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Anyakönyvi
hírek
Születés:         
Fö l n a g y Z o l t á n é s d r.
Hirschberger Adrienn lánya:
Imola Sára 2011. 09. 09.
                  
                        
Házasság:       
Koós-Hutás Mária és Székely
Antal 2011. 08. 19.
Lenkay Nikoletta és Takács
Balázs 2011. 08. 27.       
  
Halálozás:
Barti Sándorné Németh
Jolán 2011. 09. 10.
A hozzátartozóknak részvétünk.

Értesítés
Dr. Mészáros András ügyvéd
fogadóórái a körjegyzőségen:
Szeptember 29. délután 15 óra
Október 13. délután 15 óra
Október 26. délután 16 óra
Előzetes bejelentkezés:
06-70/3810-270 vagy a Körjegyzőségen személyesen vagy telefonon.

Labdarúgás
Viszák–Egyházasrádóc: 2-1 (1-2)
Egyházasrádóc–Vasalja: 0-4 (2-1)
Körmend VSE–Egyházasrádóc:
2-1 (5-1)
Szarvaskend- Egyházasrádóc:
3-1 (1-3)
További mérkőzések:
Szeptember 18.
Egyházasrádóc–Magyarszecsőd
Szeptember 25.
Csörötnek–Egyházasrádóc
Október 2.
Egyházasrádóc–Szakonyfalu
Október 9.
Őrimagyarósd–Egyházasrádóc
Október 16.
Egyházasrádóc–Csákánydoroszló
Október 23.
Vasvár–Egyházasrádóc
Október 30.
Egyházasrádóc–Őriszentpéter
November 6.
Halogy–Egyházasrádóc
November 13.
Egyházasrádóc–Nagyrákos
November 20.
Rábagyarmat–Egyházasrádóc
November 27.
Egyházasrádóc–Bajánsenye

Irány Prága!
Az októberi prágai kirándulásra már vannak érdeklődők, de a
létszám még sajnos nem elég. Továbbra is várjuk a jelentkezőket!
A részvételi díj 27.000 Ft/fő, ami tartalmazza a szállást, a reggelit
és az útiköltséget.
A részletekről érdeklődni lehet a Művelődési Házban.
Mobil: 0630/760-2336. E-mail: zgyoparos@hotmail.com

Kettõs állampolgársági eskütétel
Egyházasrádócon
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Állásajánlat
Az egyházasrádóci Meseház óvoda, pályázatot hirdet
ÓVÓNŐ - munkakör betöltésére
A pályázati feltételekről a www.kozigallas.hu honlapon
adunk részletes tájékoztatást.

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.
Vietnámi malacok eladók.E-rádóc, Tanárok u. 25. Tel: 20/5333-533.
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.

ZUMBA
Szerdánként a Művelődési Házban 19.00-20.00 óráig kezdetét veszi
egy új, izgalmas tánc oktatása, ez a ZUMBA fitness! Erről az óráról
biztosan nem fogsz elégedetlenül távozni...
Az órák díja alkalmanként 800 Ft/fő
Érdeklődni a helyszínen lehet a fenti időpontban.

Ne hagyd ki!
Október 4-én (kedden) VIRÁGVÁSÁR lesz a Művelődési Ház udvarán
17.30-18.30.

Meghívó!
Az egyházasrádóci MESEHÁZ ÓVODA szülői munkaközössége és
a „MESEHÁZ OVI ALAPÍTVÁNY” 2011. október 15-én 20.00 órai
kezdettel Jótékonysági Bált rendez.
Zene: Németh „Unikum” Lacika és Juhász Réka
Az est sztárja: Lakatosné Horváth Katalin – országosan elismert
jósnő
Tombola – értékes nyereményekkel
Szeretettel várunk minden szórakozni vágyót!!!!!!!!!!!!!

Meghívó!
Augusztus 18-án, csütörtökön, Egyházasrádóc Községe új, magyar
állampolgárokkal gyarapodott. Az immáron 12 éve köztünk élő holland
nemzetiségű Derks Wilhelmus délelőtt 9 órakor ünnepélyes keretek
között a Polgármesteri Hivatalban tette le az állampolgársági esküt,
amelyet Sőre Zoltán polgármester vezetett le. Az eseményen jelen
volt Derks Wilhelmus családja is. Az édesapa után három gyermekük
is megkapta a kettős állampolgárságot.
A ceremónia után az újdonsült állampolgárokkal pezsgővel és gyerekpezsgővel koccintottak a résztvevők. Gratulálunk!

