EGYHÁZASRÁDÓCI HÍRMONDÓ

ISMERI? EZ A PARLAGFÛ!

Kedves
egyházasrádóci
Lányok és Fiúk,
Hölgyek és
Urak!
Ahogy azt az előző számunkban
is írtuk, ebben az évben szeptember 22-én tartjuk meg a szüreti
felvonulást és bált.
Az első megbeszélésre nyolcan
jöttek el. Dicséretükre váljék, hogy
új időpont kitűzésére szavaztak:
szeptember 3. (hétfő) 18.30
Várlak benneteket szereplőnek
(traktorosok, csőszleány, csőszlegény, kormos fiúk, árusok,
cigánylányok, kisbíró, báró és
báróné, stb…).
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(Amennyiben a megbeszélés
időpontja valakinek nem felel
meg, legyetek olyan szívesek az
alábbi telefonszámon jelezzétek: 0630/760-2336. Érdeklődés
hiányában a szüreti felvonulás
elmarad.)

Augusztus közepe-vége felé éri el a csúcsidőszakát a hazánkban közel kétmillió embernek panaszokat okozó parlagfű-virágzás. Az időjárás is kedvez a tünetek megjelenésének:
meleg, száraz időben rendszerint intenzívebben jelentkeznek a
panaszok. A védekezés legegyszerűbb és legolcsóbb módja (a
gyógyszeres kezeléssel szemben) a gyomnövény virágzásának,
terjedésének megakadályozása: tépje ki gyökerestől a növényt,
mielőtt virágozni kezd és ne engedje terjedni.
Célszerű ebben az időszakban zárva tartani az ablakokat. A
szellőztetést ne reggel 5 és 10 óra közé időzítsük, a pollenkoncentráció ugyanis ebben az időben a legmagasabb.
Ajánlott az esténkénti hajmosás, így megelőzhetjük, hogy az
éjszaka folyamán a hajunkról a párnánkra tapadt polleneket
lélegezzük be.
Érdemesebb, ha nyáron nem a szabadban teregetünk, a frissen
mosott, nedves ruhákon ugyanis könnyedén megtapadnak a
pollenek, így a ruha viselése közben ismét fokozottan jelentkezhetnek a tünetek.
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Mindenkit szeretettel várok!

MEGHÍVÓ
Egy önfeledt kacagással egybekötött kerti partit szervezünk
a „Kultúr Kertben” szeptember 1-jén 14 órától.
Ha van kedved, csatlakozz hozzánk!
Mit hozzál magaddal?
– ha főzni szeretnél, fát, bográcsot, alapanyagot...
– plédet, takarót,
– egy marék jókedvet,
– sok-sok barátot,
– legalább egy jó szomszédot !
Figyelem! >>>>>> NEM FŐZŐVERSENY, hanem „Baráti
összeröffenés”, ahol helyi zenekarok, együttesek is fellépnek: Ex Redrock Zenekar, Övön
alul, Téglagyári Megálló. Nincs
sorrend, nincs konkrét időpont.
Csak lazán...
A  tűzrakóhely igényeket a
következő telefonszámon jelezhetitek: 0630/760-2336. Kérdéseiteket pedig bátran tegyétek fel!
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Értesítés
Tájékoztatjuk Egyházasrádóc
lakosságát, hogy 2011. augusztus 1.-vel elindult az Országos
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
kistérségi szintű időjárási veszélyjelző rendszere. Az új, kistérségi
veszélyjelzési információk a www.
met.hu/idojaras/veszelyjelzes/
oldalon érhetők el.
Az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ) nyilvános honlapján (www.met.hu) általános
élet- és vagyonvédelmi célokat
szolgáló figyelmeztető rendszert
működtet. A rendszer fő célja,
hogy kritikus időjárási helyzetekben, illetve ezeket megelő-

zően hiteles információforrást
biztosítson az önkormányzatok
és a lakosság számára. Az oldal
színekkel ellátott térképére pillantva azonnal látható, hogy mely
területeket érinthet veszélyes
időjárási jelenség. A térképre kattintva pedig szöveges formában
lehet részletesebben tájékozódni
a várható időjárási veszélyről az
adott kistérségben.
Tisztelettel:
Király Lajos tű. alez. s.k.
tűzoltósági főtanácsos
katasztrófavédelmi
kirendeltség-vezető

