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Tisztelt Olvasók! 

Ismét jelentkezik a Rédicsi Hírmondó. Összegyűlt annyi jó anyag, amivel jó lelkiismerettel újra 
meg lehet tölteni tartalommal egy új lapszámot. Remélem, ismét szívesen fogadják, olvassák. 

 Szüleim támogatásával kezdtem meg tanulmá-

nyaimat 2013 őszén Bad Radkersburgban, 

Ausztriában. Ez a kis város Stájerországban 

található, kb. 50 km-re Rédicstől. Azóta is az 

i:HTL-be járok, ami egy 5 éves nemzetközi mű-

szaki szakközépiskola.  

 A diákok legtöbbje osztrák, de mivel az 

iskola pontosan a szlovén-osztrák határon 

van, sokan járnak Szlovéniából, és páran Ma-

gyarországról is. A tanárok kezdettől fogva 

segítőkészek a külföldiekkel, akik a legtöbb 

esetben – mint ahogy én is voltam – még bi-

zonytalanok a német nyelvben. Főleg, mert itt 

a legtöbben tájszólásban beszélnek.  

 Általánosságban elmondható az osztrá-

kokról, hogy kicsit ridegek és zárkózottak, de 

ha az ember megismeri őket, segítőkészek, 

udvariasak és kedvesek. A szlovénok pedig harsányab-

bak, szerintem ők jobban hasonlítanak a magyarokra. 

Diáktársaim eleinte „ferde szemmel” nézték hogy ma-

gyar lányként oda járok, de idővel sikerült beilleszked-

nem.  

 Az osztrák iskolarendszer sokban különbözik a 

hazaitól, például sokkal gyakorlatiasabbak, nem kell 

annyit magolni, és valamennyivel „lazábban” veszik az 

oktatást. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy heti 40 

órám van, és egy tanítási óra 50 perces.  

 Hétvégente járok haza, hétközben kollégista va-

gyok. A kollégium közel van az iskolához, és nagyon jó 

az ellátás is. Négy iskola tanulói kollégisták, legnagyobb 

számban a szakmunkások vannak, aztán a gimnazisták, 

nővér- és ápolóképzést folytatók, és a mi iskolánk tanu-

lói.  

 Itt még több nép és kultúra keveredik: osztrákok, 

arabok, törökök, horvátok, szerbek stb.  

 Szerencsésnek érzem ma-

gam, amiért itt tanulhatok, egy-

részt mert megtanultam németül 

és angolul, másrészt mert új kul-

túrákat ismerhettem meg, har-

madrészt pedig mert sokkal több 

lehetőségem van.  

 Nem tudom mit hoz a jövő, 

sok minden jár a fejemben, sze-

retnék tovább tanulni, aztán más 

országokban is kipróbálni magam, 

viszont a későbbiekben itthon 

vagy a határtól nem messze lete-

lepedni    

 

Kalamár Anna 

Az előző lapszámokban elkezdtük azt a mindig 
egyfajta vezércikknek szánt sorozatot, amelyben 
egy-egy külföldön élő és dolgozó falubelink osztja 
meg élményeit, benyomásait ottani életéről. Az 
eddigi  beszámolók kivétel nélkül a brit térségből 
érkeztek. Azóta volt egy brexit, ki tudja, ez hogy 
befolyásolja az ottani magyarok sorsát. Most azt 
terveztem, hogy mindenképpen olyan fiatalt sze-
retnék megszólaltatni, aki a német nyelvterületen 
találta meg számítását, aztán eszembe jutott, hogy 
nem csak dolgoznak, de tanulnak is településünk-
ről külföldön. Így került a mostani lapszámba Kala-
már Anna írása, aki a helyi iskola növendékeként 
nyújtotta be Ausztriába, Bad Radersburgba jelent-
kezését, és a mai napig is ott tanul, információim 
szerint hasonlóan jól, mint itt. 

Kalamár Anna 



2 

2016. december (8. szám) 

A temetőben folyó munkálatok 

A temető rendben tartása mindig prioritást élvez. A te-

mető arculata, kinézete visszatükrözi azt, hogy mennyi-

re becsüljük meg őseinket. Hiszen őket tiszteljük meg 

azzal, hogy végső nyugvóhelyüket állandóan gondozzuk. 