A „DIÁKNYÁR ALAPÍTVÁNY” hagyományaihoz híven idén is megrendezi az alapítványi bált, melyre szeretettel meghívjuk Önöket.
Helye: Művelődési Ház
Ideje: 2011. november 26. – 20.00 órai kezdettel.
A jó hangulatról Boros Gábor gondoskodik!
A belépő: 1500 Ft
(A belépőjegyekkel és tombola vásárlással a nehéz körülmények között élő gyermekek nyári táborozását és jutalmazását támogatja.)
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A Képviselõ-testület szeptemberi ülésérõl
Szeptember 14-én ülést tartott
Egyházasrádóc Önkormányzatának Képviselő-testülete, melyen
minden képviselő jelen volt.
A nyilvános ülés beszámolókkal
kezdődött a közösen fenntartott
intézmények, a Körjegyzőség és
az Önkormányzat 2011. évi I. félévi
gazdálkodásáról. Ezt követően a
települési szociális rendelet módosítása, majd az állattartási rendelet
módosítása következett. A képviselőtestület döntött a Kossuth Lajos
Általános Iskola alapító okiratának
módosításáról, jóváhagyták a
Meseház Óvoda módosított házi
rendjét, valamint a 2010/2011.
nevelési év értékelését.
Ezt követően Sőre Zoltán polgármester elmondta, hogy most
kerülnek kiírásra az útpályázatok.
A Hunyadi János, Szecsődi és

Szabadság utcák mindenképp prioritást élveznek. A Szecsődi utca
valamivel jobb helyzetben van,
ugyanis a Magyar Dagra Kft. régi
telepén 3 szintes játszóház épül 2
éven belül pályázati támogatásból. A projekt összes értéke 160
millió Ft, 50%-os támogatottságú
és bent van az útfelújítás is. Minden utcára megvannak a kész tervek, így azonnal be lehet nyújtani
a pályázati dokumentációt. Az
úttal együtt a járda és vízelvezető
rendszer is szerepel rajta.
Ezután Sőre Zoltán tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az
iskolai pályázati felújítás csak a
közbeszerzési eljárás lefolyása
után várható. Arra kérte a képviselőket, hogy amennyiben a
faluban olyan negatív véleményeket hallanak, hogy miért pont
decemberben végzik a nyílászáró

cserét, szíveskedjenek a választ
megadni:„Köt bennünk a pályázati útmutatás, elszámolási
kötelezettség, határidők stb. Az
iskolaigazgatóval egyeztettem,
hogy a tanítás abban az időszakban az alsó épületben fog történni 2 műszakban. A végső határidő
február vége. Az elszámolást
június 30-ig kell megtenni.”
A következőkben Tóth Szilárd képviselő lakossági kérést
továbbított, miszerint többen
kérték, hogy a temető szombati
napokon legyen nyitva, hogy az
idős embereket a családjuk fel
tudja vinni autóval. Sőre Zoltán
polgármester elmondta, hogy
amennyiben egyeztetni tud a
polgárőrökkel, úgy pár órás
nyitva tartásról lehet szó.
Voltak képviselők, akik sérelmesnek tartották, hogy az

iskolai jubileumi ünnepségre
nem kaptak meghívást, úgy
vélték, nem minden képviselő
volt szülőként érintett, mégis
intézményt fenntartó önkormányzat képviselőiként ott lett
volna a helyük. Egy olyan kérdés
is elhangzott, hogy Sőre Zoltán
miért a Megyei Közgyűlés képviseletében kapott szót és nem,
mint fenntartó önkormányzat
polgármestere.
Racker Mátyás képviselő jelezte, hogy a szomszédjában
lévő udvarban lévő köztisztasági
problémák miatt rendszeresen
rókák járnak a környéken, komoly kárt okozva az ott élőknek.
Sőre Zoltán polgármester elmondta, hogy egyes ingatlantulajdonosok nem foglalkoznak a
saját portájuk rendbe tartásával,
felszólítás ellenére sem.