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, 06/70-5572631.
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
KÁLYHAKÉSZ TŰZIFA ELADÓ!
Érd.: 70/4169841 vagy 94/420-559
Három részes konyhaszekrény
eladó. Érdeklődni: 0630/587-7380
„1000 l-es műanyag tartály
eladó. Egyházasrádóc, Kossuth L.
u. 173.”
Ipari terménydaráló eladó. Érdeklődni: 420-044, 420-168
Asztalosipari gyalugépek kiegészítőkkel, tartozékokkal eladó. Érd.:
0630/9167-646

Anyakönyvi hírek
Születés: –
Házasság: Kiss Veronika és Pecsics András 2012. 08. 04.
Halálozás: Csoknyai Lajosné Bazsó Karolin 2012. 07. 25.,
Horváth József 2012. 08. 06., Horváth Gábor 2012. 08. 14.,
A hozzátartozóknak részvétünk.

Ünnepi szentmise augusztus 20-án
Szent István király napján
2012. augusztus 20-án államalapító Szent István király ünnepén hagyományteremtő szándékkal szabadtéri szentmisére hívta
a katolikus templom harangja az
egyházasrádóci híveket a plébánia
kertjébe. Az ünnepi szentmise
prédikációjában a szépen feldíszített oltárnál Gombos Bálint
plébános felidézte első szent
királyunk alakját, különösen is kiemelve életszentségét. A plébános
rámutatott, ez az ünnep legyen
számunkra a köszönet napja,
amikor a szentmisében megköszönjük gondviselő Istenünknek,
hogy nekünk adta Szent István
királyt, aki életpéldájával, imádságával, önmegtagadással vállalt
áldozataival új magyar eszményt
teremtett. Megmutatta, hogyan
lehet munkával boldogulni, családot szeretni, hazát építeni,
tehetséggel országot gyarapítani.
A szent király nemzete lelkületét,
erkölcsét, kultúráját és jövőjét
egyedül Krisztus tanítására, az
evangéliumra építette és Krisztus
követésében jó példával járt elől.
Számára a keresztény élet nem

külsőséges tettekben, hanem
kitartó és őszinte hitében, valamint a gondviselő Istenbe vetett
bizalmában nyilvánult meg. Példája ezért ma is nagyon időszerű,
hiszen a mai kor magyar emberei
számára is van mondanivalója. Tanuljunk meg keresztényként, Krisztus tanítását megismerve,
azt követve valamint
magyarként, nemzetünk érdekeit előtérbe helyezve élni.
A plébános végül
imádságában Szent
István király közbenjárását kérte, segítse
országunk vezetőit, hogy mindenkor
krisztusi lelkülettel
szolgálják a nemzetet, mennyei pártfogásával pedig támogassa a híveket, hogy
példáját kövessük és
intelmeit megfogadjuk. A szentmise végén Bálint atya
megszentelte az új

búzából készült kenyeret, amelyet
szétosztottak a jelenlévő hívek
körében. A szentmise után a hívek
kötetlen beszélgetés keretében,
településünk polgármesterének
jóvoltából borkóstolóban is részesülhettek.

Ezúton köszönöm azoknak a
kedves híveknek, akik segítettek
e szép ünnep megszervezésében
és lebonyolításában.
Gombos Bálint
plébános
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Csorda-forrás
„Egy ideig azt a kis jelentéktelen, kék virágocskát
nézte, amelyik onnan bújt elő
a moha közül. Egészen jelentéktelen volt, még észrevenni
is alig lehetett. Milyen szép
– gondolta – s az ember nem
is látja meg. Mennyi sok szép
dologgal van tele a világ.”

(Wass Albert)
2012. augusztus 18-án nevet
kapott a falu egyetlen forrása.
Ezentúl a Dózsa György utcában
sétáló falubeliek vagy idelátogató
vendégek elhaladhatnak a Csorda-forrás mellett és frissíthetik
magukat annak vizével. Díszes
faragott névtáblát találhatnak az
út mentén, biztonságos lépcsőt,
amely gyakorlott kőműves keze
által készített kis kőépítményhez
vezet: ez a forrás „háza”. Most
már észre lehet venni, hogy itt egy
igazi forrás van.

