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Görög hét az iskolában

Kreatív ötletek, összehangolt
tervezés, tudatos tantárgyi koncentráció, gyermekközpontú
szemlélet, közös munka és elhivatottság. Úgy gondoljuk, ezek
a jó iskolai projekt receptjének
alkotóelemei. Paksiné Kecze
Tünde tanárnő ezen összetevők alapján álmodta meg az
5. osztályosoknak szóló egész
héten át tartó programsorozatát. Az ókori Görögországot
bemutató történelem témakör hagyományos feldolgozása
helyett teljesen új módszerek
felhasználásával, a különböző

tantárgyak koncentrációjával,
együttműködésével valósítottuk
meg a tananyag-feldolgozást. A
gyerekek nem csak történelem
órán foglalkoztak Görögországgal, más tantárgyakat is bevontunk a témakör feldolgozásába.
Magyar nyelvtan órán a görög
írás elemeit tanulták a gyerekek,
míg irodalom órán a delphoi
jósda is kinyitotta kapuit. Természetismereten megismerkedtek
az ötödikesek Görögország
földrajzával, történelem órán
és osztályfőnöki órán a görög
nevelésről beszélgettek. Test-

nevelés órákon a központban
az Olümpia állt. Természetesen
nem maradhatott el az olimpiai
lánggal való futás, sőt a diszkoszvetést, a gerelyhajítást, a
birkózást is kipróbálhatták a
gyerekek. Ének órán a görög
zenéről és a jellegzetes görög
hangszerekről tanultak, míg rajz
órán különleges technikával görög vázákat festettek ügyes kezű
ötödikeseink.
A tananyag feldolgozásra
szánt délelőtti tanítási keretet kibővítettük délutáni programokkal is. Volt filmvetítés,

agyagozás, görög ruha- és ékszerkészítés, ruhafestés, korabeli
smink- és frizurakészítés, görög
saláta összeállítása, de még görög tánc tanulása is. A gyerekek
által megalkotott tárgyakból és
a projekthéten készült fotókból
kiállítást rendeztünk, hogy más
évfolyamok is megismerhessék
társaik munkáját. A kiállítás
megnyitóján jellegzetes görög viseletben jelentek meg az
ötödikesek, s a rendezvény bemutatták a héten tanult görög
táncukat, a szirtakit is.
Süle Erika

Közhírré Tétetik! • Fõzõverseny
Hölgyek és Urak,
kerestetnek Rádóc Falva és környéke
legjobb étkeinek elkészítői!
A megmérettetés helye: Egyházasrádóc, Művelődési Ház
udvarának tájékán
A megmérettetés ideje: Az úr 2012. éve április havának
30. napján, annak 16. órájában
KÉRETIK JELENTKEZNI: 2012. április 26-ig
(+3630/760-2336)
Kívánatosnak tartatik az ételt a helyszínen,
szabad tűzön elkészíteni. A kész étkeket kéretik este 8 órára a zsűri asztalára letenni. Az
eredmény kihirdettetik, s a díjak átadatnak
még az este során.

Figyelembe vétetik: étkek íze, zamata; külleme; illata;
összharmónia.
Hozattassék: bármi sütésre, főzésre való alkalmatosság:
Nyárs, bogrács, üst, kondér, rostlap, lábas, fazék, tárcsa,
kőlap, hordozható búbos kemence. Továbbá: Valamennyi,
a sütéshez, főzéshez, tálaláshoz szükséges, alapanyag és
eszköz, no meg tűzifa!
Főzettetik: Legkevesebb tíz adag!
Minden csoportban szükségeltetik: egy főszakács, ő
lészen a Fakanalas, segítőinek száma nem
korlátoztatik, de csoportjának egy közös név
találtassék.
Váratik a falunak és környékének apraja és
nagyja főzésre, kóstolásra és mind a 10 ujj
megnyalására!
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Kéri János:
Nõnapi köszöntõ
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.
Így szólt a jókívánság, mely
nem csak a jelenlévőket, de a
távolmaradókat is köszöntse
szeretettel!
Március 12 – én Pálóczi Zsuzsa
meghívásának eleget téve részt
vettünk és műsort adtunk Körmenden a Művelődési Házban
a Városi Vöröskereszt nőnapi
rendezvényén. Vittünk népdalokat, szórakoztató zenét, vidám
jeleneteket, melyek fokozták az
ünnepi hangulatot.
Másnap délután kirándulni indultunk. Körmend és
Horvátnádalja között, a RábaPinka árterében feltöltődő holtágak ölelésében találjuk a Dobogó erdőt, Vas megye egyik
legjelentősebb tőzikés erdejét.
Valaha a nagy kiterjedésű ártéri
erdőknek a tavaszi tőzike, a
csillagvirág, a kockás kotuliliom
jellemző növénye volt. Mára ezek
az erdők szigetszerűvé zsugorodtak, a tőzike pedig védelem
alá került. Kirándulásunk napján
csodálatos virágtenger fogadott
bennünket, az illatfelhő pedig
leírhatatlan volt. Nagyot sétáltunk, és szívtuk magunkba a friss
tavaszi illatokat, levegőt. Igaz,
hogy tőlünk csak pár kilométerre
található ez a látványosság, még
sem eléggé ismert és látogatott, mint ahogy Körmenden a