Amennyiben anyagi lehetőségünk engedi, állandóan 

igyekszünk rendben tartani temetőnket. A régi tujákat 

sajnos betegségek támadtak meg, és ezért kivágásra 

szorultak. Az ő pótlásunkra kerültek új növények ülte-

tésre. Az volt a célunk, hogy minél szebb növényeket 

ültessünk a régiek helyett. Reméljük, hogy ezek a növé-

nyek mind esztétikailag, mind célszerűségükben  elnyer-

ték a lakosság tetszését. A régi temetőt is egész nyáron 

igyekeztünk rendben tartani. A régi elszáradt fák kivá-

gásra kerültek. A  felújított kereszt környékének és a 

feljáratnak a rendbetétele még nem fejeződött be. Ezért 

kérjük a türelmet. 

Adósság konszolidációban nem része-

sülő önkormányzatok támogatása. 

Önkormányzatunk  ebben az évben is 10 millió Ft össze-

gű pályázati támogatásban részesült. Ezt az összeget a 

kultúrház tetőszerkezetének a felújítására és a Sugár 

utca Pozsonyi utca kereszteződésének a javítására sze-

retnék fordítani. Persze a művelődési ház  teljes tető-

szerkezete nem lesz kijavítva, hanem a legkritikusabb 

részek, aminek a javítása már nem tűr halasztást. A bel-

ső udvar rekonstrukciója is folyamatban van.  Ide szeret-

nénk egy pajtaszínházat és egy 

kemencét, persze pályázati 

keretből. A rongálások elkerü-

lése miatt szükségessé vált egy 

biztonsági kamerarendszer 

felszerelése. 

A kultúrház színház-

termének  

felújítása 

A kultúrház az az épület, ami-

nek a felújítását soha nem lehet befejezni. Minden újí-

tás során az derül ki, hogy még több és több ráfordítást 

igényel. Azt gondolom, hogy nincs az a pénz, ami elég 

lenne a teljes körű felújításra. Amikor anyagi lehetősé-

günk engedi, igyekszünk valamit tenni az állagának javí-

tására. A színházterem felújítása történt meg. Amit rész-

ben pályázatból részben pedig saját erőből bonyolí-

tottunk le. A padlózat ezidáig egy nagyon rossz minősé-

gű műpadlóval volt beborítva, ami nagyon sok helyen 

felszakadt, kilyukadt és ezért balesetveszélyessé vált.  

Ezért volt szükség a kicserélésére.  Az önkormányzat 

dolgozói felszedték a linóleumot. A helyére járólap ke-

rült lerakásra. A színpad függönyei is le lettek szedve és 

meg lettek mosva. Az idősek köszöntése már egy felújí-

tott nagyteremben történt. Talán ilyen kis lépésekkel is 

sikerült tenni valamit azért, hogy kulturáltabb körülmé-

nyek között lesz lehetőség az ünnepségek megtartására. 

Kertbarátkör 

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepi a rédicsi Kertba-

rátkör.  A csupán férfiakból álló csapat komoly szerepet 

töltött be mindig a község kulturális életében. Szinte 

minden rendezvényben kivették a részüket. A szervezet 

vezetője már a kezdetektől fogva Gaál Károly volt. Ő 

koordinálta és rendezte a ténykedésüket. Az évfordulót 

megünnepelték. 

Mikulásváró ünnepség 

  

December 5-én este minden kisgyermek izgatottan, vár-

ja a jó öreg Mikulást, aki másnap reggelre, az éj leple 

alatt  megtölti az ablakba 

kitett csizmácskákat. Láza-

san készülődnek otthon, 

az ovódákban, 

az  iskolákban, sok miku-

lásdalt és versikét tanul-

nak, hogy ezzel fogadják a 

nagyszakállú, őszhajú, 

kedves öreget. 

