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A “Gyulafirátótért” Közhasznú Egyesület lapja
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Megjelenik 1000 példányban

ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ
Az eddigi esetenkénti megjelenéstõl eltérõen a jövõben
rendszeresen látogatják a települést a közterületfelügyelõk. Mi az, amit figyelnek, milyen intézkedéseket
tehetnek? Errõl kérdeztük Réfiné Wágner Beatrixet, a
felügyelet vezetõjét.
- A közterület-felügyelõk valójában azért vannak, hogy
a lakosság békés egymás mellett élését szolgáló
szabályok betartását ellenõrizzék, azoknak érvényt
szerezzenek. Nem a bírságolás az elsõdleges célunk,
hanem az, hogy a másoknak kellemetlenséget okozó
lakosokat figyelmeztessük a szabályok betartására.
Természetesen a fokozatosság elvét betartva eljuthatunk
a b ír sá go lá si g i s, ha va la ki ne m h aj la nd ó a
figyelmeztetésünk ellenére sem a szabályokat betartani. A
nevünkbõl is következik, hogy a felügyelet a közterületeket figyeli. A szabálytalanul, sokszor balesetveszélyes helyzetet teremtve megálló vagy parkoló
gépjármûvek vezetõivel szemben fogunk fellépni.
Gyulafirátóton több haszongépjármû is rendelkezik telephelyengedéllyel. Figyelünk arra, hogy a
telephelyezõ jármû valóban rendelkezik-e ilyen engedéllyel, ha igen, oda szól-e az engedélye, ahol valójában
tartózkodik. Ezek a jármûvek, ha nem a kiadott engedély
szerinti telephelyen állnak, rendszerint nehezen, vagy
balesetveszélyesen kerülhetõk ki, esetleg szûk utcákban
lehetetlenné teszik a rendeltetésszerû úthasználatot.
Falusias jellegû környezetben gyakran megjelenik a
gazdátlan, kóbor vagy kiszökött kutyák okozta kellemetlenség. A kutyát tartó lakosoknak tudniuk kell, hogy a
kutyatartás felelõsség, saját hobbijukkal másoknak nem

okozhatnak kellemetlenséget, esetenként veszélyt.
A kutyatartásra vonatkozó szabályokat a város
rendeletben határozta meg. (A rendelet kivonatos
ismertetése a következõ lapszámban olvasható. A szerk.)
A közterület felügyelõk dolga, hogy felhívják a gyepmester
figyelmét, ha járõrözés során szabadon lévõ kutyát látnak.
Családi házak építésénél, felújításánál gyakran
elõfordul, hogy az építési vagy bontási anyagot
közterületen helyezi el a tulajdonos. Az ideiglenes
elhelyezés megengedett, de a közterület használatát
ezzel nem akadályozhatjuk. Ahol azt tapasztaljuk, hogy az
ilyen anyag elhelyezése nem az építkezés közvetlen
kiszolgálását biztosítja, ott felszólítással fogunk élni. A
házakhoz tartozó közterület tisztán tartása, gondozása
minden lakosnak a kötelessége.
Az árkokban felgyülemlett és a csapadékvíz
elfolyását akadályozó avar eltávolítása éppúgy
kötelessége (és érdeke is) az ott lakónak, mint a
fûnyírás, vagy a parlagfû-mentesítés. Elhanyagolt
„porta” észlelése esetén is intézkedn i fogunk. Az
elmondottakból kitûnik, hogy tevékenységünket a
lakosság szolgálatában végezzük. Kérek mindenkit, hogy
eset lege s fels zólí tásu nkat , figy elme ztet ésün ket ne
zaklatásnak vegye, hiszen mi a szabályok betartására
hívj uk fe l a fi gyel met a zok n evéb en, a kikn ek a
sz ab ál yt al an ko dó k ke ll em et le ns ég et o ko zn ak . A
szabályok pedig azért születtek, hogy azok
betartásával a településen élõk egymás zavarása
nélkül élhessék mindennapjaikat.
F.L.
Köszönöm a beszélgetést.

1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékezete

Közeledik a leendõ elsõ osztályosok
beíratásának idõpontja!