nagyon érdekes volt, így családi
kirándulás alkalmával is érdemes
felkeresni. A sok látnivaló között
gyorsan repült az idő, s indulnunk kellett tovább a Kányavári
sziget felé. A szabadban jól esett
a zsíros és vajas kenyér, amit
az otthoni paprikával és paradicsommal fogyasztottunk el.
Ezután következett a séta, amit
a faszerkezetű hídon átsétálva
tettünk a szigeten. Gyönyörködtünk a tavirózsákban, figyeltük
az állatvilágot. Hogy jobban
megismerjük a Kis-Balatont,
felkerestük a Kis-Balaton házat
is, ahol bővebb ismereteket

szereztünk. Láttuk Matula bácsi
kunyhójának mását, az állatvilág
képviselőit, filmet néztünk meg
arról a részről, amit a látogatóknak nem szabad megzavarni.
Ezután az „igazi” Balatont vettük célba, irány Keszthely! Tettünk
egy sétát a Festetics kastély kertjében, majd alkudozás után egy
kellemes hajókiránduláson vettünk részt, nem az „Öregleány”,
hanem a Hableány nevű hajón. A
kánikulában a hűs szellő megtette hatását, mindenki feléledt, s
utána lángosoztunk, fagyiztunk a
parton egyet a késő délutánban.
Folytatás az 5. oldalon

Felfedeztük a Kis-Balatont!
Augusztus 24-én kirándulást
szerveztünk a Balatonra. Erre a
napra kánikulát sikerült kifognunk, bár jobb volt mintha az eső
esett volna, azért jól jött a buszon
a légkondicionálás. Igyekeztünk
olyan ismeretlen úticélokat ös�-

szeállítani, ahol kevesen jártak, s
ezt sikerült is.
Útunk először Balatonszentgyörgyre vezetett, ahol a Csillagvárat néztük meg. A Festetics
grófok vadászvára csillag alaprajzú épület, amely a világon
egyedülálló. Itt
kapott helyet a
középkori életpanoptikum, mely
hűen mutatja be
a múlt egy napját.
Az egyedi alaprajzú kazamatákban
kapott helyet a
világon egyedülálló huszármúzeum. Baba és
mackókiállítást is
megtekintettünk.
Az őspark területén állatsimogató, kovácsműhely
és rengeteg régi
használati tárgy
található. A játszótéren hinták
várják a kicsiket
és nagyokat. Kisgyerekes családoknak is figyelmébe ajánljuk ezt
a látnivalót, mivel
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JUBILATE DEO…
A Kossuth Lajos Általános iskola
különleges iskolai tanévnyitóval
ünnepelte meg fennállásának
50. évfordulóját. A nagyszabású
rendezvény megszervezésében oroszlánrészt vállalt Gigler
Jánosné, Bori néni. Ez alkalommal kérdeztem őt:
– Mikor határozta el Bori néni,
hogy tanár lesz és miért pont
ezeket a szakokat választotta?
Van összefüggés a kedvenc
tárgyak és a tanított tárgyak
között?
– 50 évvel ezelőtt, 1961 szeptemberében voltam kisdiák Bozsokon,
szülőfalumban. Szerencsés diáknak
tartottam magamat, mert én már
hetedikes koromban határozottan
tudtam, hogy tanár szeretnék
lenni. Észrevettem a napköziben,
később a kollégiumban, hogy jóleső érzés töltött el, ha el tudtam
magyarázni a matek feladatokat,
így szívesen segítettem társaimnak a tanulásban. Kőszegen a
gimnáziumi és zeneiskolai évek
alatt alakult ki bennem az elha-