Ott volt az régen is. Rengetegen
elhaladtak mellette hosszú évek
során úgy, hogy nem tudtak róla.
Voltak, akik hallották, hogy létezik, de nem törődtek vele, „csak
egy forrás”. Nagy szerencse, hogy
vannak, akik nemcsak felfedezték,
hanem megértve jelentőségét
gondjaikba is vették.
Miféle jelentősége lehet egy
kis forrásnak? Gyakorlati hasznot nem hoz, az biztos: nem
lehet rá se malmot, se erőművet
építeni. Viszont hűvös a vize,
jól esik augusztusi melegben
belemosni az arcot: mintha
régmúlt nyarak képei villannának fel hajdanvolt hangokkal,
illatokkal, ízekkel: a felső mezőre hajtott csorda ballag vidám
őrzőgyerekektől kisérve, aratni
induló déd- és nagyapáink vagy
markot szedni készülő déd- és
nagyanyáink igyekeznek friss
reggelen a „csordahajtón” dolguk felé. Talán hozzájuk köt

minket ez a víz és persze a természethez, aminek ők is és mi is
része vagyunk. Mert ahogy e forrásnak rokonai az erdei patakok,
a gyorsvizű folyók, melyeknek
lényege a víz ereje, vagyis építeni és rombolni is tudnak, úgy
a mi erőnk is attól lehet teljes,
ha megbecsült alapra épül és
hozzáadódik mások erejéhez:
egy hasonló módon gondolkodó
emberéhez, egy faluközösségéhez, a „nagy egészhez”.
Jelkép a Csorda –forrás, eszmei
értéke van, üzenete. A múlthoz
köt és a jövő felé mutat. Nagy jót
tettek a gyöpszeriek, amikor megértve az üzenetet továbbadták
azt: vannak apró dolgok, amelyeket pár ember naggyá tehet azzal,
hogy felfedi annak valódi értékét.
Kevés tiszta vizű forrásunk van,
őrizni és védeni kell őket. Kevés az
önzetlen tenni akarás, jó példával
kell elöl járni, hogy több legyen.
Meg kell mutatni, hogyan vegyük

észre a moha alól előkandikáló
virágot. Mert szép. „Mert sok szép
dologgal van tele a világ.”
A névadó ünnepségre viszonylag sokan jöttek el. Egyházaink
elöljárói méltatták a törekvés jelentőségét illetve megszentelték
a Csorda-forrás vizét. Gyerekek
tolmácsolták költőink örökérvényű gondolatait természetről,
emberről, e kettő egymáshoz
való viszonyáról. Arról, hogy
összhangban kell élni fűvel,
fával, forrással: a természettel,
amely körülvesz. És egymással és
önmagunkkal is.
A forrás vize még vizsgálatok
alatt áll, így arról, hogy emberi
fogyasztásra alkalmas-e, az újság
következő számában olvashatnak. Addig is látogassanak el a
Csorda –forráshoz, mert példa
értékű összefogás eredménye,
ami ott született. Meg kell becsülnünk.

Horváth Anikó

KÉPGALÉRIA
A BÚCSÚRÓL

Foci meccs eredmények:
Egyházasrádóc–Vasalja: 2:0 (3:3)
Szép volt Fiúk!!
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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
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
Könyvtár nyitva tartása:
Szerda: 13.00-17.00
(ünnepnapok kivételével)
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: 18.00 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: 316-562
Dr. Csordás Miklós: 316-562
Gyógyszertár: 420-010
Posta: 528-033
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
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Nyári búcsú
Rádócon