Városrészi megemlékezés Gyulafirátóton
2008. március 14. péntek:
17.45: Gyülekezés a Városrészi Önkormányzati
Hivatal elõtt
18.00: Fáklyás felvonulás indul a Batthyány Lajos
emlékszoborhoz
Ünnepi beszédet mond: Hermann István, a
Veszprémi Érseki és Fõkáptalani Levéltár igazgatója

A megemlékezõ mûsorban közremûködnek:
*Bakonyerdõ Pávakör
*Tamás Regina 8.oszt. tanuló
*Kastélykert Óvoda óvónõi
Tájékoztatom a falu lakosságát, hogy március
második felében lakossági fórumot tartok,
közösen a Balaton Volán képviselõivel. Témánk az
Önkormányzat és Gyulafirátót ügyein túl a
közeljövõben megújuló buszmenetrend lesz. Az
idõpontról a késõbbiekben tájékoztatom Önöket.
Tisztelettel: Czaun János

A Gyulaffy L. Ált. Iskolában 2007 decemberében és az
új év elmúlt idõszakában is zajlottak olyan programok,
amelyek keretében lehetõséget adtunk intézményünk
megismerésére (játszóház, nyílt nap).
Az alábbiakban további kapcsolatteremtõ, ill. tájékoztató
programjainkra is szeretnénk felhívni figyelmüket,
melyekre szívesen várjuk leendõ
elsõseinket és szüleiket:

2008. március 3-án 16.30-tól
szülõi értekezlet iskolánkban.
Meghívott vendégünk: Dr. Dékán Annamária
gyermekorvos.

2008. március 7-én 16.00-tól
a leendõ tanító nénik vezetésével zajló játszóház.
A beiratkozás idõpontja és helye:

2008. április 9-10-én, 08.00-17.00-ig
az iskola titkársága.
Mágedliné Kiss Eleonóra, ig.
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A NÉMET NEMZETISÉGI TAGOZAT HÍREI
Kedves Szülõk!

Projektoktatás

Közeledik a leendõ elsõsök iskolai beíratásának ideje. A
Gyulaffy László Általános Iskolában német nemzetiségi
tagozat mûködik. Szeretném bemutatni Önöknek ennek
mûködési rendjét, az ott folyó munkát.

Mit is jelent az, ha gyermekünk német
nemzetiségi tagozatos diák lesz?
Ezen a tagozaton diákjaink az elsõ osztálytól kezdve
tanulnak német nyelv és irodalmat a nyolc év átlagában
heti 5 órában.

A német órák óraszámainak alakulása:
1. osztály 3 óra, 2. osztály 5 óra + 1 óra német tánc,
3. osztály 5 óra, 4.osztály 5,5 óra, 5. osztály 5,5 óra,
6. osztály 5,5 óra, 7. osztály 5,5 óra, 8. osztály 5,5 óra + 1
felvételi elõkészítõ óra.

A nevelõ-oktató munka
Az elsõ osztályban a gyermekek, életkori sajátosságaiknak megfelelõen, játékos formában ismerkednek meg
a német nyelvvel. A második évfolyamon az írás-olvasás
elsajátítása mellett a lexikai tudás fejlesztésére helyezzük
a hangsúlyt. A harmadik évfolyamtól az írás és olvasási
készség megszilárdításán túl a beszédértési készség és a
beszédkészség fejlesztésén van a fõ hangsúly. A második
és a harmadik osztályban heti egy órában német tánc
foglalkozáson vesznek részt tanulóink.
A felsõ tagozaton a heti 5,5 német óra azt jelenti, hogy az
egyik héten 5, a másik héten 6 németórájuk van a
gyerekeknek. Ez a magas óraszám lehetõséget biztosít
arra, hogy tanulóinkat felkészítsük a sikeres középiskolai
felvételire, az emelt szintû nyelvi tagozatokon, valamint
német nemzetiségi tagozaton való továbbtanulásra. A 8.
osztályban ehhez még plusz 1 felvételi elõkészítõ német
órát is biztosítunk.

Diákjaink évfolyamonként és évente egy egész napot a
népismeret tananyagának feldolgozására fordíthatnak. A
pro jek tna pok leh etõ ség et biz tos íta nak arr a, hog y
megismerkedjenek a megyei német nemzetiségi
települések hagyományaival, eljutnak Szekszárdra a
Német Színház elõadásaira, kirándulnak Ausztriába pl.
Bécsbe ill. Eisenstadtba.
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink német
nyelvterületen is kipróbálhassák nyelvtudásukat.

