorné érdemelte
ki eredményes és alázattal végzett
községvezetői munkája elismeréséül. A díjat férje, Darvas Sándor
vette át.
Pálóczi László jó szívvel és határtalan szorgalommal végzett
községvezetői munkája elismeréséül - gyenge egészségi állapota
ellenére- személyesen vette át az
„Egyházasrádóc Szolgálatáért”

emlék plakettet, amit a közönség
meghatottan és vastapssal jutalmazott.
Idén az önkormányzat ajándékkal köszönte meg Balogh Tamás

A közösség nevében köszönjük
Horváth Anikó tanárnőnek és a
szereplőknek a színvonalas megemlékezést.
Köszönjük minden kedves meg-

a kegyetlen korban, amikor az
emberek gerince meghajolt a
sorssal, a hatalommal szemben.
Én rájuk is gondolok, amikor
kimondom azt, hogy „magyar

Szilveszterné, igazgatási főelőadó
munkáját, aki ez év március 15én érdemelte ki a „Vas Megyei
Közgyűlés Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozatának
kitüntető címét”. A Vas Megyei
Közgyűlés „Vas Megye Szolgálatáért Egészségügyi Tagozatának
kitüntető címét” Dr. Török Miklós,
településünk nyugalmazott fogorvosa vehette át.
Engedjék meg, hogy ezúton
mondjak köszönetet Marosits
József művész úrnak, aki az
emlékplaketteket készítette és
Markovits Ágnesnek a névre szóló
dokumentumokért.

hívásunkat elfogadó vendégünknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Részlet Sőre Zoltán polgármester ünnepi beszédéből:
„…Minden ünnepi alkalom,
megemlékezés hordoz üzenetet
magában. 56- nak több üzenete
is van: Soha nem szabad feladni,
megtörni. Soha nem szabad beletörődni abba, hogy külső erőnek
kiszolgáltatva, a választás szabadsága nélkül éljük le életünket.
Szüleink, nagyszüleink generációja ezt tette értünk, ünnepeljük
hát őket, mert olyat, olyan nagy
dolgot, dolgokat tettek abban

vagyok”!… …Legyenek hát velem együtt önök is büszkék 56
hőseire.!
Tisztelt ünneplő Közönség!
Ma este azért gyűltünk itt össze,
hogy emlékezzünk. Emlékezzünk
arra, hogy a szabadság micsoda
hatalmas kincs, s emlékezzünk
azokra, akik ezt a hatalmas kincset
örökségül hagyták ránk! Kívánom
mindannyiunknak, hogy legyünk
méltók ehhez az örökséghez,
s hozzátéve a magunk részét,
gyermekeinknek továbbadhassuk
mindezt!”

Gy. T. Z.
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Köszönet
egykori
iskolámnak
2011. augusztus 31-én életük első tanévnyitójára ébredtek az egyházasrádóci iskola
leendő diákjai. Ugyanolyan
izgalommal készülődhettek
erre a jeles alkalomra, mint
mi, mai hatvanasok, akik felső
tagozatosokként ötven évvel
ezelőtt vettük birtokba új,
emeletes iskolánkat.
Amikor tudomást szereztem a meghívásról, szívem a
torkomban dobogott. Kérdések sora fogalmazódott meg
bennem, képek villantak fel
előttem osztálytársakról, tanárokról. Kivel fogok találkozni?
Milyen lesz a viszontlátás?
Megvannak-e még a közös
emlékek, az iskolás osztályképek? Szemlélője leszek-e az
ünnepségnek vagy meghatott
résztvevője?
Ma már – pár héttel az ünnepség után – elmondhatom,
hogy ez volt életem legszebb
tanévnyitója. A gondos, körültekintő szervezésnek köszönhetően minden a lehető
legjobban sikerült. Sokan jöttek el az egykori diákok közül.
Voltak nagy találkozások, ölelések, könnyek, emlékezés.
Az egykori Állami Általános
Iskola ma Kossuth Lajos nevét
viseli. Jelen volt két kedves
tanító nénink, Röszler Katalin
és Lóránt Rozália, akik első,
illetve negyedik osztályban
tanítottak bennünket. Körünkben üdvözölhettük Nagy
Endre tanár urat, aki hetedik
osztályban volt osztályfőnökünk.
Jó volt újra bejárni az épületet, ami színesebb, mint régen
volt, de sajnos a padok, székek
száma kevesebb lett az évek
múltával.
Kedves Igazgatónő, Pedagógusok, Szervezők!
Társaim nevében is köszönöm
a sok munkát, amellyel nekünk
gyönyörű órákat szereztek.
Köszönöm, hogy megteremtették az együttlét örömét. Jó
volt otthon lenni, lélekben,
érzelmekben erősödni.
További munkájukhoz jó
egészséget, sok-sok örömteli
órákat kívánok!
Szombathely, 2011. szeptember 21.