A búcsú a már megbocsátott
bűnök miatt még ránk nehezedő
terhek levétele rólunk. A búcsú
nem bűn-elengedés, hanem
vezeklés-elengedés. Akinek
Isten megbocsátott, azt
nem „bünteti”,
viszont a bocsánatot nyert
bűnös is hordoz
terheket, amelyeket bűneivel
ő maga okozott,
s amelyek már
nem függenek
akaratától, tehát nem is szűnnek meg a bűnbánattal. Fizikai példa: ha levágom
jobb kezemet egy baltával, az
öncsonkítás bűnét követem el.
Ezt megbánhatom és bocsánatot nyerhetek – de attól még
a kezemet nem kapom vissza.
Így van ez lelkiekben is. Maga a
búcsúnyerő cselekedet lehet egy
félórás lelki olvasmányként való
Szentírás-olvasás, egy félórás
szentségimádás, vagy egy közös
öt tizedes rózsafüzér-imában
való részvétel. Bizonyos napokon
az Egyház templomlátogatással
teszi lehetővé teljes búcsú nyerését. A templomlátogatáshoz
hozzátartozik egy Miatyánk és
egy Hiszekegy elimádkozása a
meglátogatott templomban.
Az 1555-ös okmány foglalkozik
részletesebben a rádóci templommal, melyben Szent András

Apostolt titulálja védőszentül. A
hagyomány szerint a védőszent
ünnepén tartottak búcsút szinte
minden faluban.
Ez így volt Egyházasrádócon is,
1934-ig „András
búcsút” tartottak
minden év november 30-án.
Ez évben történt, hogy Sebestyén Gyula
volt kissároslaki
lakos azzal a jámbor óhajtással
fordult Horváth
Lajos plébános
úrhoz, hogy „Isten nagyobb dicsősségére és a
hívek hitéletének mélyítésére az
egyházasrádóci templomban
Keresztutat óhajt felállítani”. A
püspök úr az engedélyt 1934
augusztus 25-én megadta.
P. Takács Ince atya, élve a kapott
felhatalmazással, a keresztutat
augusztus 26-án felállította és
megáldotta az egyházasrádóci
plébánián.
Úgy emlékeznek, egy tehenet
adott el fogadalmának teljesítésére. Nemes tettének bizonyítékául
tartanak „nyári búcsút” azóta is a
faluban, mint az előzőekből kiderült, hogy ezen a napon szentelték
fel a képeket, amely alkalom búcsúk elnyerésére is szolgált.
(Csonka László:
Egyházasrádóc és fíliái egyháztörténete nyomán)
Gy.T.Z.

Show must go on!!
A shownak folytatódnia kell,
hiába zártuk az utóbbi évtizedek
leggyengébb szezonját. Az a
szép a fociban, hogy hamar jön
a lehetőség a javításra. A múlt
évről azt a következtetést vontuk
le sok egyéb mellett, hogy hiába
felkészültek a saját edzőink, a
közeg - főként a játékosok- nem
jól fogadja őket. Ezért próbáltunk külső szakembert szerezni,
de sajnos, akivel megegyeztünk, a felkészülés első napján
cserbenhagyott minket! Egy
héten belül sikerült megoldani
a problémát, így került hozzánk
Hegedüs Attila „A” liszenszes
edző! A keretben jelentős változás nem történt, Vilics Ádám tért
vissza hozzánk.
Heti két edzéssel készültünk a

szezon első rajtjára. A fiúk hozzáállására egy-két kivételtől eltekintve nem lehet panasz, reméljük, ez
így is marad! Ugyanakkor gondot
jelent a szinte katasztrofális anyagi helyzetünk, valamint a szivattyú
meghibásodása, így a pályánk sajnos elégett a nyáron, borzalmas
állapotban van. Szokás szerint
azért Kiss István a segítségünkre
van most is szinte mindenben.
Köszönjük neki! Az első bajnoki
mérkőzés Nagyrákoson volt, amit
kettős győzelemmel abszolváltunk, a felnőtt csapatunk 4-2-re
nyert, az u/19-esek pedig 2-1-re
győztek! Reméljük a folytatás is
hasonló lesz, hisz „show must
go on”!!!