Kapcsolataink
Nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a helyi Német
Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel, a Veszprémi Német
Kisebbségi Önkormányzattal, a veszprémi német
nemzetiségi tagozatos iskolákkal.

A német nemzetiségi oktatás
eszközellátottsága
Az elmúlt évek során sikerült beszereznünk mindazokat az
eszközöket, melyek munkánkhoz feltétlenül szükségesek.
A felsõ tagozaton szaktanteremben tanítunk. Itt
számítógép, videolejátszó, televízió, CD-s magnó,
diavetítõ, írásvetítõ, acéllemezes, filccel írható mágnestábla áll a gyerekek és a kollégák rendelkezésére. A
számítógépen a gyerekek oktatóprogramokat használhatnak, levelezhetnek, használhatják az internetet.
Kiváló minõségû multimédiás anyagokkal rendelkezünk.
Iskolai könyvtárunkban osztálylétszámnak megfelelõen
rendelkezésre állnak tanulói szótárak, ill. több példányban
középszótárak is.

És mi lesz az angol nyelvvel?

Nem kétséges, hogy a XXI. században felnövekvõ
generációnak ma már egy idegen nyelv elsajátítása nem
elégséges. Az angol nyelvre éppúgy szükségük lesz, mint
a németre. A nemzetiségi tagozatos diákjaink angolt
Német népismeret
A német nemzetiségi oktatás nemcsak a német nyelv szakköri formában tanulhatnak. A szakkörök délutáni
elsajátítását jelenti, hanem a magyarországi német elfoglaltságot jelentenek. A német nyelv ilyen magas
nemzetiség történelmével, kultúrájával, hagyományaival óraszámban történõ tanulása biztos alapokat nyújt ahhoz,
való megismerkedést is. Külön szívügyünknek tekintjük a hogy az angol nyelvvel is könnyebben megbirkóznak
helyi hagyományok õrzését, ápolását. A német nyelv és diákjaink.
irodalom tantárgyon belül az alsó tagozaton évi 18 órában, Amennyiben tagozatunk munkája felkeltette érdeklõa felsõ tagozaton évi 37 órában tanítunk német désüket, kérem, olvassák el az iskolánk honlapján
található Pedagógiai Program német nemzetiségi
népismeretet.
A felsõ tagozaton német nemzetiségi kamarakórus is oktatásra vonatkozó részét. Szeretnénk, hogy tanulóink a
kisebbségi hagyományok õrzésével és ápolásával az
mûködik.
európai kultúrát gazdagítsák, és biztos nyelvtudásukkal
Nyelvi felmérések
Pedagógiai programunknak megfelelõen a 4. a 6. és a 8. érvényesüljenek az Európai Unióban.
Jelinkóné Hackl Hedvig, tagozatvezetõ
év végén tanulóink nyelvi felmérés keretében adnak
számot tudásukról. A negyedikesek és a hatodikosok
írásban, míg a nyolcadikosok írásban és szóban is. E
felmérések eredményei hasznos visszajelzések a
tanulóknak és szüleiknek is az addig megszerzett
Új helyen, a mûvelõdési házban!
tudásról.

ETKA jóga

Nyelvi versenyek, kulturális bemutatók
Tanulóink évente sikeresen szerepelnek a német
nemzetiségi nyelvi versenyeken Ajkarendeken (5. 6. 7.
osztályosok) ill. Veszprémben (8. osztályosok).
Rendszeres résztvevõi vagyunk a Városlõdön
megrendezésre kerülõ „Ki mit tud?”-nak. Szavalóink,
énekeseink, táncosaink sok szép eredménnyel
gazdagították már iskolánkat.

Új idõben: hétfõn 17.30 órától!

Várok szeretettel minden mozogni vágyót!
Gyere, és tegyél a jó közérzetedért!
Ha itt fáj, ott fáj, próbáld ki, hátha
NEKED IS JÓT TESZ!

Amit hozzál: kényelmes öltözék,
vastagzokni, és polifoam-matrac.
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Farsangolók
Alsós farsang

A MÛVELÕDÉSI HÁZ
2008 MÁRCIUS HAVI PROGRAMJAI
Kedves Fiatalok!

