Rátóti Mi-újság?
A “Gyulafirátótért” Közhasznú Egyesület lapja

6. évfolyam 1. szám
2008. január
Megjelenik 1000 példányban

ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ
Az új esztendõben elsõ ülését tartotta január 27-én a
városrészi önkormányzat.
Az intézményvezetõkkel és a kisebbségi önkormányzat helyi képviselõjével kibõvített ülésen a részönkormányzat tagjai elsõ napirendi pontként a közeljövõben
megnyíló új utcák lehetséges neveit vitatták meg. Amint az
köztudott, a település délkeleti és nyugati részén lesznek
építési telkek kialakítva. Így a Kövesdombi utcáról nyíló és
a Kövesdombi utcával párhuzamos két utcának, valamint
a Forrás utcától induló, egészen a Kálvária-dombig nyúló,
a Faiskola utcával párhuzamos utcáknak kell nevet találni.
Csunyi János, korábbi önkormányzati képviselõ levélben
kereste meg a részönkormányzatot, amelyben kérte az
utcanévválasztás eddigi gyakorlatának folytatását,
miszerint az új utcák a település környékén használt dûlõ
és más területek régi neveit kapják meg. A volt képviselõ
konkrét javaslatot is tett. Javasolta, hogy a Kövesdombi
utcából nyíló utca a Nagyrét, míg a párhuzamos utcák a
Derékút és a Kisvölgy utca nevet kapják. Czaun János
elmondta, hogy a veszprémi utcák neveit egy bizottság
hivatott eldönteni, de természetesen a részönkormányzat
javaslatát a bizottság figyelembe fogja venni. A
részönkormányzat a javaslatokkal egyetértett. A Faiskola
utcával párhuzamos utca nevének a részönkormányzat a
korábban említettek figyelembe vételével a Miklád nevet
javasolta. A korábbi képviselõ Sándor Józseffel
egyetértésben javasolta továbbá, hogy a település
zártkerti részén, közismert nevén a Tikhegyen is kapjanak

nevet az utcák az egyszerûbb, világosabb nyilvántartás
végett. A 82-es sz. fõközlekedési úttal párhuzamos elsõ
utcát Újkút, a másodikat Tikhegy utcának javasolta
elnevezni. A testület ezzel a javaslattal is egyetértett.
A részönkormányzat tagjai ezután kialakították
álláspontjukat a „Dakar rally” (várhatóan 2010-tõl) településünk közelében, a lõtér területén lebonyolít andó
magyarors zági versenysz akaszával kapcsolat ban. A
kép vis elõ k egy eté rte tte k abb an, hog y a ver sen y
megrendezése esetén törekedni kell arra, hogy a neves
rend ezvé ny elõn yeib õl miné l nagy obb mért ékbe n
részesüljön a település. Ezzel együtt a verseny
elõkészítése során törekedni kell a lakosságnak okozott
esetleges kellemetlenségek minimalizálására.
Napirendre került még a képviselõi keret 2007. évi
felhasználása, és a 2008. évi keret felosztása. A testület
megállapította, hogy a tavalyi felhasználás a terveknek
megfelelõen alakult, illetve némi maradvány képzõdött,
ami azonban az önkormányzati rendelet szerint ez évben
felhasználható.
A 2008. évi feladatok között a csapadékvíz-elvezetõ
árkok és rossz állapotban lévõ járdaszakaszok
rekonstrukciójának folytatása és a közlekedésbiztonságot
javító intézk edések megtét ele fogalm azódot t meg.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében Némethné
Gunther Teréz, a mûvelõdési ház vezetõje adott
tájékoztatást a 2008-as falun apok elõkészül eteirõl,
valamint a közeljövõ rendezvényeirõl.