Mindegyik osztályt „tyúkanyó”
módján neveltem, védtem. Tartom velük a kapcsolatot, nyomon
követem az életüket. Érdekesség,
hogy a gyerekeiket is tanítom,
nekik is voltam osztályfőnökük.
Amikor új osztállyal ismerkedem
tanév elején, akkor arról is szó esik,
hogy kinek a testvéreit, szüleit tanítottam. A bátrabbak megkérdezik,
hogy hányas tanuló volt anyu vagy
apu matekból. Három éve, mióta
igazgatóhelyettes lettem, nincs
osztályom (ezt nehezen élem meg,
hiányzik az osztályfőnöki munka),
nem vezetek énekkart. A zongoraoktatás kárpótol, nagy örömmel
végzem. Évente tíz-tizenöt tanítványom van.
– Milyen érzés igazgatóhelyettesnek lenni? Mennyivel jelent
ez több munkát?
– Az igazgatóhelyettesi munka felelősségteljesebb, szerteágazóbb. Számomra egy újabb
kihívás, de szeretem csinálni.
Háttér munkát végzek, szervezek,
előkészítek, számítógépen dolgozom. Süle Erika igazgatónővel jó

tározás, hogy matematika-énekzene szakos tanár leszek. A mai
napig nem bántam meg, hogy a
pedagógus pályát választottam.
Büszke vagyok iskoláimra és tanítványaimra.
– Mióta tanít itt, az iskolában?
Kik voltak az első „szárnyukat
bontogató kis fecskék” a pályafutása kezdetén? Emlékezetesebbek ők ezért?
– Idén a 35. tanévemet kezdtem itt, Egyházasrádócon. Még
nem számoltam össze, hogy hány
tanítványom volt, de azt számon
tartom, hogy 7 osztálynak voltam
az osztályfőnöke. Ezt úgy éltem
meg, mint egy édesanya, akinek
7 gyereke van. Az első osztály az
első szülött előnyét élvezheti (a
mai napig is), az utolsó pedig a
legkisebbnek járó kényeztetést.

párost alkotunk. Sok mindenben
különbözünk, de jól kiegészítjük
egymást.
– Kinek a fejében, és mikor
fogant meg a gondolat, hogy az
eltelt ötven évhez méltó, rendkívüli ünnepséget rendezzen az
iskola? Mekkora munkát jelentett ez a színfalak mögött?
– Az igazgatónővel ketten pár
évvel ezelőtt egy „hangos gondolkodás” eredményeként úgy
döntöttünk, ünnepeljük meg
méltón iskolánk ötven éves évfordulóját. Az ünnepélyen a következő felállásban dolgoztunk:
az igazgatónő volt a főszereplő,
én voltam a háttérben a rendező.
Természetesen előzetesen sok feladatot kellett elvégezni. Nem kis
munka egy ilyen nagy volumenű
ünnepélyt megszervezni. Ez csak

csapatmunkával lehetséges! A
nyáron gyakran időztem az iskolában, augusztus 22-től már minden pedagógus bekapcsolódott a
munkába. Az előkészület sok időt
vett igénybe: kb. 90 egykori diák
címét felkutatni, meghívókat kinyomtatni, megcímezni, kihordani
vagy feladni. Emléklapokat elkészíteni és név szerint kitölteni. A
cd anyagát összeállítani, számítógépen megszerkeszteni, másolni.
Az emlékplaketteket, jelvényeket
megtervezni, megrendelni, érte
menni. A nevelői tablókhoz fényképet gyűjteni. Faliújságot készíteni.
A szalagokat, virágokat megrendelni. Az ünnepély helyszínének, az
iskola udvarának csinosításában,
elrendezésében már a takarítónő
is és a karbantartó is bekapcsolódott. A konyhai dolgozók a
fogadást bonyolították le magas
színvonalon.
– Az eredmény magáért beszél, igazán színvonalas volt az
ünnepély. Mindazok kedvéért,
akik nem voltak jelen, elmesélné
Bori néni nekünk, hogy miben is
különbözött ez a többitől?
– Az idei tanévnyitóra a tantestület nem csak az iskola 159
tanulóját és szüleiket várta, hanem
közel 150 vendéget is, köztük díszvendégeket, az iskola első tanulóit,
tanárait, iskolánk nyugdíjas dolgozóit. Süle Erika igazgatónő ünnepélyes köszöntője után Pálóczi
László nyugdíjas tanácselnöknek
(akit felesége képviselt) köszönetet
mondtunk az iskola létrehozásáért.
Emléklapot, emlékplakettet és virágot kapott. Az ötven éves jubileum
alkalmából tisztelettel köszöntöttük a volt igazgatókat: Tiborcz
Györgyöt és Horváth Gábornét,
majd a jelenlegi igazgatónkat, Süle
Erikát. Az 1961/62-es tanév nevelő
testületéből Baksa Miklósnét, Horváth Miklósnét és Müller Arnoldnét
(akit lánya képviselt). Ők emléklapot, emlékplakettet, cd-t és virágot
vehettek át. Az 1961/62-es tanév
felsős diákjai emléklapot és iskolai
jelvényt vehettek át az ünnepély
utáni osztálytalálkozón az egykori
osztálytermükben. Ünnepeltük