Éjszakai „Lan-party” sorozat lesz a

Január 24-én került megrendezésre az alsó
tagozatosok (1-4. oszt.) számára a farsangi mulatság.

mûvelõdési házban. 5 alkalom, amely versennyel
zárul. Az elsõ 3 helyezettet díjazzuk, minden résztvevõ
ajándékban részesül.
A játék idejére felügyeletet biztosítunk.
Idõpontjai:
2008. 02.29. 20.00-08.00-ig
2008. 03.07. 20.00-08.00-ig
2008. 03.21. 20.00-08.00-ig
2008. 03.28. 20.00-08.00-ig
Számítógépet és egyéb eszközöket a résztvevõknek
kell hoznia.
Verseny:
2008. 04. 05. szombat 09.00-20.00-ig
Eredményhirdetés és díjátadás 21.00-kor, amely
amatõr rock bulival folytatódik, többek között a
Slußpoén nevû csapattal.
A sorozatot az „Összefogás a biztonságos
Veszprémért” elnevezésû pályázat támogatja.
2008. március 06. csütörtök 17.00:

Nõnapi meglepetés! Nemcsak nõknek!
Szeifert Natália grafikus kiállításának zenés
megnyitója
A kiállítást megnyitja Kovács Péter rajztanár.
A megnyitón közremûködik Szeifert Ármin és
Szeifert Bálint gitáron.
Ezt követõen Schäffer Erzsébet, a Nõk lapja
népszerû újságírója megosztja velünk Élvezetes „életes” élményeit, az átélt
élményekbõl született könyvei alapján.
A könyvek megvásárolhatók és dedikáltathatók
a helyszínen.
A grafika-kiállítás megtekinthetõ 2008. március 21-ig,
hétköznapokon 16.00-20.00 óra között.
A belépés díjtalan!
2008. március 24. hétfõ 15.00:
Húsvéti tojásgurításra vár mindenkit
szeretettel a Kálvária-dombra a Gyulafirátótért
Közhasznú Egyesület. (Rossz idõ esetén a program
elmarad!)

Elõször a jelmezesek vonultak fel osztályonként.
Szebbnél szebb jelmezeket láthattunk. Az elsõsök és a
negyedikesek az ünnep hangulatához illõ mûsorral
szórakoztatták a szülõket és a vendégeket. A jelmezesek
ezután együtt táncoltak és „limbó- hintóztak” Timi néni
vezetésével. Pihenésképpen a büfében lehetett enni, inni
a szünetben. A rokisok fellépése most is nagy sikert
aratott. Nagyon jó hangulatot teremtettek. A tanító nénik
különbözõ játékokra hívták a gyerekeket. Volt
táncverseny, seprû-tánc stb. Mindenki nagyon jól érezte
magát. A bál végén a tombola-sorsolást az SZM tagjai
tartották meg. Sok-sok ajándék talált gazdára. Köszönjük
a szülõk támogatását!
Bodó Attiláné tanítónõ A Süni csoport tagjai egy rövid történettel készültek,
melyben szerephez jutott farsang király, a szakácsnõ,
hóemberek, zenemester és még sok ügyes apróság. A
Ovis farsang
gyerekek az óvónõk vezetésével és a dadusok
Szilveszter után öt nappal kezdõdik vízkereszt hava, segítségével sok mosolyt csaltak az arcunkra. A mûsor
mely egyben a farsangi bálok idõszaka is. Óvodánkban két után végre mindenki felvehette hõn áhított jelmezét.
esemény köthetõ ehhez az idõszakhoz: az óvoda és a Ezután a táncparketten és a süteményektõl roskadozó
szülõi munkaközösség által rendezett - immár hagyo- asztalok mellett láthattunk tavasz tündért, citromtündért,
mányos - Dorottya-napi jótékonysági bál és a gyermekek hercegnõket,edzõt, robotot, szakácsot, macit, ûrhajóst,
farsangi mulatsága. Február 1-je minden bizonnyal az kutyát, oroszlánt, pókembert, nindzsát apródot és dínót.
összes óvodásnak izgalmas reggel volt, hiszen ezen a Az ünnepség nekünk szülõknek lassan véget ért, de
napon volt a farsangi bál az oviban. Mi különösen gyermekeink tovább „buliztak” és az iskola alsó
izgultunk, mert kisfiunk egy hosszú betegség után ezen a tagozatosainak is bemutatták jelmezeiket.
napon ment elõször ismét az óvodába. Mint minden közös Az izgalmakkal teli nap végén este nyugovóra térve
ünnepen, mi szülõk most is egy-egy tányér finom bizonyára arról álmodtak, hogy jövõre majd milyen jelmezt
süteménnyel érkeztünk.
öltsenek magukra?!
Hernád Zsuzsanna
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Gyulafirátóti Senior Asztalitenisz-Bajnokság 2008.