Elérkezett a személyi jövedelemadó Elõre is köszöni támogatásukat a „Gyulafirátótért”
bevallásának idõszaka, így Önnek most ismét lehetõsége Közhasznú Egyesület.
van arra, hogy segítsen
gyulafirátóti alapítványt, Adószámunk:18935189-1-19
egyesületet . Adója 1%-át felajánlhatja közhasznú
tevékenységet végzõ nonprofit szervezetek számára, s
Február 23-án 20 órától
még egy 1%-ról rendelkezhet valamely egyház számára.
Ha ezt a felajánlást nem teszi meg, akkor ez a pénz az
államkasszában marad, és a pénz további sorsáról
nem Ön dönt.

FELHÍVÁS!

SPORTBÁL

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a
2003 áprilisában alakult „Gyulafirátótért”
Közhasznú Egyesületet.
Programjaink, tevékenységeink: Rátóti Mi-újság? kiadása,
játszóházak szervezése, nyári gyermektábor szervezése,
pünkösdi királyválasztás, koncert a régi kolostornál,
betlehemezés a katolikus templom elõtt,a többi civil
szervezettel való összefogásban a közterületek parkosítása, virágosítása, gondozása.
Kérjük a falu lakosságát, hogy az egyesület további
munkáját segítsék azzal, hogy felajánlják a befizetett
adójuk egy százalékát. A felajánlást az adócsomag
részét képezõ 0753-D jelû rendelkezõ nyilatkozat
kitöltésével t ehetik meg!

a mûvelõdési házban.
Belépõ 3000 Ft /fõ, mely tartalmazza
az üdvözlõitalt és egy ízletes vacsorát.
TOMBOLA, ZENE, TÁNC
A talpalávalót Bíber János szolgáltatja.
Jegyek válthatók elõvételben
a 2F élelmiszerboltban
és a mûvelõdési házban.
Minden kedves mulatni vágyó
sportbarátot szeretettel várunk!
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Karácsonyi ünnepély a Kastélykert Körzeti Óvodában
December 21. sokunknak az ünnep elõtti utolsó
munkanap volt, mely egyben az óvodában is a szünet elõtti
utolsó napot jelentette.
Ezen a napon mi, szülõk hivatalosak voltunk az óvodai
ünnepre. A „Süni” csoport reggel ünnepelt, a „Csiga-biga”
délelõtt kedveskedett az óvoda dolgozóinak jól sikerült
mûsorával. A másik két csoportban délután került sor az
ünneplésre.
Korán kelõ vagyok, de bizony aznap az egész család
elaludt. Ha kisfiam barátnõjének az anyukája nem telefonál
az ügyben, hogy kislányát örökítsük meg a nagy napon,
lemaradunk AZ ELSÕ OVIS KARÁCSONYRÓL.
Mire beértünk, már mindenki ünneplõben, illetve
szerepe szerinti jelmezben várta a jelet az angyalka
csengettyû hangját - az ünnepség megkezdésére. Itt
szeretném megköszönni egyik ügyes kezû varrónõ
anyukának, Dima Mónikának a jelmezek elkészítéséhez
nyújtott önzetlen segítségét.
A csoportszoba is ünneplõbe öltözött, a gyermekek
által készített angyalkákon visszatükrözõdött a gyertyák
fénye. A nagy- és középsõcsoportos gyermekek - nemcsak a keresztények által ismert - betlehemi történetet
adták elõ. Mint általában mindig, a lányok most is
szívesebben mutatták meg színészi hajlamukat, de a
fiúkból sem hiányzott a szereplési vágy.