Takács Istvánné

Bolla Mária
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Mozgalmas õsz
Szüreti vigadalmon láttuk
vendégül a szentgotthárdi Idősek Klubja tagjait szeptemberben. A csodálatos időben az
udvaron szerveztük meg a programot, melyet az alkalomhoz
illően igyekeztünk feldíszíteni.
Tagjaink versekkel, tréfás szüreti tanácsokkal szórakoztatták
a szépszámú egybegyűltet.
Sóvári Attila borász végzettségét is kamatoztattuk, hiszen
rengeteget tanulhattunk tőle
a borászattal, szőlészettel kapcsolatban. Egy totó segítségével
mindenki meggyőződhetett
arról, hogy mennyit jegyzett
meg az elhangzottakból. Közben mustot préseltünk, melyet
mindenki megkósto l h a t o t t .
Tagjaink lángossal, pogácsával,
forgácsfánkkal vendégelték
meg a résztvevőket. A zenéről
és a jó hangulatról Nagy Sándor
és Varga László gondoskodtak
a délután folyamán. A Szentgotthárdiak sem érkeztek üres
kézzel, Miklós, egyik ügyes
kezű férfitagjuk finomabbnál
finomabb süteménnyel lepett
meg bennünket. A program
rendkívül jó hangulatban, sok
nevetéssel, énekléssel zajlott.
Íme, néhány megszívlelendő
jó tanács szüret idejére:
– A lopót, mindig egy kézzel
fogjuk, így szabad kezünkkel
megtámaszthatjuk szüretelő
társunkat!
– Pincelépcsőre ne feküdjünk
le aludni, mert áteshetnek rajtunk poharastól, lopóstól!
– Óránként, kétóránként jöjjünk fel a pincéből, nézzük meg,
hol tart a szüret, mire jutottak
az asszonyok és a gyerekek!
– Ha beszédünkben már túlságosan sok a mássalhangzó,
taglejtésekkel is kifejezhetjük
magunkat. Ennél kifejezőbb, ha
csak ülünk a sarokban és bambán támasztjuk a falat!
– Szüreti összeszólalkozásnál
bicskát, hordódongát nem illik
használni, kínáljuk meg óborral
az ellenfelet, az majd leteríti!
Szívleljük meg mi is ezeket a jó
tanácsokat!
Részt vettünk Szombathelyen,
az Idősek Klubjainak rendezett
megyei találkozón. A rendezvényre több produkcióval is
készültünk, amelyek nagy sikert
arattak. Gombos Ernőné és
Vilics Józsefné arról énekelt,
hogy Hogyan házasodjunk?
Horváth Sándorné és Németh
Lajosné most is hozta szokásos
vicces formáját, Ilus néni élethű
alakítását is nagy taps kísérte