várkertben található felújított
tó sem, melyet szintén megnéztünk hazafelé jövet. Kellemes
kikapcsolódási, kirándulási lehetőség idősebb és fiatalabb,
akár kisgyerekes családoknak
eltölteni az ébredő természetben
pár órát, melyet csak ajánlani
tudunk másoknak is!
Hetek, hónapok teltek el szorgalmas gyakorlással, hogy részt
vegyünk, Veszprémben az Országos Nyugdíjas KI Mit Tud?
elődöntőjén. Úgy indultunk
útnak, hogy lesz egy kellemes
napunk, ahol tapasztalatokat
szerezhetünk, megmérettetünk.
Hatalmas volt az érdeklődés,
hiszen az országban 7 elődöntő
helyszínén 2 – 3 napon keresztül reggeltől estig színpadon
voltak a versenyzők. Hát ilyen
mezőnyben kellett teljesíteni egy
alig két éves fiatal csapatnak!
Egyházasrádócot 6 produkcióval
képviseltük a mezőnyben. Dicséretet kapott kiváló teljesítményéért kórusunk, mely Békefy Antal
gyűjtéséből népdalokat adott
elő, valamint Németh Lajosné
és Horváth Sándorné a Kutyaharapást szőrivel! című jelenet
előadásáért.
Továbbjutott és az Országos
középdöntőben Hévízen képviselheti településünket: Nagy
Sándor tangóharmonikával,
Szalai Sándor prózában, Varga
László egyéni énekben, valamint
táncos csapatunk a futball világbajnokság zenéjére koreografált
táncával.
Minden résztvevőt elismerés
és dicséret illet meg eredményéért, teljesítményéért, mellyel
öregbítette falunk jó hírét!
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik időt
és fáradságot nem kímélve
próbálják sikerekhez juttatni
a szépkorúakat, támogatni az
„aktív idősödésüket”.
Pummer Lászlóné
Idősek Klubja

2012 Az idõskori
aktivitás éve
Márciusban mindent megtettünk, hogy valóban felszínre
kerüljön az idősebb korosztály aktivitása. Az egész hónap lázas
készülődéssel, próbákkal, jövés – menéssel zajlott. Március 8-án a
klubba járó férfiak szívből köszöntötték a hölgyeket. Az ünneplőbe
öltözött urak dalokkal, versekkel, nótákkal, s nem utolsó sorban
virággal kedveskedtek nekünk.
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A tavasz legkedvesebb
ünnepén…
Idén sem feledkezett meg rólunk, hölgyekről az önkormányzat, március 7-én a Nemzetközi
Nőnap alkalmából ünnepi műsorral köszöntöttek a férfiak minket.
Mint ahogy az lenni szokott ezen
az ünnepen, zsúfolásig megtelt

legaktívabb nemzedéke, avagy a
Szépkorúak férfi tagjai énekeltek
nekünk a színpadon.
Az este zárásaként Varga Laci
kedveskedett a dalaival a hölgyeknek, s nem győzte teljesíteni
a kívánságkosárból választható

a Művelődési Ház nagyterme.
Ifj. Nagy Sándor alpolgármester
nyitóbeszédét követően a celldömölki Soltis Lajos Színház ifjú színészei mulattatták a közönséget.
Természetesen a legkisebbek sem
maradhattak el, Sóvári Bendegúz

dalokat, amit a közönség vastapssal köszönt meg neki. A
műsor végén a képviselő-testület
férfi tagjai nevében Sőre Zoltán
és ifj. Nagy Sándor egy-egy tábla
csokoládéval köszöntötték a megjelenteket.