azokat a pedagógusokat, akik az
50 éves iskola tanulói voltak, a
tizenhat ilyen pedagógusból jelenleg heten tanítanak iskolánkban.
Ők emléklapot és nevelői tablót
kaptak ajándékul. Köszöntöttünk
tizenegy olyan iskolai dolgozót,
akik szintén a jubiláló iskola diákjai
voltak. Ők emléklapot és jelvényt
vehettek át az igazgatónőtől.
Tisztelettel emlékeztünk az elhunyt
tanárokra is mécsessel és egy-egy
szál virággal, melyet kisdiákok
helyeztek el egy közös vázában. A
különleges tanévnyitó alkalmából
szalagot is kötöttek az iskola szép
zászlójára – a volt diákok nevében
Für Katalin és Domján Sarolta, a
jelenlegi diákok nevében Vincze
Gréta 8. osztályos tanuló. Szép
szavalatok tették még ünnepélyesebbé a tanévnyitót. Verset
mondott Horváth Anikó tanárnő,
Horváth Gábor 8. o. tanuló, Nagy
Anna 5. o. tanuló és Sóvári Bendegúz 1. o. tanuló. A jelenlegi
diákjainknak is meglepetés volt
az ünnepélyes tanévnyitó, csak a
készülődésből, az iskola kapujának
feliratából tudták meg, hogy más
lesz ez, mint a többi. Reméljük,
hogy ők is büszkék lesznek iskolájukra, nevelőikre. Az igazgatónő
tanévnyitó beszéde után a 27
elsőst köszöntötte. Több éves
szokás, hogy emléklappal avatjuk
őket, idén még jelvényt is kaptak
hozzá. Tavaly már néhány lufival
köszöntöttük az új ruhába öltöztetett iskolát, idén 50 lufival tettük
még emlékezetesebbé. Díszvendégünk Für Lajos Egyházasrádóc
díszpolgára és Kovács Ferenc, a
Megyei Közgyűlés elnöke volt.
Mindkettőjüknek emlékplakettel
kedveskedtünk. Kovács Ferencet,
aki nem tudott részt venni az eseményen, Sőre Zoltán polgármester,
a Megyei Közgyűlés tagja képviselt.
Köszöntője után elismerő oklevelet
adott át az iskolának
– Több évnyi kutatómunka
gyümölcseként megszületett a
jubileumi iskolakönyv cd-n. Mesélne nekünk egy kicsit erről?
Igazgatóim, pedagógustársaim
iránti tiszteletemből, az iskolához
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Augusztus elsején új plébános kezdte meg
munkáját Egyházasrádócon
Orsós Zoltán  atya saját kérésére
távozott az egyházasrádóci római
katolikus egyházközösség éléről.
Ezentúl Zalaháshágyon teljesít
szolgálatot.   Helyét Gombos T.
Bálint plébános vette át.
Lectori salutem – Üdvözlet az
olvasóknak
Szeretettel köszöntöm az újság
olvasóit. Nagykanizsán születtem, s
ebben a számomra mindig nagyon
kedves dél-zalai városban éltem
egészen a teológiai tanulmányaim
megkezdéséig. Az általános iskola
után a helyi Batthyány Lajos Gimnáziumban érettségiztem. Mindig
nagyon érdekeltek az emberiség
történetével, életével kapcsolatos
dolgok, így az iskolai tantárgyak
közül a magyar mellett leginkább
a történelmet és a földrajzot kedveltem. Ezért egyértelmű volt
számomra, hogy érettségi után a
tanári pályát választom: történelem-földrajz szakos tanár szerettem
volna lenni. Ekkor eszembe sem
jutott még, hogy pap legyek. Ez
csak később érett meg bennem.
Boldog II. János Pál pápa azt írja
saját papi hivatásáért hálát adó
könyvében, hogy „minden hivatás
ajándék és titok is egyben, csodás
csere Isten és az ember között.”
Valahogy így volt ez az én életemben is. Az isteni Gondviselés kézzel
fogható jelenlétét középiskolai
éveim alatt tapasztaltam meg először egy súlyos betegség kapcsán
életemben. Ezt követően kezdtem
járni a kanizsai Jézus Szíve Plébánia
ifjúsági közösségébe. Az itt eltöltött
időre mindig szívesen gondolok
vissza. Ez elsősorban akkori plébá-