a Kutyaharapást szőrivel című
jelenetben. Varga László saját
szerzeményét és slágereit ráadással kellett, hogy megfejelje,
hiszen a közönség visszatapsolta, s együtt énekelte vele a dalokat. Délután még egy jelenetünk
volt, melynek címe: Tárgyalás.
Szereplőit, Nagy Sándornét,
Pummer Lászlónét, Horváth
Ernőnét és Vilics Józsefnét a
közönség szintén nagy tapssal
jutalmazta. Kórusunk dalai
szépen csengtek a Don Bosco
Művelődési Házban, ahol megtöltöttük a színpadot, hiszen mi
voltunk a legnagyobb létszámú
kórus a találkozón. A dalokat
Berni szintetizátoron, Nagy
Sanyi bácsi tangóharmonikán
kísérte. A közel két éves együtt
éneklés egyre inkább látszik a
csapaton, egyre inkább érik be
Berni sok-sok munkájának gyümölcse, melyet ezúttal is köszönünk neki! Nem maradhatott
el a közös éneklés sem, együtt
zengett az ének a sok torokból:
„Mindenik embernek a lelkében
dal van, És a saját lelkét hallja
minden dalban. És akinek szép
a lelkében az ének, Az hallja a
mások énekét is szépnek.” A
szervezők nagyon megköszönték az Egyházasrádóci szépkorúak aktivitását, hogy ilyen szép
számban és ennyi produkcióval
vettek részt a rendezvényen, s
már most meghívást kaptunk a
jövő évi rendezvényre is.
Meghívást kaptunk az
Egyházashollósi Idősek Napjára
szerepelni. Az egy órás műsort
igyekeztünk változatossá tenni, hiszen elhangzottak versek
az idősekkel kapcsolatban,
melyet Gombás Zoltánné és
Szalai Sándor mondott el, de
eljátszottuk a Rátóti csikótojás című mesét is. Kórusunk
népdalcsokrot adott elő, de
készültünk egy nótacsokor ös�szeállítással is, mely időnként
könnyeket csalt a résztvevők
szemébe. Talán épp a saját,
vagy hozzátartozójuk kedves
régi nótáját hallották viszont,
amit néhányan együtt énekeltek
velünk. Vilics Józsefné, mivel
a szüreti időszakban járunk, a
szürkebarát és a leányka nevű
borokról mesélte el a résztvevőknek, hogy mivel csak ez a két
bor teremtetett, hogyan készül
belőle a többi. Hát úgy, hogy a
szürkebarát beteszi a dugóját a
leánykába! A többit nem áruljuk el…, de nagy derültséget
keltett. Tagjaink, hogy sokáig
megőrizhessék fiatalosságukat

nem csak tornásznak, tánccal
is megpróbálkoztak. Erre az
alkalomra először mutatták be
új táncukat, melyhez a zenét
a foci vb dala szolgáltatta, s
nagy taps fogadta a produkciót.
Nagy Sanyi bácsi fáradhatatlan volt a délután folyamán,
hiszen a zenét ő szolgáltatta
tangóharmonikájával a további
szórakozáshoz. Legnagyobb
elismerés, ha értékelik a teljesítményünket, s ebben nem is volt
hiány Egyházashollóson. Úgy az
idősek, mint a polgármester és
a képviselők nem győzték mondani, hogy milyen jól érezték
magukat a délután folyamán.
Ez a dicséret, elismerés az, ami
felébreszti, s élteti a „szükség
van még rám” érzését, tartalmat
ad a nyugdíjas éveknek, hasznos
időtöltést biztosít a tagoknak.
Fűben – fában az orvosság!
Dr. Mikulásik Endre, az EGIS
gyógyszerfejlesztési vezetője
tartott nagy sikerű előadást és
gyakorlati bemutatót a gyógynövények gyógyító hatásairól
intézményünkben. A rendezvényre közel fél százan voltak
kíváncsiak, így egyből felmerült
egy következő alkalomra is az
igény a résztvevők részéről.
Olyan gyógynövényekből készülő háziszerek előállítását
tanulhattuk meg, melyeket
otthon is bárki elkészíthet és
biztonságosan felhasználhat.
A résztvevők négy csapatban
készítették el azokat a szereket,
amikből mindenki vihetett haza
is. A „boszorkánykonyhában”
készült körömvirág kenőcs,
kamilla krém, cédrus arcszesz,
de felkészültünk a náthás szezonra is, ezért nátha balzsamot
is kevertünk. A résztvevőknek
az jelentette az igazi élményt,
hogy ők maguk készítették el
ezeket a szereket a szakember
útmutatásai alapján. Volt, aki
cédrust aprított, volt, aki vazelint olvasztott, így mindenki
tevékenyen vette ki részét a
munkából. Megtudhattuk, hogy
melyik szert mire használhatjuk,
s ki is próbáltuk a kész termékeket. November végén újabb
dolgokat készítünk, melyek akár
karácsonyi ajándéknak is kiváló
ötletek lehetnek. Tervezzük
légfrissítő készítését, gyártunk
levendulás zacskót, de illatos
füzért is készítünk az ünnepekre. Várjuk erre a rendezvényre is
szépkorú, de fiatalabb érdeklődők részvételét is.