elhozta nekünk kispajtásainak
üzenetét: „boldogságot, békességet, nagy örömet, hosszú éltet
kíván minden kisgyerek!” A vers
után polgármester úr köszöntő
beszéde következett, majd a falu

Az egyházasrádóci Hölgyek
nevében ezúton szeretném megköszönni mindazon férfiaknak az
estét - kicsitől a nagyokig- , akik
részt vettek az előkészületekben.
Gy.T.Z.
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Értesítés
• Március 28-tól újra kinyitja kapuit a könyvtár: szerdánként
13.00-17.00.
• Idén is megrendezésre kerül áprilisban és májusban a virágvásár
a Meseház Óvodában. Részletekről majd a szórólapokon adunk
információt.
• Értesítjük a kedves lakosságot, hogy kb. másfél hónapja valaki
a fogászaton felejtette a szemüvegét és szemüvegtartóját.
Érdeklődni lehet telefonon (316-562) és személyesen is a fogorvosi rendelőben.
• Augusztusi kirándulásunkra (Északi-középhegység, Hortobágy,
Debreceni virágkarnevál:4 nap, 3 éjszaka) továbbra is várjuk az
érdeklődőket.

6

2012. Március

Irány Lengyelország!
Krakkó-Zakopane- Wieliczka-Auschwitz
4 napos kirándulást szervez az Egyházasrádóci
Művelődési Ház Lengyelországba, melynek időpontja: 2012. május 2-6.
Indulás : 05.06-án 23 órakor(Művelődési Háztól,
és megállunk a vasútállomáson is)
Részvételi díj: kb. 32 000 Ft (ami tartalmazza
az utazási költséget, a szállást és a belépőjegyet
Auschwitzba és a sóbányába)
Minimum utaslétszám: 20 fő. Jelentkezni lehet telefonon (0630/7602336) vagy e-mailben (zgyoparos@hotmail.com).

• Értesítjük a lakosságot, hogy Egyházasrádóc községben megváltozott a fogorvosi rendelő telefonszáma: 316-562. A rendelési
idő továbbra is változatlan.

Felhívás
2012. február 1. napjától a szennyvízelhelyezéshez kapcsoló
talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3-ről 1200
Ft/m3-re változik. Ezt a díjat a kibocsátónak kell megállapítani,
bevallani és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő március
31-ig.
A 2011. január 1-től 2011. december 31-ig esedékes díj ös�szege még 120 Ft/m3, ezt 2012. március 31-ig kell bevallani és
megfizetni.
A 2013 március 31-ig megállapítandó díj összege a következőképpen alakul: 2012. január 1-től 2012. január 31-ig 120 Ft/m3,
2012. február 1-től 2012. december 31-ig 1200 Ft/m3.
Megfontolás tárgyát képezi, hogy annak, aki eddig a talajterhelési díjat fizette, hosszú távon kifizetődőbb lenne az egyszeri
csatornadíj közmű befizetése, ami jelen pillanatban 80 000 Ft.