Az idén is megrendezésre került a hagyományos
rátóti asztalitenisz-bajnokság. Több mint harminc éve
indította útjára Komendánt Bandi bácsi ennek a nagyon
népszerû, sokak által kedvelt sportnak a
helyi
rendezvényét.
A hosszú évtizedek óta is töretlen népszerûségnek
örvendõ bajnokságot az idén február16-án, szombaton
rendeztük meg a mûvelõdési házban.
9 óra 15 perckor indult útjára a labda, és több mint öt
órán keresztül pattogott folyamatosan a lelkes résztvevõk
jóvoltából. Az évrõl évre megfigyelhetõ tendencia az idén
is érzékelhetõ volt: egyre fiatalodik a mezõny és a 35-ik
életévüket elérõ játékosok igen komoly játékerõt
képviselnek. Már a selejtezõk után megállapíthattuk, hogy
az eddigi legmagasabb színvonalú bajnokságot látjuk.
A selejtezõ csoportok beosztását irányított sorsolással, a
tavalyi eredmények figyelembevételével alakítottuk ki, az
erõviszonyoknak megfelelõ kiemeléssel. A négy kiemelt a
tavalyi elsõ négy helyezett:
Vajda, Rózsahegyi, Herczeg, Fogl.
Fogl helyett a tavalyi ötödik Trombitás lett a kiemelt.
12 férfi mellett 3 hölgy is jelentkezett a versenyre.
I.csoport: Vajda Tibor, Nagy Károly, Kirchkeszner
Kálmán. II. Csoport: Rózsahegyi Ferenc, Balogh
Albert, Bukovinszki Zoltán. III. Csoport: Herczeg
István, Andirkó László, Schmid György.

IV. Csoport: Trombitás Zoltán, Veingartner Ferenc,
Epinger Antal. A legjobb nyolc versenyzõbõl 2 négyes
csoport alakult, majd az innen továbbjutók játszották a
körmérkõzéses négyes döntõt.
A. Csoport: Herczeg István, Balogh Albert, Vajda
Tibor, Veingartner Ferenc. B. Csoport: Andirkó
László, Rózsahegyi Ferenc,Trombitás Zoltán,
Nagy Károly.
DÖNTÕ: Andirkó László, Rózsahegyi Ferenc, Herczeg
István, Balogh Albert.
NÕI DÖNTÕ: Veingartner Ildikó, Kirchkeszner Éva,
Balogh Eszter.
Nagyszerû mérkõzéseken, magas színvonalú összecsapásokon dõlt el az idei verseny. Nagy meccsek
alakultak már a selejtezõben és már itt kiesett egy, a
döntõbe várt játékos Bukovinszki Zoltán. Az elõdöntõben
pedig fokozódtak az izgalmak. Az eddigi legszínvonalasabb és legnagyobb csatákat hozó bajnokság rangját az
mutatja legjobban, hogy a legutóbbi két év bajnoka, Vajda
Tibor nem került a döntõbe, pedig mindent elkövetett
ennek érdekében, de ezen a napon ellenfelei jobbak
voltak. Két új név került a dicsõséglistára és jutott a
döntõbe, Andirkó László és Balogh Albert.
A végsõ siker végül, körbeverések után (azzal, hogy
Balogh Albert elvett egy szettet Herczeg Istvántól), Andirkó
László nevéhez fûzõdik, aki elsõ alkalommal vett részt
versenyünkön. Gratulálunk neki és a színvonalas nõi
verseny gyõztesének, Veingartner Ildikónak is.
Köszönet egyetlen szponzorunknak, Fehéri Andrásnak,
hogy idén is teljes egészében felvállalta a rendezvény
költségeit, az enni- és innivalóktól a kupák és oklevelekig.
Õ tette azt lehetõvé, hogy továbbra is nevezési díj
befizetése nélkül tudtuk lebonyolítani a bajnokságot.
Bízom benne, hogy jövõre újra meg tudjuk rendezni ezt az
évtizedek óta zajló hagyományos asztalitenisz- bajnokságot.
A rendezõk nevében köszönöm minden résztvevõnek a
lelkes hozzáállást és a magas színvonalú mérkõzéseket.
Találkozzunk 2009 februárjában!
Fogl Sándor