Pummer Lászlóné
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Borban az igazság!
Október 8-án, szombaton reggel a hagyományok jegyében
kezdődött a szüreti vigasság
Egyházasrádócon. Már délelőtt
9 órakor megkezdtük a traktorok
díszítését, folytattuk a Művelődi
Ház csinosítását. Október dacára
a nap is ránk mosolygott a készülődés
során, bár tény, hogy
a hideggel mindan�nyian küszködtünk.
(Ezt a gondot ki-ki
saját tarisznyájából
orvosolta.) Félve a
rossz időjárástól, a
megelőző napokban
gondosan kidolgozott A-B-C tervnek
köszönhetően minden eshetőségre
számítottunk, így a hidegre való
tekintettel már délelőtt tudtuk,
hogy utcabálról itt szó sem lehet.

Délután kettőkor összegyűlt a
kis csapat a Művelődési Háznál, s
megindult a menet az állomások
felé: a sor elején a lovasok, a

kisbíró, traktorok, szekér, hintó
– a hintón a báró és báróné –,
falubusz, tűzoltók, mentősök, vadászok, cigányasszonyok, (akadt,
aki porontyostól száguldott végig
a falu utcáin), de voltak ott kormos kölkök, az elmaradhatatlan

konyha a finom lángosokkal, no
meg a menet végén a víg kedélyű kocsma. Az út során kisebb
nehézségbe ütköztünk, mivel pincérjeink az utolsó pillanatban úgy
döntöttek, jobb a cigányélet, így
alakult, hogy a jó borok kínálása
kissé döcögősre sikeredett. Az is
igaz, hogy az első állomásokig
nem hömpölygött az utcákon a
nézősereg, ámbár mi magunk,
a menet résztvevői nagyon jól
mulattunk.
Hogy a hűs levegőt a lehető
legrövidebb időre szorítsuk, igyekeztünk szaporázni lépteinket
– avagy a lovakét, kerekekét –,
emiatt úgy esett, hogy az állomásainkon csupán felváltva táncoltak
fellépőink: a Rábavirág Táncegyüttes, akik szinte már a sajátjaink
és a vendégszereplőink Vaskeresztesről. Ők német, helyi
gyűjtésű és német
nemzetiségi táncokkal mutatkoztak be
nálunk.
Persze az utolsó
állomáson, mint
ahogy az lenni szokott a korábbi években is, már fergeteges volt a hangulat.
A mentőseink alig
győzték ápolni a rászorultakat,
bár mi tagadás, nekem úgy tűnt,
mintha a kedves betegek egy kissé
szédelgősebbek lettek volna az el-