Ebben a várakozással teli 

időszakban, december 2-

án pénteken este a kul-

túrházban mikulás váró rendezvénnyel kedveskedtünk a 

falu és a környező települések gyermekeinek. A lenti 

Napvirág bábcsoport két előadással érkezett hozzájuk, 

A következő írásokban az önkormányzat őszi időszakában történt eseményeiről olvashatnak. A beszá-

molókat Soós Endréné polgármester asszonytól, valamint Petőné Horváth Anita képviselőtől kaptuk. 

A mikulásrajongók 
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az első egy klasszikus mese, a Brémai muzsikusok, a má-

sik pedig  a Télapó sapkája című kedves kis történet 

volt. A két előadás között a gyerekek egy új dalos versi-

kével is megismerkedhettek. Az előadás végére megér-

kezett a Télapó a krampuszával és a szaloncukorral teli 

zsákjával, amit aztán szétosztott a gyerekek között. Ők 

pedig  énekeltek , verset mondtak a Mikulásnak, a bátrab-

bak beleültek az ölébe vagy mellé telepedtek a kanapéra. 

Öröm volt látni a sok kis boldog, mosolygós gyermekar-

cot. Ez a Mikulás szívét is megmelengette és megígérte, 

hogy jövőre is ellátogat majd a jó gyerekekhez.  

Idősek napi szeretetvendégség 

 

December elején karácsonyi díszbe öltözik a falu, kigyúl-

nak a fények, a szívekbe szeretet költözik.  

Rédics Község Képviselő Testülete évek óta ebben az 

időszakban látja vendégül a falu szépkorú lakosait, hogy 

irántuk való tiszteletüket, megbecsülésüket ily módon is 

kifejezze. 

December 11-én vasárnap ünnepi műsorral és finom 

ebéddel kedvesked-

tünk a megjelent 

nyugdíjasoknak. Ér-

kezéskor mindenki 

átvehette a szalon-

cukor csomagját és 

minden kedves ven-

dég egy szépen dí-

szített mézeskalács 

angyalkát kapott 

ajándékba. Az ünne-

pi műsort Soós End-

réné polgármester 

asszony nyitotta 

meg. Szeretettel 

köszöntötte a meg-

jelenteket és szólt néhány mondatot az időskor szépsé-

geiről, nehézségeiről. Ezt követően Bedő Lászlóné 

Őszi hangulat címmel, egy nagymama versben megfor-

mált gondolatait hallhatták Petőné Horváth Anita tolmá-

csolásában. 

Ezután a helyi iskola tanulóinak színdarabját és a Kol-

ping gondozási központ dolgozóinak karácsonyi versek-

ből, dalokból összeállított műsorát láthatták. Majd e 

megható pillanatok után, meglepetésként,  erre az alka-

lomra verbúválódott 3 tagú együttes a Kárikittyom lé-

pett a színpadra. Vidám nótákkal, tánccal szórakoztatták 

a közönséget, megteremtve ezzel a jó hangulatot. A mű-

sor zárásaként a bátrabb férfiak és asszonyok még tánc-

ra is perdültek. 

Az előadás után  szépen terített asztal és az ünnepi ebéd 

várta a vendégeket. A régen látott időstársak üdvözlése 

és a jókedvű társalgások után remélhetőleg mindenki 

örömmel, élménnyel feltöltődve tért haza otthonába. 

„S nincs már több kívánság, csak egyetlenegy: 

hogy mindazt amire megtanítottál,  gyengülő szavam-
mal elmondhassam még valaha…valakinek”  

(részlet Bedő Lászlóné, a műsorban elhangzó verséből ) 

A Képviselő Testület ezúton is hálás köszönetét fejezi ki 

minden fellépőnek, segítőnek, akik vasárnapjukat áldoz-

va nagy részt vállaltak abban, hogy ez a nap jól sikerül-

jön. 

Szilveszter Rédicsen 

A közelgő szilveszteri mulatságra a 

meghívók kiküldésre kerültek. To-

vábbra is várunk mindenkit sok szere-

tettel Rédicsre a kultúrházba szilvesz-

terezni. A zenéről a technika és a vi-

lágháló gondoskodnak, a jó hangulat-

ról a vendégek és minden másról a 

szervezők. 