A focicsapat meccsei: március 16. a Dudar megszûnése miatt elmarad, helyette Rátót felnõtt - Rátót ifi 13 órai
kezdettel, március 23. idegenben Berhida, március 30. itthon Zirc.
Kötelezõ programjuk lesz a Mikulással való találkozás is.
Jó utat kívánunk nekik és sok szép élményt! A finn
nagykövet, Jari Vilén személyesen adta át a jutalmakat,
amikor
iskolánkba látogatott. A pályázaton résztvevõ többi
A magyarországi
tanuló
és
a felkészítõ pedagógusok is kaptak ajándékot.
Finn NagykövetBodó Attiláné, tanítónõ
ség által kiírt pályázaton, melynek címe: Az én
Finnországom Stupián Aliz, a
Gyulaffy László
Vállalom:
Ált. Iskola 3.a
hõszigetelõ üvegek gyártását, beépítését, valamint
osztályos tanulója saját meséjéhagyományos üvegezési munkák elvégzését helyszínen is!
vel megnyerte a
Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 18.
fõdíjat. Jutalma,
hogy március utolsó hétvégéjét Finnországban töltheti
Tel.: 88/457-069, 06/30/4149-767
édesanyjával.

Aliz Finnországba utazik

Tamás Lajos ÜVEGES
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5.
A Római Katolikus Egyház üzenete

Az idén korán köszönt ránk húsvét ünnepe, a lehetõ
legkorábban, március 23-án. A húsvét ugyanis mozgó
ünne p. Ne m a „n ap-é v” eg y meg hatá rozo tt na pján
ünnepeljük, mint például a karácsonyt vagy az újévet, hanem
évrõl évre történõ kiszámítása a Hold járását követi. Ennek az
a magyarázata, hogy a keresztény húsvét az ókori zsidóság
húsvétjából származott, mivel Urunk, Jézus Krisztus az
ószövetségi zsidók húsvéti ünnepi hetében, a fõünnep elõtti
napon, nagypénteken halt kereszthalált, és a fõünnepet
követõ hét elsõ napján, vasárnap hajnalban támadt fel. Ez a
nap pedig a tavaszi napéjegyenlõséget követõ elsõ holdtölte
utáni vasárnap, amit a csillagászok évtizedekre elõre ki
tudnak számítani. A legkorábban március 23-án, a
legkésõbben április 25-én lehet húsvét. Ezzel együtt a húsvéti
ünnepkör többi ünnepei is változnak, mint a pünkösd, a
mennybemenetel vasárnapja, szentháromság ünnepe és
úrnapja. A húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe,
amelynek méltó ünneplésére hosszabb idõn át készülünk
lelkileg. Ez az üdvösséges idõ a negyven napos böjt, más
néven nagyböjt. A felkészülés egyik fontos eleme az
úgynevezett TRIDUUM, szent három nap, vagyis három
lelkigyakorlatos nap. Valamikor, amikor még szabadabban
rendelkeztünk idõnkkel, reggeltõl estig tartott a lelkigyakorlat.
Különbözõ csoportok: férfiak, nõk, fiatalok, idõsebbek jöttek
össze a templomban imaórákra, prédikációkra, szentgyónásra. Ma már csak az esti órákban, munka után tudunk
összejönni. Ha a mai életritmus idõnket le is foglalja, legalább
a maradék idõben a buzgóságunkat ne engedjük
elveszni! Idén a triduum, a három esti lelkigyakorlat
március 13-án, 14-én és 15-én, a virágvasárnap elõtti
csütörtök, péntek és szombaton lesz. A lelkigyakorlatos esték
vezetõje egy buzgó és Rómában is tanult fiatal pap lesz: Fódi
Ákos atya, nemesgulácsi plébános. A lelkigyakorlatos
szentmise mindhárom napon este 6 órakor kezdõdik. A
szentmisét a vendégatya tartja, és mondja a prédikációt.
Ugyancsak mindhárom napon délután 5 órától kezdve
gyóntatás lesz. Mindketten gyóntatunk, a gyóntatószékben
és a kápolnában. A szombat esti szentmisében lesz a járni
tudó betegeknek és idõseknek a BETEGEK SZENT KENETE
feladása, akik elõtte a szentgyónásukat elvégezték.
Ezúton is kérem a hozzátartozók áldozatos szolgálatát, hogy

járni nehezen tudó idõs szüleiket, nagyszüleiket vagy más
rokonukat, jó szomszédjukat hozzák el autóval a templomba!
Nagyon szép és emberséges szeretetszolgálat lenne!