Nekem személy szerint nagy büszkeség volt, hogy
visszahúzódó gyermekem - mikor a legkisebbek kerültek
sorra kis produkciójukkal - hõsiesen ott állt közöttük, nem
menekült védelemért szülei karjaiba.
Egészében véve egy kedves emlékkel lettünk
gazdagabbak.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy idén az elõzõ
évekhez képest szerényebb volt az óvodai karácsony.
Ennek oka az, hogy a törvény elõírja: 2008 májusára
minden óvodának biztosítania kell a gyermekeknek
fejenként 3 váltás ágynemût. Az óvoda szûkös
költségvetése indokolttá teszi a nagyon megfontolt
költekezést. A szülõi munkaközösség tagjai talán vétettek
abban, hogy ez ügyben elõre nem tájékoztatták a szülõket.
Személyes véleményem az, hogy nem is baj ebben az
elanyagiasodott világban, hogy nem került a fa alá egy 20.
baba, vagy egy x-edik társasjáték. A csoportok amúgy
játékokkal jól felszereltek. Most minden kisgyermek kapott
egy személyes ajándékot, amit hazavihetett, és akár
elrakhatja magának emlékbe. Otthon úgyis mindnyájan
megkaptuk a várt és szívünknek kedves meglepetést.
Hiszen a karácsony sok mindenrõl szól. A megváltó
születésérõl, az együttlétrõl, a családról, -de elsõsorban és
leginkább- az egymás iránt érzett õszinte szeretetrõl.
Hernád Zsuzsanna

A KARITÁSZ CSOPORT 2007. évi beszámolója
„Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek.” (Mt 25,40.)
Krisztus Urunk ezen szavait követve igyekeztünk
embertársaink segítségére lenni. Örömmel közöljük, hogy
az õsz folyamán az iskolakezdési támogatáson kívül két
alkalommal természetbeni juttatásban is részesülhettek
nagycsaládosok, egyedül élõk, rászorulók. A
természetbeni juttatás (tészta és liszt) forrását a Katolikus
Egyház európai uniós pályázata biztosította, és mi a
Fõegyházmegyei Karitászon keresztül kapcsolódtunk be a
szétosztás feladatába.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segítõként részt
vett akár a szállítás, akár a családokhoz való eljuttatás nem
egyszerû feladatában.
Immár hagyományt teremtve osztottunk Szent Erzsébet
kenyeret a híveknek.
Boldogok lehetünk, hogy Szent Erzsébet, akinek
születése 800. évfordulóját ünnepelhettük, a magyarok
szentje példamutató életével szeretetbõl, alázatból, a
szegények iránt érzett végtelen jóságával értékes
örökséget hagyott ránk.
Év közben betegeket látogattunk. Látogatásunk fõ célja,
hogy lelki támaszt adhassunk, s ha csak rövid idõre is, de
feledtetni tudjuk gondjaikat és derût vihessünk otthonukba.
Központi támogatásunknak és saját forrásunknak
köszönhetõ, hogy karácsonykor ismét segíthettünk.
Köszönjük, hogy bemutatkozásunk óta több pozitív jelzést
és önzetlen anyagi támogatást is kaptunk. Hisszük, hogy
annak jó, aki adni tud, ha többet nem, egy szívbõl jövõ
mosolyt.

Mosolyod, mely szívbõl fakad,
Aranyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében.
Gazdagítja azt, aki kapja,
S nem lesz szegényebb az sem, aki adja.
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné.
Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedõnek.
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelent.
És ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkû, s a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,
Mit annak, aki azt másnak adni nem tudja.
Kívánjuk, hogy minél többen érezzük át a mosoly szívetlelket melengetõ erejét. Ezért szeretettel adjuk közre
II. János-Pál pápa írását: MOSOLYOD.
Kárpátiné, Anni (457-508)
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RENDEZVÉNYNAPTÁR - tervezet 2008.