A belépő tartalmazza az éjfél utáni virsli és a korlátlan 

mennyiségű kávé fogyasztást. Éjfél után tombolasorso-

lás, ahol egyebek közt megnyerhető lesz egy családi be-

lépő a pécsi állatkertbe, belépők a kislődi Sobri Jóska 

kalandparkba, 1 db 40.000 Ft értékű utazás hőlégballon-

nal a Balaton Ballooning Kft. felajánlásából, valamint 

a Talizmán Yacht jóvoltából családi jegyek balatoni hajó-

záshoz. Remélem sikerült egy kis kedvet csinálni hozzá.  

Köszöntsük együtt az újévet!  

Az idősek napi vendégek 
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Farkas Tibor, lelkes helytörténészünk ismét érdekes, a közelmúlthoz kapcsolódó írással szolgált.  Ki gon-

dolta volna, hogy Rédicsen még tánciskolai mozgalom is működött  a múlt évszázad 30-as éveiben. 

Tánciskolában 

A múlt század harmincas éveinek vége felé valóságos 

táncláz tört ki Rédicsen. Korábban vitéz Zsoldos Gyula 

kocsmájában működött már egy tánciskola, valószínűleg 

ennek sikerén felbuzdulva kezdtek bele a „fövégi” falu-

részen, Tüske Simon kocsmájában egy újabb szervezésé-

be. A régi idők falusi kocsmái a helyi kultúra szentélyei is 

voltak: a kisvendéglők egymással versenyeztek, ki tud 

több vendéget becsalogatni, ezért volt szükséges mindig 

új dolgokat kitalálni. A táncmulatságok mellett színdara-

bokat is előadtak az itt biztosított helyiségekben. 

 Tüske Simon az első világháborúban kapott ol-

dallövést, emiatt hadirokkanttá nyilvánították. Ezt köve-

tően nyitott kocsmát, ami a 

harmincas évek vége felé 

Rédics talán legjobban mű-

ködő kocsmája lett. Ebben az 

időben beállított hozzánk két 

fiatal legény és megkérdez-

ték a papáékat, hogy elen-

gednék-e a lányukat táncis-

kolába, amit a Simon kocs-

mába szerveznek. Rámenős 

legények voltak, mert még 

azt is megemlítették, hogy 

milyen szerencsések, hiszen 

itt lesz a szomszédunkban a 

táncoktatás. A papa, szinte gondolkodás nélkül kérdez-

te, hogy van papírotok? Volt! És írta is a lánya nevét a 

lapra. Ez a kislány édesanyám volt, aki kicsit hátul meg-

bújva, pironkodva hallgatta a fiúk és a papa egyezkedé-

sét. A régi világban sem adtak semmit ingyen, természe-

tesen ezért is fizetni kellett. A mi családunk például a 

nemrég eladott tehén árából finanszírozta édesanyám 

táncoktatását. Utóbbi fontos volt, hiszen a legények a 

jól táncoló lányokkal szívesebben ismerkedtek, a lányok 

pedig nem kedvelték a botlábú fiúkat. 

 Az iskola egy másik résztvevője, Tüske Árpád (ma 

a rédicsi Szociális Otthon lakója) mesélte, hogy fiatal 

legényként egyszer egy lakodalomban táncba hívták, de 

mivel nem ismerte a lépéseket, szégyenkezve kellett 

visszautasítania a felkérést. Ez után az ő szülei is áldoz-

tak a táncoktatásra. Az őszi-téli időszakban rendezett 

okítást a késő délutáni órákban kezdték el, mert ilyen-

kor kevesebb volt már a ház körüli munka. A Simon 

kocsmában erre a célra elkülönített helyiségben a Zala-

egerszegről lejáró Farkas Ödön táncmester és felesége 

tanították a fiatalokat a tánclépésekre. Először csak egy-

mással szemben felsorakozva szólóban gyakoroltak, de 

ahogy haladtak a lépésekkel, úgy kezdték meg párban is, 

amihez a zenei hátteret hegedűn és nagybőgőn Horváth 

Béla, Horváth Dezső és egy harmadik zenész biztosí-

totta.  