Túrós Gúla
– Vilics Józsefné receptje –
Hozzávalók:
Tésztához:
6 tojás
12 dkg porcukor
12 dkg liszt
1 csomag sütőpor
baracklekvár
Krémhez:
0,5 kg túró
3 dl tejszín
20 dkg porcukor
1,5 dl tej
1 csomag zselatin
pár szem barackbefőtt
Elkészítés:
A tésztához szükséges alapanyagokból lekváros piskótatekercset
készítünk. Amikor teljesen kihűlt, felszeleteljük és egy folpackkal kibélelt
kerek tálat egy sorban kirakunk vele.
A krémhez a túrót villával összetörjük a cukorral és a tejszínnel. A
tejet meglangyosítjuk, csomómentesen elkeverjük benne a zselatint és
a túróhoz keverjük, majd hozzáadjuk a felkockázott barackbefőttet. A
formába beleöntjük a krémet és lefedjük piskótatekercsekkel. Hűtőben
dermesztjük fél napig. Fogyasztás előtt lapos tálcára kiborítjuk.
Jó étvágyat kívánunk!
(Szeretettel várjuk olvasóink receptjeit e-mailben (zgyoparos@
hotmail.com), vagy postán > Művelődési Ház, 9783, Egyházasrádóc,
Kossuth L. u. 97.)

Apróhirdetés
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.
Többgenerációs családi ház eladó! 6 szoba /200 m2/ + 2 garázs,
műhellyel, 1400 m2 telekkel eladó.Tel: 30/427-2113.
Egyházasrádócon a VASÚTÁLLOMÁS közelében, Kossuth L. u. 66.
sz. alatti 2 szobás, összközműves, felújításra szoruló családi ház eladó.
Érd: Tel: 06/92/354-762, 06/70-557-2631.
Egyházasrádócon a Kossuth L. u. 18. sz. alatt eladó 1180 négyszögölön 110 m2-es ház (három szoba, fürdőszoba, központi fűtés,
gázrácsatlakozási lehetőség) melléképületekkel és garázzsal. Telefon:
420-220
Egyházasrádóc a Kossuth L. u. 79/B szám. szám alatt lakóház +
udvar eladó. Érdeklődni: 420-462
KÁLYHAKÉSZ TŰZIFA ELADÓ Érd.: 70/4169841 vagy 94/420-559
380 V-os cirkula hosszabbítóval eladó. Tel.: 0630/587-7380

Anyakönyvi hírek
Születés: Házasság: Halálozás: Kovács Imre, 2012. március 6.
Szorger János, 2012. március 17.
A hozzátartozóknak részvétünk.
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Bemutatkozom
Pápán születtem 1983. október 7-én. A Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségiztem, majd azután Tiszti Főiskolára jelentkeztem és mellette párhuzamos képzésben az Államigazgatási Főiskolán folytattam
tanulmányokat. Mindkét főiskolai diplomámat 2007-ben szereztem,
február és július hónapban államvizsgáztam. Ezután a Budapesti
Corvinus Egyetemen Közbeszerzési referens végzettséget szereztem. Az Államvizsgák után közigazgatásban kezdtem el dolgozni.
Egyházasrádóci körjegyzői kinevezésem előtt Veszprém megyében
dolgoztam kisebb településen körjegyzőként. A munkahely mellett
jelenleg is tanulok, a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem
állam- és jogtudományi karának vagyok végzős hallgatója. A folyamatos jogszabályi változások miatt új és új kihívások várnak minden
jegyzőre, melyekre igyekszem felkészülni. Nős vagyok, 2 gyermek
édesapja. Családommal eddig Pápán laktunk kertvárosi otthonunkban. Egyházasrádóci kinevezésem után hamarosan az Önkormányzat
által biztosított szolgálati lakásba költöztünk. Remélem, hogy szolgálatára lehetek a körjegyzőséget fenntartó településeknek.
Takács Ervin

Piros, fehér, zöld – erõ, hûség, remény
„…Inkább halál, mint gyáva élet,
Igen, vesszünk, ha veszni kell,
De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz
És vérezzünk dicsően el…”
(Gyulai Pál)
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 164. évfordulójára emlékeztünk március
14-én a Művelődési Házban. Nagy örömünkre
sokan eljöttek a bensőséges hangulatú megemlékezésre.