látás után. Hozzánk csapódott egy
kóreai egyetemista fiú is, aki egy
hónapja és 10 napja bringáján teker, s aki mit sem sejtve csöppent
bele a mi kis vigasságunkba. Hogy
a híres, magyar vendégszeretetben senki se csalódjon, igazi jó,

magyar házi pálinkával invitáltuk
a Művelődési Házba. Az biztos,
hogy erősködnünk nem kellett,
pillanatok alatt felkerült a bicikli
a mozgó kocsmára, s új barátunk
széles mosollyal csatlakozott a
menethez.
Miután megérkeztünk, fiatal
legényeink hamarjában bepakolták a padokat a traktorokról, s a
kisbíró hírei után már kissé felmelegedve nézhettük a műsorszámokat egymás után. Táncosaink tündököltek a színpadon. Nagy sikert
aratott a tűzoltóinkból, Moyból és
a nélkülözhetetlen Dugmanics lányokból összeverődött kis csapat
vicces, táncos produkciója is. Nem
csoda hát, hogy a műsor után már
nem kellett noszogatni senkit,
hogy táncra perdüljön. Szemmel
láthatólag bebizonyosodott, hogy

a vaskeresztesi fiatalok ugyanúgy
tudnak mulatni,
mit mi magunk.
Közben az iskola konyhájának
dolgozói kínálták a
finom gulyáslevest.
Kóreai barátunk két tányérral is
elpusztított. Hiába! A magyar
konyhájának nincsen párja! A
nagy vigalomban sajnos a vajda
kalapjának lába kelt, kérjük a kedves megtalálót, hogy az eltévedt
családi ereklyét támogassa be a
könyvtárba.
Végül az este igen csak jó hangulatban telt, evéssel, ivással,
sok-sok nevetéssel, ahogy az egy
igazi szüreten járja. Aki itt volt,
biztosan nem bánta meg!
Köszönettel tartozom az iskolai
konyha dolgozóinak az odaadó
munkájukért! Köszönet Nagy
Sándornak, hogy a nap során
folyamatosan biztosította a vörös
nedű utánpótlását! Köszönöm
Gombának, hogy évről-évre itt
van köztünk, mint kisbíró. Köszönöm a fellépőinknek, a Rábavirág
Táncegyüttesnek és Tangl Évának
hogy mindig számíthatunk rájuk!
Köszönöm a Vaskeresztesi Német Tánccsoportnak és Hatosné
Németh Valériának, hogy eljöttek hozzánk! Köszönöm Sóvári
Attilának, hogy célba gurította a
fellépőinket! Köszönöm polgárőreinknek, hogy biztosították a
helyszínt az úton és az állomásokon! Hálás köszönetem a bárónak, bárónénak, továbbá MINDEN
FELVONULÓNAK és segítőnek,
hogy jelenlétükkel megsokszorozták a jó hangulatot!
Köszönöm minden résztvevőnek a kellemes délutánt és estét!

Kulturális és Karácsonyi Vásár a Schönbrunni kastélyban
2011. november 27-én (vasárnap) kirándulást szervez a Művelődési Ház Bécsbe, az Adventi
vásárba.
Program:
Találkozás délelőtt 10 órakor a

Művelődési Ház előtt, majd indulás 10. 15-kor. Folyamatos utazás
(kisebb szünetekkel) Bécsbe, a
„Császárvárosba”. Úti célunk a
Schönbrunni kastély. Részvétel a
kastély udvarában megrendezett

karácsonyi vásár forgatagában, ill.
fakultatív kastélylátogatás. Belépőjegy a helyszínen vásárolható.
(Imperial Tour: 22 terem látogatása, felnőtt 10.5 EUR, gyerek 6-18
éves korig 7.5 EUR)

Érkezés Egyházasrádócra az esti
órákban. Részvételi díj: 2600 Ft/fő.
Minimum utaslétszám 20 fő. Jelentkezni lehet november 11-ig telefonon (0630/760-2336) vagy e-mailben
(zgyoparos@hotmail.com).