 Eleinte sokszor előfordult, hogy egymás cipőjét 

taposták, amin jókat derültek. Voltak, akik menet köz-

ben lemorzsolódtak, de mindig érkeztek újak, sőt nem 

egyszer be is teltek a rendelkezésre álló helyek. Eközben 

zavartalanul folyt a vendégek 

kiszolgálása a kocsma kisebb 

helyiségében, vagy az udva-

ron, a patak mellett elnyúló 

kuglipályánál. Anyámnak na-

gyon jó érzéke volt a tánchoz, 

ez már az elején kiderült. A 

táncmester, amikor bemu-

tatta a tanulandó lépéseket, 

mindig őt kérte fel táncpart-

nernek. A csárdás, fox, angol 

keringő, magyar kettős lépé-

seit egyre szebben ropták a 

lábak. A tánctanárok minden apró részletre odafigyel-

tek, a tánclépéseken túl megtanították a helyes kéztar-

tást, a szemkontaktus fontosságát, valamint hogyan illik 

a fiúknak felkérniük a hölgyeket. A kor erkölcsi normáit 

betartva a fiatalokat elkísérték az anyukák is - úgy ne-

vezték őket, hogy gardélmamák -, akik nagyon boldogok 

voltak a gyermekeik szép táncát látván. Az apukák is 

sokszor eljöttek, hogy belehallgassanak a teremből ki-

szűrődő zenébe, de ezt többnyire a kocsma pultjától 

tették. A korai sötétedés miatt hazulról vitték a petróle-

umlámpát, hogy minél világosabb legyen a teremben. 

 Elérkezett a tánciskola utolsó napja, amikor a ré-

dicsi ifjú leányok és legények bemutathatták tudásukat. 

Minden tanulónak meg kellett vennie egy kis papírcsá-

kót, amelyet a fejükre helyeztek. A koszorúcskán - így 

nevezték a záró rendezvényt - alig fértek be a szülők a 

terembe, mindenki látni akarta a táncoló fiatalokat.  Az 

Az egykori "fövégi" Simon kocsma, amelyen még jól látható 

a befalazott bejárta is.  
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előadás után tapsvihar köszöntötte a nebulókat, a foly-

tatásban pedig felszabadultabb mulatság vette kezde-

tét.  

 Tudomásom szerint több tánciskolát már nem 

szerveztek. Ezzel a írással szeretnék emléket állítani a 

két tánctanárnak, Farkas Ödönnek és feleségének, a 

helyet biztosító Tüske Simon kocsmárosnak és minden 

akkori kislánynak, kislegénynek. Az írás szereplői közül 

már csak Tüske Árpád él, a Simon kocsma épületét pe-

dig sajnos néhány éve elbontották.  

írta : vitéz Farkas Tibor 

Az őszi közmeghallgatáson a helyi sikola és óvoda 

vezetője egyaránt beszámolt a két intézmény 

helyzetéről, valamint az ott folyó munkáról. A kö-

vetkező hasábokban ezeket a beszámolókat olvas-

hatják. 

 Iskolánk létszáma az előző évihez képest 4 fővel 

gyarapodott, így 74-en vagyunk. Úgy néz ki, stagnál a 

létszámunk, sőt két év múlva 18 fő tanköteles gyermek 

lesz beiskolázási körzetünkben. Kis iskola vagyunk, ahol 

otthonos környezetben, de a rendet és a fegyelmet 

megtartva oktatjuk, neveljük a ránk bízott tanulókat. 

Integrált nevelés nevelés-oktatás folyik az intézmény-

ben, ami azt jelenti, hogy együtt tanulnak a különféle 

tanulási nehézséggel küzdő tanulók a többi gyerekkel. 

Velük a gyógypedagógus, és iskolánk fejlesztő pedagó-

gusa is foglalkozik. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a 

gyengébb képességű tanulók el tudják sajátítani a mini-

mum követelményeket, ez szinte minden esetben sike-

rül, kicsi a lemorzsolódás.  

 Kiemelkedő a tehetséggondozó tevékenységünk. 