Elsőként a Kossuth Lajos Általános Iskola
hatodikos diákjai elevenítették fel a márciusi
ifjak érzéseit a színpadon, a műsor méltán
emelte a megemlékezés ünnepélyességét. Ezúton szeretném
megköszönni a
nagyszerű előadást Horváth
Anikó tanárnőnek, Süle Gyula
tanár úrnak és a
szereplőknek.
Az előadás
után Sőre Zoltán polgármester úr ünnepi
köszöntő beszédét hallgathattuk meg,
melyből részlet
következik:
„…mert a mi
szabadságharcainkban a gyűlölet helyett a
szeretet uralkodott. Szeretet
a hazánk iránt, melyet megtépázni igen, de
térdre kényszeríteni soha, semmilyen ellenakarat nem tudott. Szeretet a közösségünk iránt,
melytől oly sokszor el akarták venni nyelvét,
vallását, hagyományait és eszméit. Mi azonban
soha nem adtuk. És szeretet az otthonunk iránt,
melyet két kezünkkel építettünk, hogy boldog
fészket biztosítsunk családunknak, s amelyben gyermekeink biztos jövőjét látjuk. 1848

áprilisában nem gyűlölködő, bosszúért lihegő,
hanem felelős, dolgozni, építeni akaró, és változtatni képes emberek álltak az ország élére.
Olyan férfiak, akik tudták, hogy nincsen előre

elkészített út, csak olyan, amelynek köveit saját
kezükkel rakják le. Nem válságot kezeltek. Nem
a régi kabátot foltozgatták, hanem új ruhát
szabtak. Nem hivatkoztak a nehézségekre, nem
keresték a kifogást, nem menekültek a munka
elől. Azonnal cselekedtek. Magyarország a 48as tavasz forradalmi eseményei után egyetlen
nyár alatt erős, jó törvényekkel megalapozott,
Folytatás a 2. oldalon
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Piros, fehér, zöld –
erõ, hûség, remény
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Befejezôdtek
a felújítások…
Felújításának végéhez ért
Egyházasrádócon a Kossuth Lajos
Általános Iskola, ami idén ünnepelte 50. születésnapját. A maga
korában korszerű intézmény az
évek múlásával karbantartásra,
átalakításokra szorult a hőszigetelés és fűtéskorszerűsítés terén.
Az Egyházasrádóci Önkormányzat
az OM pályázatán június közepén

a jelenlegi legjobb technológia
szerint, és nem utolsó sorban teljes külső nyílászáró csere történt a
felső épületben. Végül hozzátette:
„Ezzel a pályázattal ismét nagyot
léptünk az energia megtakarítás
terén!” A korábbi aggodalmak
ellenére az alsó épületben már
a karácsonyi szünet alatt sikerült
elvégezni a munkát. A felsős
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Jó tudni!
Sőre Zoltán polgármester a lakosságnak telefonos egyeztetés alapján biztosít időpontot: 528-007, 0630/946-3041
Háziorvosi rendelés:
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 13.00-17.00
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: Egyházasrádócon nincs rendelés.
Körnap a kapcsolt községekben:
Nemesrempehollós: 8.00-10.00
Rádóckölked: 11.00-12.00
Nagykölked: 13.00-14.00
Harasztifalu: 14.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Fogorvosi rendelés:
Hétfő: 8.00-10.30.
Kedd: 16.00-20.00.
Szerda: 8.00-10.30.
Csütörtök: 16.00-20.00.
Péntek: 16.00-20.00

Folytatás az 1. oldalról
korszerű állam alapjait rakta le.
Ilyen rövid időn belül sikerült gyökeresen új és minden korábbinál
jobb irányba kormányozni az
ország szekerét!
Ezt kell tennünk nekünk is!
Ehhez azonban mindenkire szük-

Kicsalogatott minket a szabadba a napsütés! Az első tavaszi játszóházunk ötletét a farsangi bálból megmaradt ringyek-rongyok adták.

Kiránduljunk
közösen!
Úticélunk: Fertõrákos és Sopron
Időpont: Augusztus 7. (Vasárnap)
Indulás: Vasútállomás
Úticélunk: Fertőrákos és Sopron
Időpont: május 26. (szombat)
Indulás: Vasútállomás
Programok:
• Fertőrákos - Pellengér szobor
• Fertőrákos – egy órás sétahajózás
• Sopron – belvárosi séta
• Sopron – Károly Kilátó
A kirándulás díja: 3300 Ft/fő, ami tartalmazza a belépőjegyet, a
hajójegyet és az útiköltséget.
Jelentkezni lehet e-mailben: zgyoparos@hotmail.com valamint
telefonon is: 0630/7602336

Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő: 14.00-17.30
Kedd: 14.00-17.30
Szerda: 8.30-12.30
Csütörtök: 11.30-13.00
Péntek: 8.30-13.00

ségünk van! Hisz tudjuk: „bármi
szerencsétlen helyzetű legyen is
az ország, bármily láncok által
legyen is lebilincselve a nemzet,
mégis szabadabb létre vív, mert
lakosaiban a polgári erény tiszta
vére buzog.”
Gy.T.Z.