VMK Gyulafirátóti Mûvelõdési Ház, helyi intézmények, civil szervezetek programjai
Január:
05. (szombat): Fergeteges pótszilveszter! Sváb bál a
városlõdi Johanns' Kapelle Zenekarral
10. (csütörtök): Asztalitenisz edzéslehetõség
csütörtökön16.00-20.00-ig,pénteken 18.00-20.00-ig.
18. (péntek) 17.00: Magyar kultúra napi program: a TIT
Váci Mihály Irodalmi Színpad verses-zenés mûsora.
Színes üvegkép-kiállítás Tánczos Veronika és
tanítványainak munkáiból
26. (szombat): a Kastélykert Óvoda bálja
03. (vasárnap) 16.00: Farsangi elõadás
Február
16. (szombat) 09.00: Asztalitenisz-bajnokság
23. (szombat): Sportegyesületi bál
26. (kedd) 10.50: a Pegazus Bábszínház bérletes
elõadása.
Március
06. (csütörtök): Nõnapi meglepetés! Szeifert Natália
grafikus kiállításának zenés megnyitója és Schäffer
Erzsébet, a Nõk Lapja népszerû újságírójának „Élvezetes életes élményei”, valamint bepillantás
könyveibe.
14. (péntek): Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc megemlékezései, fáklyás felvonulás.
24. (hétfõ) 15.00: Húsvéti tojásgurítás a Kálváriadombon.
Április:
10. (csütörtök): Költészet napi program
20. (vasárnap): Népzenei találkozó
29. (kedd): Pegazus Bábszínház bérletes elõadása
29 (kedd) - 30. (szerda): Gyulaffy Napok
30. (szerda): Májusfaállítás
Május:
01. reggelén zenés ébresztõ a városrészben
06. (kedd) 10.00: Születés hete programja. Lehoczky
Laura elõadása: Intimtorna szülés elõtt és szülés után
29. (csütörtök): Hõsök napja
31. (szombat): Helyi civil nap: Májusfa-kitáncolás,
pünkösdölés, gyermeknap
„Egyszervolt álmodtam, Holnemvolt rajzoltam” címû
mesefilmfigura-kiállítás nemzetközi népmesék figurái és
díszletei Horváth Márta anyagából.
Június:
20-21-22.: Rátóti Napok a reneszánsz év jegyében
(péntek, szombat, vasárnap). „Mátyás apródja voltam”
címû gyermekrajz-kiállítás. II. Rátót Kupa nemzetközi
futballbajnokság.
23-27: Hagyományõrzõ tábor a Pásztor u. 26-ban
Július-Augusztus
07. 12.: Futball utcabajnokság
(A mûvelõdési ház szabadság miatt zárva.)
Szeptember:
13-14. (szombat-vasárnap): Kulturális örökség napi
program a Kolostorromnál
20. (szombat): Szüreti vigasság
26. (péntek): Mihály-napi vásár
Október:
04. szombat: Német Nemzetiségi Nap - a német családok kitelepítésének 60. évfordulója, emléktábla avatás
06. (hétfõ) 17.00: megemlékezés az aradi vértanúk
tiszteletére.

11. vagy 18.: Utazás a szlovákiai vágkirályfára, a
Citerás és Éneklõ Csoporthoz
22. (szerda): Ünnepség az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére
23. (csütörtök) 14.30: Koszorúzás az Alsó temetõben,
Batthyány-kiállítás („vándorkiállítás” a Márc.15. úti
Klubkönyvtárból)
November:
22. (szombat): Rátót Mátyás Nyugdíjasklub 20 éves
évfordulója
Bali Franciska festménykiállítása
December:
06. (szombat): Adventi családi délután: kézmûves
foglalkozás és mûsor
22. (hétfõ): 16.30: Karácsonyváró ünnepi program és
betlehemezés