Jó képességű és szorgalmas tanulóink az elmúlt évekhez 

hasonlóan dobogós helyezéseket értek el különböző 

tanulmányi és sportversenyeken. Ezekről a „Rédicsi Hír-

mondó” újságban olvashattak. Már ebben a tanévben is 

van I. helyezésünk. A Pákai Öveges József Általános Isko-

la által rendezett rajzversenyen egy hetedik osztályos fiú 

elhozta az első helyezést, egy hatodik osztályos lány 

különdíjat kapott. Iskolánkban a művészeti oktatás kere-

tében a tanulóknak lehetőségük van hangszeres zeneta-

nulásra (zongora, és fúvós hangszerek). Tehetségüket 

megmutatták önöknek kulturális rendezvényeinken, 

gondolok itt a karácsonyi műsorra, „Tavaszi zsongásra”. 

 Két idegen nyelvet tanulnak diákjaink. 4. osztály-

tól heti 3 órában a németet, 7. és 8. osztályban a német 

mellett az angol nyelvet. Az informatikát 4. osztálytól 

oktatjuk. Mindennapos testnevelés, hit- és erkölcstan 

oktatás mind a nyolc évfolyamon van. Gyógytestnevelés 

órákon a mozgásszervi problémák korrigálására kerül 

sor.  

 Három napközis csoportban történik a másnapi 

órákra való felkészítés, mindhárom csoportunk nagy 

létszámú, ezért szükség van az otthoni gyakorlásra, is-

métlésre, megerősítésre, hogy jobban rögzüljenek a 

tudnivalók.  

 Év végén úszásoktatáson vettek részt az 5. és 6. 

osztályosok, ebben a tanévben kibővül a 3. és a 4. osztá-

lyosok úszásoktatásásával. Az egészséges életmódra 

való szoktatás reményében iskolatejet és gyümölcsöt 

kapnak a tanulók. Az elmúlt évekhez hasonlóan 3 alka-

lommal filmharmóniai előadást hallgattak Csesztregen a 

gyerekek. Ősszel az Országos Könyvtári Napok kereté-

ben volt kézműves foglalkozás, filmvetítés, rejtvényfej-

tés az alsósoknak és előadás. Májusban a lenti könyvtá-

rosok kézműves foglalkozást tartottak könyvtárunkban. 

Az alsósok több alkalommal láthattak bábelőadást a 

Művelődési Házban. Év végén az alsósok Keszthelyre 

kirándultak, a felsősök fővárosunk nevezetességeit néz-

ték meg. A hetedikesek év végén 1 napos gyalogtúrával 

egybekötött osztályprogramot szerveztek. Nyáron az 

Erzsébet program keretében 30 fő Zánkán táborozott, 

ahol nagyon jól érezték magukat.  

 Diákönkormányzatunk aktívan dolgozott: gyűj-

töttek papírt, kupakot, tartottak zsibvásárt, szervezetek 

Mikulás bált. A bevétellel a gyermekrendezvényeket 

támogatták.  

 Úgy gondoljuk, hogy bár az iskola állami fenntar-

tásban van, de a falu szerves része. Rendszeresen be-

kapcsolódunk a falu kulturális rendezvényeibe. Mi adtuk 

a műsort nemzeti ünnepeinken: augusztus 20.; október 

23.; március 15. De szerepeltek tanulóink falusi idősek 

napi ünnepségeken. Az elmúlt tanévben az előző évek-

hez hasonlóan két alkalommal tartottunk olyan rendez-

vényt – Karácsonyi műsor, Tavaszi Zsongás- mellyel tar-

talommal töltöttük meg a Művelődési Házat. Ezekre a 

műsorokra sokat készülnek a tanulók a nevelőkkel 

együtt.  

Stokker Pálné igazgató 

Hírek, események az iskola, és az óvoda életéből 
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 Óvodánk létszáma jelenleg 38 fő, két vegyes cso-

portban működünk. A 2,5 éves kortól 7 éves korig 

fogadjuk a gyermekeket. Rédicsről 33 fő, Lend-

vadedesről 1 fő, Külsősárdról 1 fő, Resznekről 3 fő 

jár az óvodába. Életkor szerint 16 fő kiscsoportos, 

14 középső csoportos és 11 nagycsoportos gyer-

mek van az óvodában. Gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesül 12 fő, hátrányos helyzetű 9 fő, 

halmozottan hátrányos helyzetű 5 fő, veszélyezte-

tett 6 fő. Óvodánkban három óvónő, kettő dajka és 

egy közmunkás dolgozik. Állandó kapcsolatban va-

gyunk a védőnővel, a családsegítő munkatársával. 