nosomnak, Koroncz László atyának
volt köszönhető, aki imádságos
lelkületével, mély Isten- és egyházszeretetével, s nem utolsó sorban
emberszeretetével igazi példakép
lett számomra. Rádöbbentem
arra, hogy valami nagy dolog
hiányzik az életemből. Ez pedig
éppen az, amire Jézus akar minket
megtanítani: a mennyei Atya Gondviselő szeretetébe vetett bizalom

dagodtam, mind a tanulmányok,
mind pedig a lelki felkészülés terén:
az Úrral való kapcsolatom és az
iránta való elköteleződésem tovább
mélyült, az Ő jelenlétét érezve tudtam még inkább rábízni életemet.
Mindebben sokat segített a Szűzanya példája, akinek élete állandó
Istenre figyelés, Istenre hagyatkozás volt. 2005. Nagycsütörtökjén
Dr. Konkoly István püspök atya a

kifejezése, a Teremtő Isten iránti
elkötelezettség. Akkoriban fogalmazódott meg bennem először a
gondolat: milyen jó lenne Istennek
szentelni életemet. Mindezt csak
elmélyítette bennem a néhány évvel
később ismét átélt megpróbáltatás:
egy újabb agyműtétet követően
értettem meg Isten hívását, s kaptam meg tőle a hivatás ajándékát.
Kíváncsisággal teli várakozással
érkeztem a pécsi szemináriumba,
ahol eleinte minden az újdonság
erejével hatott rám: a tantárgyak,
a feszített napirend, valamint a
lelki programok és lelkigyakorlatok
Az eltöltött évek alatt sokat gaz-

szombathelyi Székesegyházban
diakónussá, majd fél évvel később,
szeptember 24-én, a kőszegi Jézus
Szíve templomban áldozópappá
szentelt. Papi jelmondatomat a
Zsoltárok könyvéből választottam.
Így szól: „Minden oldalról körülveszel engem és fölöttem tartod
kezedet.” (Zsolt 139,5) Ebben a
mondatban a teremtő Isten, oltalmazó, védelméért hálát adó ember
imádsága fogalmazódik meg. Ezzel
a saját hálámat is szeretném kifejezni Isten iránt, az életemben már
eddig megtapasztalt és azóta is
hatékonyan működő Gondviselésért. Úgy érzem, Isten a „tenyerén

Közlemény!

Alulírott, mint az Egyházasrádóci Református Egyházközség hivatalos képviselője az alábbiakról szeretném tájékoztatni a község
lakosságát:
1. Az utóbbi időkben tapasztalható áramkimaradások miatt az
egyházasrádóci templom harangozó berendezése javíthatatlanul
tönkrement. Emiatt az egyházközségünket 85 ezer forint kár érte.
2. A Biztosító ez irányú kártérítése bizonytalan. Hiszen a kötvényünk
szerint a biztosítás, tűzkár, villámcsapás esetére vonatkozik, sorozatos
néhány másodperces áramkimaradásra nem. Ilyet a biztosító nem ismer,
csak az EON.
3. Egyházközségünk egy új és jelenleg a legkorszerűbb berendezés
beszerzése mellett döntött.
4. A berendezést a napokban felszerelték és beüzemelték. (Az új
berendezés ára, 95 ezer forint+ÁFA.) Ezt az összeget számos más,
értelmesebb célokra is el tudtuk volna költeni!
5. Az új automata, mobil telefonról is vezérelhető és hétköznapi
programokra is alkalmas.
6. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot arról, hogy 2011. évi október
1-jétől a vasárnapi és más harangozási rend mellett, hétköznapi harangozás is lesz.
7. Minden nap reggel 7 órakor, déli 12 órakor és este 20 órakor.                                   
Szakál Péter
esperes