Bali László
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Tanulni sohasem késô!
Érettségizzen Szombathelyen vagy Jánosházán!
Szombathelyen (9700 Szombathely, Aréna u. 10., a Kanizsai
Dorottya Gimnázium épületében)
és Jánosházán (9545 Jánosháza,
Kossuth tér 1.), Körmenden a
Kölcsey Ferenc Gimnázium épületében (9900 Körmend, Bajcsy
Zsilinszky Endre u. 3) működő
esti tagozatú gimnázium felvételt
hirdet a 2012/2013-as tanévre.
Az érettségi vizsgával záruló
középfokú oktatás a Rába Gimnázium intézményi keretei között
történik.
Diákigazolvány igényelhető!
Tanítás heti két alkalommal délután 15 és 2030 óra között.
A beiratkozás ideje Szombathelyen (30/415-0797): augusztus
21., 22., 23. és 24. 9-15 óra között, augusztus 27., 28., 29., 30.
és 31. 8-15 óra között.

A beiratkozás ideje Jánosházán
(30/280-3051): augusztus 4. és 11.
14 - 17 óra között, augusztus 14.
és 21. 15-18 óra között, augusztus
22., 23. és 24. 9-16 óra között.
Körmenden (30/416-1749) jelentkezhet a 9. és a 10. évfolyamra
augusztus 22-től munkaidőben.
Tanítás heti két alkalommal
délután 15 és 2030 óra között.
Telefonon történt egyeztetés
után beiratkozni a fenti időpontokon kívül is lehet.
A jelentkezéshez hozza magával
személyi igazolványát, lakcímkártyáját és korábbi iskolai bizonyítványait, mert mód van előző tanulmányainak a beszámítására is!
Osztályaink megfelelő számú
jelentkező esetén indulnak!
További hasznos információk:
www.rabaestigimi.hu

ELÕADÁSOK
Az Idősek Klubjában
szeptember 25-én (kedden)14 órai kezdettel
„ Az egészségünket támogató örömforrások...” címmel
Némethné Mészáros Irén egészségfejlesztõ tart kóstólóval egybekötött elõadást.
Sok szeretettel várunk mindenkit!


Pummer Lászlóné

A koordinációs épületben
október 1-jén (hétfőn) 18 órai kezdettel
az Oltalom Alapítvány előadás-sorozatának következő programja:
Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája
Dr. Reisinger János irodalom történész vetítéssel egybekötött
előadása.
Az előadást követően ismeretterjesztő könyvek vásárolhatóak.
A belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Gy.T.Z.

KÖTELEZÔ
AZ AGRÁRKAMARAI
REGISZTRÁCIÓ!
Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-jétől
hatályba lépő törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára
a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások
nyomán létrejövő új Agrárkamarában.
Minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet,
aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra.
A törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek
60 napon belül kötelesek:
• bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és
• 5.000 Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.
Tehát legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni
a kamarai hozzájárulást.
A REGISZTRÁCIÓRA  KÖTELEZETTEK  KÖRE:
minden természetes és jogi személy, aki a törvény alapján
agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz agrárgazdasági
tevékenységet folytat. Ha valaki egyszerre több önálló vállalkozása révén is kötelezett a kamarai tagságra (mert pl. őstermelő
és gazdálkodó szervezet tulajdonosa egyben), akkor minden
érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia.
A bejelentkezés alól mentesülnek azok, akik tagjai:
• a Magyar Állatorvosi Kamarának,
• vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamarának,
• vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati
szakmai szervezetnek,
• vagy valamelyik hegyközségnek,
de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen
kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak( erről
külön nyilatkozniuk kell!).
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen
történhet, határideje 2012. szeptember 30. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak az agrárkamarai tanácsadók.
A regisztráció során ki kell választania a törvény által felsorolt
agrárgazdasági tevékenységek közül azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását kéri (a vállalkozására
leginkább jellemző ill. abban legnagyobb gazdasági súllyal
szereplő tevékenység).
A kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén
2012. szeptember 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt
követően történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás befolyt a
Magyar Agrárkamara erre a célra elkülönített bankszámlájára.
A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek igazolják, hogy a gazdasági
kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 37/A. § (2) bekezdésében
foglalt regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére
már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell!
A regisztrációs díj nem egyenlő a kamarai tagdíjjal, azt majd
a kamara küldöttgyűlése által későbbiekben elfogadásra kerülő
alapszabály fogja meghatározni, melynek legvégső határideje
2013 március 31.

Kertészné Horváth Eszter

kamarai tanácsadó

0630/416-9453