A MÛVELÕDÉSI HÁZ
2008 FEBRUÁR HAVI PROGRAMJAI
Február 03. (vasárnap) 16.00:
Farsangi vidámság
„Jön-e velünk nagysád …” címmel musicaloperett mûsor Scheer Lívia magánénekes és
Ozsgyáni Mihály, a Nemzeti Színház
mûvészeinek elõadásában.
Jegyek a rendezvényt megelõzõ héten és az
elõadás elõtt a helyszínen válthatók.
Február 16. (szombat) 09.00:
Asztalitenisz-bajnokság a Gyulafirátóti
Sportegyesület szervezésében.
Február 23. (szombat):
Sportegyesületi bál
Február 26. (kedd) 10.50: A Pegazus
Bábszínház bérletes elõadása
Figyelem!
Intimtorna tanfolyam
Lehoczky Laura intimtorna-tréner megfelelõ
számú jelentkezõ esetén tanfolyamot
alkalom indít a mûvelõdési házban (10
alkalom).
A torna bármely korosztály számára ajánlott.
Érdeklõdés: a 06/70/580-1777-es
telefonszámon.
Márciusi elõzetes!
2008. március 06. (csütörtök) 17.00:
nõnapi meglepetés! Szeifert Natália grafikus
kiállításának zenés megnyitója
és Schäffer Erzsébet, a Nõk Lapja
népszerû újságírójának „Élvezetes életes
élményei”, valamint bepillantás könyveibe.
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Mi újság a focicsapat háza táján?
Az õszi szezon értékelése
Az õszi szezont remekül kezdte a csapat. Két
gyõzelem: egy idegenben, egy itthon (Dudaron 1:3,
Berhida ellen 3:0). Két nagyon erõs ellenfél ellen
következett két szoros vereség: ( Zircen kikaptunk 3:2-re,
Felsõörs ellen 3:4).
Majd két fájó döntetlennel folytatta együttesünk:
Alsóörs 3:3, Balatonalmádi 0:0.
Ezt követõen „felszállóág” következett. Két gyõzelem,
(Nemesvámos 0:1, Bakonyszentkirály 3:2) Õsiben egy
vereségbe szaladtunk bele, köszönhetõen a
bíró
sporttárs második félidei tevékenységének. A
„Csibészke” (Berhida) ellen ismét bizonyított a csapat: 2:1
lett a meccs végeredménye. Szabadnap után a mezõny
leggyengébbnek vélt csapatától (Balatonfûzfõ) sikerült
kikapni 5:3-ra. Ezután jött a java! Az elsõ három
helyezettel mérkõztünk. Bakonybélt 2:0-ra, Õsküt
idegenben, nagy csatában 3:2-re vertük. Sajnos a hóesés
miatt megint kimaradt egy hét. Olyan jól kipihentük
magunkat, hogy Csopak ellen még nem ébredtünk fel, s
3:1-es vereséget szenvedtünk. Így a tabellán az õszi
szezont a 6.helyen zártuk. Hét gyõzelemmel, két
döntetlennel, öt vereséggel összesen 23 pontot
szereztünk. A holtszezonban a vezetõség termet bérelt a
focisták részére, ahol Hertelendi Jenõ vezényletével
kondícionáló edzéseket tartanak. Szilveszter elõtt Zircen
egy teremlabdarúgó tornán vettünk részt, ahol „Rátót mix”
csapatunk 2. helyezést ért el. Gratulálunk nekik!
Decemberben évadzáró összejövetelt tartottunk, a
Kolostor sörözõ látott vendégül bennünket. Ezúttal is
köszönjük szépen a kedvességüket. Ezen az estén nagy
meglepetés érte a csapatot: a Csete és Társa
Gumiszervíz (Kádárta) támogatásának köszönhetõen új
szereléshez jutottak a felnõtt játékosok. Február 23-án
sportbált rendezünk a mûvelõdési házban, melyre
szeretettel várunk minden érdeklõdõt. Szívesen fogadunk
mindenféle ajándéktárgyat, melyeket tombolán
kisorsolunk a résztvevõk közt.
A tavaszi idény márciusban kezdõdik, a meccsekre várjuk
szurkolóinkat minél nagyobb létszámban!
Hajrá RAC!
Gyepesi Kálmán szakosztályvezetõ

A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület tánccsoportjának nyitótánca 2008. január 05-én a Sváb bálon.
A városlõdi Johann's Kapelle Zenekar fantasztikus hangulatot teremtett, mindenki nagyon jól érezte magát.