„Rongyos ingem,
rongyos gatyám” – farsang
után rongy a babám!

EGYHÁZASRÁDÓCI HÍRMONDÓ

Könyvtár nyitva tartása:
Szerda: 13.00-17.00
(ünnepnapok kivételével)

nyert támogatást az iskolai felújításokra. A ráfordított összeg közel
27 millió Ft volt, ebből 22 millió
Ft a pályázati forrásból. Arra a
kérdésemre, hogy mi is valósult
meg ebből a pénzből egészen
pontosan, Sőre Zoltán polgármester elmondta, hogy az alsó és
felső épület fűtésrendszere teljes
korszerűsítésen ment keresztül:
csőhálózat- és fűtőtestcsere, a felső épületben kazánház kialakítása

épületben a munkálatok február
végén fejeződtek be. A 2 hónapig
tartó felújítási időszak alatt az
oktatás szerencsére zavartalanul
folyhatott, mert a kivitelező remek
munkaszervezéssel, az oktatás
napi rendjét messzemenőkig
tiszteletben tartva végezte el a
szükséges feladatokat. Az iskola
alkalmazottai és diákjai köszönik
együttműködésüket.
Gy.T.Z.

Gombos T. Bálint fogadóórája:
Szerda: 9.00-11.30.
Péntek: 9.00-11.30 és 13.30-15.00
Helye: Plébánia
Katolikus mise télen-nyáron:
Szombaton: 17.00 órakor
Vasárnap: 8.30 órakor
Református istentisztelet:
Vasárnap: 10.00 órakor
Közérdekű telefonszámok:
E-on hibabejelentés: 0680/533-533
E-on ügyfélszolgálat: 0640/220-220
Égáz hibabej.: 0680/820-141 és 0680/440-141
Orvosi rendelő: 420-006 és 0630/901-6883
Védőnő: 420-606
Fogorvosi rendelő: 420-415
Dr. Csordás Miklós: 420-415
Gyógyszertár: 420-010
Posta: 420-049
Idősek klubja: 420-018
Általános iskola: 528-008 és 528-009
Meseház óvoda: 528-016 és 528-017
Gyermekjóléti Szolgálat: 528-008, 0630/683-9495
Művelődési ház: 801-035, 0630/760-2336
Körzeti megbízott: Kovács Gábor: 0630/742-8671
Körmendi Takarékszövetkezet: 420-013
Savaria Takarékszövetkezet: 528-014
Katolikus Egyház: 420-111
Református Egyház: 420-020
Gersli Zsolt-mezőőr: 30/493-5421
Weboldal: www.radochollos.hu

Vasárnapi pihenés Bükfürdõn
2012. április 14-én (szombaton) kirándulást szervezünk Bükfürdőre.
Egy kis ízelítő: Az egyedülálló
összetételű – alkáli hidrogén karbonátos, magas kalcium, magnézium és fluor tartalmú – gyógyvíz
elsősorban mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok, valamint
ivókúra formájában emésztőrendszeri megbetegedések kezelésénél alkalmazható hatásosan.
A gyógyfürdő 32 medencével, több mint 5200 m2 vízfelülettel várja a
gyógyulni, pihenni, feltöltődni, fürdőzni vágyókat.
Indulás:10 órakor (Művelődési Háztól, és megállunk a vasútállomáson is)
Részvételi díj: 2400 Ft (ami tartalmazza az utazási költséget és a a
belépőjegyet)
A belépőjegy érvényes a gyógy- és strandfürdőbe, továbbá az élményfürdőbe is!
Minimum utaslétszám: 20 fő. Jelentkezni lehet telefonon (0630/7602336) vagy e-mailben (zgyoparos@hotmail.com).