hordozott” akkor is, amikor egyes
pillanatok keménynek, sőt egyenesen elviselhetetlennek tűntek. Ma
már tudom, hogy a nehézségek
kikerülhetetlenek az ember életében, hiszen ezek által tanulunk
meg küzdeni, s válunk szívósabb
emberekké. Éppen ezért az átélt
nehézségekért is hálával tartozom
Istennek.
A szentelést követően Kőszegre
kerültem, pontosabban fogalmazva Kőszegen maradtam. Abban
a szerencsés helyzetben voltam
ugyanis, hogy Püspök atya már
a szentelésem előtt egy évvel
Kőszegre küldött, pasztorációs
gyakorlatra. Káplánként három
évet töltöttem ott, s ez idő alatt
a gyakorlati lelkipásztorkodás
számos területén kipróbálhattam
magam. 2008-tól két éven át,
egyházmegyénk egyik legnagyobb
egyházközségében, a zalaegerszegi
Mária Magdolna Plébánián, 2010től pedig egy éven át Szombathelyen, a Székesegyházban teljesítettem papi szolgálatomat. Az idei
év augusztus elsejétől Püspök úr
Egyházasrádóc és a hozzá tartozó
községek Harasztifalu, Nagykölked,
Egyházashollós, Nemesrempehollós
és Rádóckölked plébánosává nevezett ki és bízott meg e települések
lelkipásztori ellátásával.
Befejezésként arra szeretném
kérni e sorok olvasóit, hogy imádkozzanak értem, imádkozzunk
együtt azért, hogy életemet továbbra is az isteni Gondviselésre
bízva, igazán Jézus Szent Szíve
szerinti pap lehessek.
Gombos T. Bálint        
plébános

AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA

Nemzeti hitvallás
(részlet)
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk
ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar
államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé
tette.
Tisztelt Honfitársunk!
2011. szeptember 1-jétől kezdődően az ország ös�szes önkormányzati ügyfélszolgálatán, körjegyzőségén
és a kormányablakoknál látogatható AZ ALAPTÖRVÉNY
ASZTALA. Ha Ön az asztalon elhelyezett igénylőlapot kitölti, Kövér
László, a Magyar Országgyűlés elnöke megküldi Önnek a Magyarország Alaptörvénye című kiadvány ingyenes, az Ön részére szóló példányát. AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA a későbbiek folyamán bemutatja
Önnek a Magyarország Alaptörvénye – Díszkiadás című albumot,
amely az Alaptörvény szövege mellett hatvannégy régi és új festmény
reprodukcióját is tartalmazza. E művek a magyar történelem jeles
eseményeit ábrázolják a Vérszerződétől napjainkig. AZ ALAPTÖRVÉNY
ASZTALA segítségével a Díszkiadás is előjegyezhető.
Akik törvényt szabtak Magyarországnak:
Szent István király, II. András, Mátyás király, Werbőczy István
nádor, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Antall József.
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Élményekben gazdag, kellemes időtöltésben, pihenésben volt része
azoknak a gyermekeknek, akik 2011. 7. 2–6-ig részt vettek a Gyermekjóléti szolgálat által szervezett táborozáson.

rásakor mindannyiunkat kedves
ajándékokkal leptek meg. A tábor
vezetése jutalmazta a szellemi és
ügyességi versenyekben résztvevőket, az ajándékok mellé oklevelet
és emléklapot is kaptunk.
Ha az időjárás engedte a táborhoz tartozó füves pályán és
nagy ligetes területen múlattuk az
időt. Bandi bácsi ötleteket adott a
sportos játékokhoz, Ő felügyelte a
tollas- és röplabda mérkőzéseket.
A fiúk vitorlásokat készítettek, amit
később vízre is bocsátottunk, nagy
verseny közepette. Virággal sokat
fociztunk. Gabi bácsi segítségével
íjászkodtunk és papír rókákra
vadásztunk, persze a természettel
való ismerkedés sem maradt el:
gyűjtöttünk érdekes növényeket,
vízben élő állatokat.
Szabadtéri szalonna és virsli
sütés után a vígságé volt a szerep,
Ági nénitől a népdalok és a néptánc világából kaptunk ízelítőt, közös éneklés és tánc következett.
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Az utolsó két nap megmártóztunk a kissé hűvös vízben, de a
nagy bohóckodásban ez sem
zavart minket.
Ha a felnőttek nem gondoskodtak volna szórakozásról,
akkor is jól mulattuk volna, mert
nagyon vidám társaság gyűlt
össze. Különböző osztályokból
jöttek fiúk és lányok, hamar
megtaláltuk a közös hangot. A
már meglévő barátságok sem gátoltak bennünket, hogy mindan�nyian jókat nevesünk és nagyokat
beszélgessünk. Jókat ettünk és
még jobbakat mulattunk.
Mindezekért hálás köszönettel
tartozunk azoknak, akik lehetővé
tették számunkra ezt a nagy
kalandot.
Káldi Júlia
6. oszt.tanuló
Szeretném megköszönni én
is azoknak a vállalkozóknak,
önkormányzatoknak, magánszemélyeknek, akik segítettek
abban, hogy ez a tábor létrejöhessen:

Búcsú
– apad a lelkesedés…
Idén csekély népszerűségnek örvendett a
búcsú, pedig még az időjárással is szerencsénk volt. Bár a körhintások és a céllövöldék
már napokkal korábban megérkeztek, az igazi
kirakodóvásár csak augusztus 28-án (vasárnap) kezdődött meg. Napközben ugyanúgy,
mint a korábbi években volt ringis, dodgem,
céllövölde, számos árus, lufi, vattacukor és
idén még fagyi is. Mindezek ellenére tolongásról szó sem volt. Délután három órakor
még csak szállingóztak az emberek. Az egyik
árus arról panaszkodott, hogy évről évre
egyre nehezebb a dolguk, az ország minden
területén apad a lelkesedés a búcsúkon és
más rendezvényeken. A jelenlévők körében a
legnagyobb sikere a dodgemnek volt.
A délutáni foci meccsen már többen is
megjelentek, itt sajnos egy verekedés is kialakult a focisták között, szerencsére helyreállt a
rend. Végül az esti bálon megsokszorozódott
a létszám, és hajnalig tartott a mulatozás.
Gy.T.Z.

Ochsenreither Clemens
Alexand
 er-nek, Derks
Wilhelmus-nak, Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő
Bt.-nek, Elek Tibor ügyv. ig.nak, Nagykölked–Rádóckölked
Önkormányzataának, Nagy
Fe r n c n é n e k , N a g y S á n d o rnak, Németh Imrének, Bálint
Lászlónénak, Káldiné Juditnak,
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnek, Schmild Bélának,
Simon Gábornak, Szvoboda Tamásnak, Tóth Józsefnének.
Köszönetet mondok: Nagy
Gábornénak, Nagy Gábornak,
Korponai Gézánénak és Virágnak, Nagy Endrének, önzetlen
segítségükért.
Köszönöm: Egyházasrádóc,
Harasztifalu, Rádóckölked Önkormányzatainak a rendelkezésünkre bocsátott buszokat,
Bíróné Ibolyának, Petrásocicsné
Julinak, Sóvári Attilának a segítséget és a szállítást.
Nagy Endréné
Gyermekjóléti szolg. vez.

Felfedeztük
a KisBalatont!
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Esemény naptár 2011.

A nagy kaland

Szeretném megosztani mindenkivel idei nyaralásom igazi nagy
kalandját.
A vadregényes szépségű
zalalövői Borostyán-tó partján
lévő táborba 13 gyermek és felnőtt
kísérőink költöztek 5 napra. Az idő
borongóssága miatt eleinte nem
tudtunk fürödni, de akkor sem
unatkoztunk. Vetélkedők, kézműves foglalkozások tarkították
napjainkat.
Tünde néni néhány ügyes kis
„kütyü” elkészítését mutatta meg.
Kriszti néni közreműködésével a
csapatok elkészítették a saját kis
naplójukat. Ezeknek a kis füzeteknek nagy hasznát vettük a vetélkedőkön. Ebbe írtuk a szóláncokat,
a vetélkedők megfejtéseit, kitalált
feladványokat, és ebbe rajzoltuk
a tóról és környékéről készült térképet, írtuk növény és állatvilágát,
és természetesen a megoldásokért
járó pontokat. A mókás versengés
nem tét nélkül volt. A tábor zá-
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