A VMK
Gyulafirátóti
Muvelodési
Háza

RAJZPÁLYÁZATOT
HIRDET
„Mátyás király apródja voltam”
témában a veszprémi általános
iskolák tanulóinak.

Korcsoportok:
* 1. korcsoport: 1-2. osztály
* 2. korcsoport: 3-4. osztály
* 3. korcsoport: 5-6.osztály
* 4. korcsoport: 7-8. osztály
A képzõmûvészeti alkotások az alábbi
technikával készülhetnek:
* vízfesték
* grafika
A pályamunkákat paszpartuval kérjük
beadni a következõ adatokkal:
* az alkotó neve
* a mû címe
* az alkotó életkora
* az alkotó iskolai osztálya
* az iskola neve
Egy alkotó legfeljebb 2 pályamûvet
küldhet be. Az alkotások elküldhetõk:
* Városi Mûvelõdési Központ
(8200 Veszprém, Dózsa György u. 2.)
titkárságára
* vagy a VMK Gyulafirátóti
Mûvelõdési Ház (8412 Gyulafirátót,
Hajmáskéri u. 2.) címére adható.
Beadási határidõ: 2008. május 10.
A beérkezett pályamunkákból zsûrizést
követõen - kiállítást szervezünk a VMK
Gyulafirátóti Mûvelõdési Házában 2008.
június 20-án a Rátóti Napokon, ahol a
díjazottak értékes nyereményekben
részesülnek.
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5.
A Római Katolikus Egyház üzenete

Egy hittanóra margójára * Farsang: vízkereszttõl hamvazószerdáig

A vízkereszt utáni egyik hittanórán az
egyházi év felosztását tanultuk.
Feltettem a kérdést, hogy a liturgikus
év melyik idõszaka van most. A helyes
válasz az évközi idõ lett volna. Az

egyik diák lelkesen válaszolt: „farsangi
idõ”. A válasz elgondolkodtatott. A
liturgia ugyanis nem használja a
farsangi idõ kifejezést. Ez a néphagyomány értékes örökségét képezi
szerte a keresztény világban.
A farsang mindig vízkereszt ünnepe
után (január 6.) kezdõdik, a fejtörést
sokszor keresztények számára is az
okozza, hogy meddig tart. A hamvazószerda ugyanis minden évben más
idõpontra esik, akárcsak a húsvét
ünnepe. Honnan is lehet tudni, mikor
van hamvazószerda, a nagyböjt kezdete? A kiszám olás bonyol ultnak
tûnik, pedig valójában egyszerû, mert
a húsvéttól kell visszaszámolni 40+6
napot. A negyven nap a nagyböjti idõ,
a hat nap, hat vasárnap, amely napon
a keresztények nem tartanak böjtöt. A
húsvét idõ pontja ped ig mindig a
tavaszi napéjegyenlõség (március
21.) utáni elsõ holdtöltét követõ
vasárnap. Idén ez nagyon korán van:
március 23-án. Ezért a hamvazó-

szerda is szinte a lehetõ legkorábbi
idõpontra esik: február 6.
A keresztény ember úgy készül a
Megváltó halálának és feltámadásának megünneplésére, hogy elõtte
hosszú heteken keresztül Õrá, az Õ
szenvedésére figyel. Jézus értünk
vállalt áldozata saját bûneink megbánására indít. Bûneink következménye,
hogy nem tudjuk õszintén megmutatni
önma gunk at sem Iste nnek , sem
egymásnak. A szer etet szabadító
ereje segít nekünk abban, hogy
álarcainktól megszabaduljunk. Ez a
nagyböjti lelki felkészülés folyamata.
Farsangkor álarc mögé bújunk, és
rendben is van ez így, mert ilyenkor az
ála rc csa k a szó rak ozá s egy ik
eszköze, külsõség csupán.
Kívánom, hogy a farsangi idõ elteltével mindnyájunknak sikerüljön levetni a külsõ és belsõ álarcainkat.
Knáb Judit nõvér

Helyreigazítás! A jólsikerült novemberi lelki napról írt Evelin és Viktória. Rosszul írtuk, hogy
mindketten nyolcadikosok, Evelin a 9. évfolyam tanulója.