A fogorvos évente kétszer ellenőrzi a gyermekek 

fogainak állapotát.  Néhány szót szeretnék szólni a 

2016-os nevelési év eseményeiről: 

 Január 14-én 

színházi előadá-

son vettünk 

részt Csesztre-

gen.  

 Február 9-én 

együtt farsan-

goztunk a szü-

lőkkel, kimen-

tünk a faluba, 

visszatérve az 

óvodába tán-

coltunk és jót 

falatoztunk. 

 Március 8-án színházi előadást néztünk a he-

lyi művelődési házban. 

 Húsvétkor a polgármester asszony jóvoltából 

a búcsútéren ajándékkeresésen vettünk részt. 

 Április 27-én bábszínházban voltunk Lentiben. 

 Április 28-án könyvtárlátogatáson vettünk 

részt a nagycsoportosokkal a helyi könyvtár-

ban. 

 Május 28-án együtt ünnepeltük a gyerekna-

pot a faluban.  

 A pünkösdi falunapi rendezvényen is szere-

peltek a gyerekek. 

 Június 2-án a rédicsi művelődési házban néz-

hettünk újra bábszínházi előadást. 

 Június 3-án az évzáró műsorunkat tekint-

hették meg a hozzátartozók és egyben elbal-

lagtak a leendő iskolásaink. 

A november-decemberi időszak már a Mikulás vá-

rás ideje, folyik az ünnepekre való készülődés. Sü-

tünk mézeskalácsot, amit a gyerekek maguk nyújta-

nak, szaggatnak, díszítenek.  

December 1-én a Lenti Könyvtárból érkeznek hoz-

zánk és szerveznek kézműves foglalkozást 

„Mikulásra hangolva”. December 6-án ellátogat 

hozzánk a Mikulás 

bácsi.  December 

20-án lesz a kará-

csonyi ünnepsé-

günk, melyre bet-

lehemes játékkal 

készülünk.  Nov-

ember végétől 

játékos formában 

ismerkedhetnek a 

gyermekek az an-

gol nyelvvel. Nov-

ember 28-án lesz 

az első foglalkozás 

az óvodában, angol nyelvtanár vezetésével.  Az év 

elején a folyosón lévő öltözőszekrények cseréjére is 

sor került, ami 1 millió Ft-ba került. Jövő évben sze-

retnénk az udvari játékokat bővíteni.  Szervezés 

alatt áll az óvoda kerítésének a festése (akár szülői 

összefogással), az anyagot megvesszük hozzá.  Ha-

gyományőrző programunkhoz kapcsolódva népi 

tánc oktatást szervezünk, keressük a megfelelő sze-

mélyt erre a feladatra. 

 

Tüskéné Mikó Katalin óvodavezető  
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Budapesti kirándulás 