A református egyházközség hírei: 2008 - a Biblia éve
„A teljes Írás Istentõl ihletett, és hasznos a tanításra,
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.”
(II. Timótheus 3:16-17)
A magyarországi keresztyén egyházak közös szándéka szerint 2008 a Biblia éve. Mit jelent ez az elgondolás?
Elsõsorban azt, hogy felekezettõl függetlenül, minden hívõ
ember vizsgálja meg - és ha szükséges, újítsa fel - a
Szen tírá shoz fûzõ dõ kapc sola tát. Valóban élet em
zsinórmértéke, valóban olvasom, ismerem, kutatom
benne Isten akaratát?
Vagy mindez már csak a múlté, és abból próbálok megélni,
amit gyermekéveim alatt összegyûjtöttem, innen-onnan
meghallok? Közben a jó öreg Biblia ott porosodik a polcon,
elõ nem veszem, csak nagy ritkán …
Ezen túl legalább annyira fontos, hogy azoknak is
lehetõségük legyen a Szentírással való megismerkedésre, akik még csak érdeklõdnek iránta, de nem tudják
pontosan, hogyan is közeledjenek a Könyvek Könyvéhez.
Sok kérdés vetõdik fel vele kapcsolatban: valóban „Istentõl
ihletett” vagy emberi mû? Hogyan olvassam: elejétõl

végig, mint egy regényt, vagy ahol éppen kinyílik? És mit
kezdjek a sok idegen névvel, az érthetetlen kifejezéssel?
A Biblia éve rendezvénysorozat éppen azért született,
hogy választ kapjunk a kérdéseinkre. Országos szinten
hangversenyekkel, kiállításokkal, tudományos elõadásokkal készülnek a szervezõk, de minden felekezet és minden
gyülekezet a maga kezdeményezéseivel fog bekapcsolódni a nagy egészbe.
A kedves olvasókat egy Bibliáról szóló cikksorozat várja
majd e lapban, a rátóti és kádártai eseményekrõl szintén
hírt adunk majd, és szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

A keresztyén ember tudja, hogy a Biblia más, mint a többi
könyv: életet formáló erõ, amely „tanít, fedd, megjobbít és
igazságra nevel.” Itt a nagy lehetõség, hogy mindezt az is
megtapasztalja, akitõl eddig távol állt mindez.
Wessetzky Szabolcs ref. lelkész
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Az évezred új gyógyászata az OSSEJTTERÁPIA
Az orvostudomány - részben a genetika csodálatos ívû
fejlõdésének köszönhetõen - most egy új korszak
nyitásához jutott el, a õssejtek hasznosításához.
Mi az õssejt? Az õssejt olyan sejt, amely bármilyen más
funkciójú sejtté képes átalakulni. Más néven „mindenre
képes” sejtnek is nevezzük. A fogantatás után az embrió
még ilyen „mindenre képes” sejtekbõl áll. A fejlõdés
tizenötödik napjától ezek a sejtek differenciálódnak,
kialakulnak belõlük az ideg-, izom-, csont- és bõrsejtek.
Napjaink õssejtkutatásának egyik legfontosabb kérdése a
felnõtt õssejtek többszörözése. Minél több õssejt van a
vérben, annál jobb a szervezetnek. Ez az a jelenség, amit
napjainkban fedeztek fel. A test saját magát karbantartja,
és optimális egészségi állapotba hozza. A több õssejt
jobban segíti a felépülést. A felnõtt õssejt a csontvelõben
keletkezik, és a véráramban keringve alapvetõ funkciót tölt
be szerveink regenerációjában. A kor elõre haladtával a
termelõdõ õssejtek száma jelentõsen csökken, ezért ha rá
tudjuk venni a szervezetünket arra, hogy természetes úton
több õssejtet termeljen, akkor szervezetünk maga tudja
kijavítani a betegség, baleset vagy egyszerûen az
öregedés által bekövetkezett hibákat. Az õssejtkutatás
tulajdonképpeni célja: teljes szervátültetésre alkalmas
szervek létrehozása, õssejtbõl bármilyen más sejt

Tamás Lajos ÜVEGES
Vállalom:
hõszigetelõ üvegek gyártását, beépítését, valamint
hagyományos üvegezési munkák elvégzését helyszínen is!
Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 18.

Tel.: 88/457-069, 06/30/4149-767

Elõnevelt (bábolnai)

csirke, kacsa, pulyka
2008 tavaszára elõjegyezhetõ.
Ugyanitt gázpalack (gáz) forgalmazása.
Horváth Imre
Gyulafirátót, Felsõújsor 44. Tel.: 457-469

Szénási József
Gyulafirátót
Kastély u. 6.
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SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ!

Tel.: 06/20/979-8524

létrehozható, különbözõ szervek bizonyos nem mûködõ
részét képesek újjáéleszteni.
A kutatások eredményeképpen az õssejtek
felhasználásával ma már nemcsak szerveket, hanem
egyéb szöveteket, sõt csontokat is képesek megújítani.
Hasnyálmirigyet tíz éve tudnak növeszteni. Kezelhetõ a
cukorbetegség. Visszanyerhetõ, illetve javítható a látás. Az
OLIMPIQ STEAM X
õssejtszaporító az elsõ és
egyedülálló természetes õssejtszaporító, amelynek igazán
rendkívüli tulajdonságai vannak: elõsegíti a csontvelõben
lévõ õssejtek termelését, az õssejteknek a vérbõl a
szövetekbe történõ vándorlását, erõsíti az immunrendszer
különféle funkcióit.
Az OLIMPIQ CELL-el az õssejtet is támadó káros
szabadgyökök ellen védekezhetünk, a véráramban az
õssejt útját antioxidánsokkal, bioflavinoidokkal biztosítjuk.
A jövõ elkezdõdött! Az õssejttáplálás segít úrrá lenni az
öregedési folyamatokon azáltal, hogy több felnõtt õssejt
termelõdésre készteti a csontvelõt.
Ha többet szeretne megtudni a két táplálék-kiegészítõrõl,
akkor hívja Nagyné Borbás Máriát a 20/468-88-85ös vagy a 88/457-601-es telefonszámon.

Díjmentes hitelügyintézés
és pénzügyi tanácsadás
Jelzáloghitel: lakásvásárlási, építési,
hitelkiváltási, szabad-felhasználású, illetve
adósságrendezõ hitelek életbiztosítási
védelemmel.
KAMAT ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG:
az elsõ 4 hónapban 0 Ft.
KÖZVETÍTÕI JUTALÉK NINCS!
Lakáscélú hitel már 5% önrésszel is!
Közremûködésemmel otthonában
intézheti hitelfelvételét.
Biztosítási szolgáltatások: élet- és
nyugdíjbiztosítások, lakásbiztosítások.
Befektetések forintban és euróban.
Tõke- és hozamgarancia.
Évi 20 % adókedvezmény.
Kamatadó-mentességi lehetõség.
Pályakezdõknek kötelezõ
magánnyugdíjpénztár,
önkéntes nyugdíjpénztár
Elõzetes idõpontegyeztetés: EPINGER
LÕRINCNÉ 06/30/560-40-91, 88/457-780
Gyulafirátót, Faiskola u.10.

Megjelenik:
Kiadja:
Összeállította: Felelõs kiadó: Nyt.szám:
Tóthné
224/1191/2003. 1000 példányban
Gyulafirátótért
Farkasné
Közhasznú Egyesület Molnár Csilla Martinkovics
Készült: TRADEORG
Erika
Nyomda, Fûzfõgyártelep
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