Iskolánk felső tagozatosai nagy izgalommal várták 

december hetedikét. Ezen a napon ugyanis Buda-

pestre kirándultunk. Hajnali négy órakor már az 

iskolánál vártuk az önkormányzatok kisbuszait, me-

lyek Zalaegerszegre szállítottak bennünket. A hosz-

szú vonatozás után a Déli pályaudvaron várt ben-

nünket az idegenvezetőnk. A buszos városnézés 

során megcsodálhattuk gyönyörű fővárosunk neve-

zetességeit. Vezetőnk sok érdekes és hasznos dol-

got mesélt a látottakról. A Hősök terén egy sétát is 

tettünk, miközben megismerkedtünk hazánk kirá-

lyaival, az ő tetteikkel. Ezek után az Országház káp-

ráztatott el bennünket. Megcsodálhattuk a Szent 

Koronát, a jogart, valamint az országalmát. Sétál-

hattunk a hatalmas folyosókon és a tágas termek-

ben. Megnéztük, hol hozzák a törvényeket minisz-

tereink és képviselőink. Ezután a Lurdy Házba men-

tünk, ahol a Robinson Crusoe című rajzfilmet néz-

tük meg. A nap zárásaként a karácsonyi vásárba is 

ellátogattunk, ahol mindenki kedvére vásárolha-

tott. A bátrabbak még a korcsolyázást is kipróbál-

hatták. Este, a pályaudvarra tartva, utoljára gyö-

nyörködhettünk még a karácsonyi díszbe öltözött, 

kivilágított fővárosban. Sok-sok élménnyel gazda-

gabban késő este érkeztünk haza. Erre a kirándu-

lásra bizonyára még sokáig fogunk emlékezni.  

Tüske Hanna és Varga Veronika 6. osztályos tanulók. 

 

Az őszi félév eseményei az iskolában 

Kapcsolódva az igazgató asszony beszámolójához, 

ami első sorban az elmúlt tanévet foglalta össze, 

figyelmükbe ajánlom a következő sorokat, ame-

lyekben a jelen tanév őszi félévének fontos esemé-

nyeiről olvashatnak.  

A tanév az előkészületek sűrű, augusztus végi prog-

ramja után (tantárgyfelosztás, órarend, ügyeleti 

rend elkészítése, tankönyvek kiosztása stb.) nyu-

godtan indult szeptember 1-én a tanév. 

Még a koraősz folyamán tanulóink közül néhányan 

részt vettek Szlovéniában a már hagyományos 

Nemzetközi Gyermekszüret programjában, nagyon 

élvezték, jól érezték magukat.  

Október folyamán jöttek az őszi megemlékezések, 

ünnepek. A kollégák és a gyerekek úgy az október 6

-i emléknapra, mind az október 23-i nemzet ünnep-

re szép műsorral készültek, ez utóbbiról iskolai és 

községi szinten is megemlékeztünk. 

A jól megérdemelt őszi szünet után kezdődött a 

tanulmányi versenyek időszaka. Tanulóink számos 

megmérettetésen részt vettek, és jó eredmények 

is, ezekről részletesebben a várhatóan nyáron meg-

jelenő következő számban. 

Nyolcadikosaink számára elérkezett a nehéz dönté-

sek időszaka, hiszen családjukkal elhatározásra kell 

jutni, merre, milyen iskolába tovább. Ehhez meg-

kapták a szükséges kiadványokat, részt vehettek a 

középfokú iskolák nyílt napjain.  

Eljött december, és az adventi időszak. Ennek első, 

legjelentősebb eseménye volt, hogy eljött iskolánk-

ba is a mikulás, akit kicsi és nagy egyaránt rajongva 

várt. A gyerekek ehhez kapcsolódóan egy jól sike-

rült zenés-táncos bulit is szerveztek. Mindebben 

diákönkormányzatunk komoly szervezőmunkát 

végzett. 

Diákjaink besegítettek az idősek napi rendezvény 

kulturális részébe is. 

Zárásként pedig december 21-én szokás szerint 

gyönyörű karácsonyi műsorösszeállítást mutattak 

be tanulóink és felkészítőik a művelődési házban. 

Tabáni Miklós, intézményvezető helyettes 

8. osztályosaink osztályfőnökükkel a Parlament előtt. 
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Keresek 

vitéz Zsoldos Gyula (vagy Endre) szik-

vízüzeme RÉDICS feliratú régi szódás-

üveget. Amennyiben   tud ilyet, ké-

rem, jelezze felém a megadott tele-

fonszámon, vagy személyesen. Köszö-

nöm. 

Farkas Tibor 

Tel: 06-30-216-1320 

RÉDICSI HÍRMONDÓ - 2016. december (8. szám) 

Kiadó: Rédics Község Önkormányzata, 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

A lapszámot szerkesztette: Tabáni Miklós  

Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt, és sikeres 2017. 

esztendőt kívánok. 

E-mail: tabmiki@gmail.com Telefon: 06-92/553-032 

A következő szám  várhatóan nyár elején  jelenik meg. 

Addig is várjuk esetleges témajavaslataikat, hiszen lap csak 

akkor van, ha van hozzá téma, közlendő is. 

 