A NAGYHETI SZENTMISEREND
Március 20., Nagycsütörtök: este 6 órakor
ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékezetére oltárfosztás. A harangok elnémulnak. Mise után a
kápolnában szentségimádás.
Március 21., Nagypéntek: - délelõtt 10 órakor
keresztúti ájtatosság,
- délután 6 órakor Jézus halálának emlékliturgiája, benne a passió éneklése. Utána Jeremiás
siralmai.
Március 22., Nagyszombat: délután 5 órakor
kezdõdik a Vigília-szertartás a tûzszenteléssel és
húsvéti gyertyaszenteléssel. kb. 3/4 6-kor kezdõdik a
szentmise, benne a keresztkútszentelés. Utána kb.
3/4 7-kor indul a feltámadási körmenet a templomdomb körül. Gyertyát mindenki hozzon magával!
Március 23., Húsvét vasárnap: Urunk feltámadásának ünnepe. Reggel 7 órakor ÉTELSZENTELÉS. Délelõtt 9.15-kor diákmise. Kérjük a szülõket,
ügyeljenek arra, hogy a gyerekek ne maradjanak
szentmise nélkül épp e szép ünnepen! Délelõtt
10.30-kor ünnepi nagymise.
Március 24., Húsvét másnapja: csak egy
szentmise lesz, délelõtt 10.30-kor.
Nagy kérés: Kérem a hozzátartozókat, hogy segítsenek
abban, hogy betegeiket és azokat a házhoz kötött öregeiket,
akiket a triduum szombat estéjén nem tudtak elhozni a
templomba a szentségek vételére, otthonukban meglátogathassam. Figyelmeztessék õket erre a lehetõségre,
bátorítsák õket. Majd pedig akár személyesen a templomban,
akár telefonon jelezzék nekem.
Telefon: 457-175 vagy 06/20/770-06-80. A beteglátogatás
napja március 18. és 19., nagykedd és nagyszerda, a délelõtti
órákban.
Dr. Galambos Iván - plébános

A református egyházközség hírei: A Bibliáról I.
„Mert amit korábban megírtak, a mi
tanításunkra írták meg, hogy az
Írásokból türelmet és vigasztalást
merítve reménykedjünk.” (Róma 15:4)
2008 a Biblia Éve - ez alkalommal indítjuk
útjára a Bibliáról szóló cikksorozatunkat. Kívánjuk minden
kedves Olvasónak, hogy hasznos információkhoz jusson
belõlük, és lélekben közelebb kerüljön a Könyvek Könyvéhez.
Ha belelapozunk egy Bibliába, lehet, hogy nem is tudjuk,
hogy valójában egy egész „könyvtárat” tartunk a kezünkben.
A Biblia ugyanis nem egy könyv, hanem egy összesen 66
könyvet tartalmazó gyûjtemény. Maga a görög név - Biblia - is
azt jelenti, hogy „Könyvek”.
Két fõ részre oszlik: az Ó- és az Újszövetségre. Az
Ószövetség héber nyelven íródott, és Isten népének, a
zsidóknak a történetét mondja el. Az Újszövetség görög
nyelvû, és Jézus földi életérõl, illetve a kereszténység
kezdeteirõl tudósít. Hogy miért „szövetség” a két fejezet? Azt
a gondolatot fejezi ki, hogy Isten szövetséget kötött elõször
egy választott néppel, majd ezt a szövetséget megújította
Jézus által, és kiterjesztette a Föld minden népére. A Biblia

idõben több ezer évet ölel fel, helyszíneit tekintve Egyiptomtól
a Szentföldön (Palesztínán) át a mai Irakig terjedõ területet,
illetve a Római Birodalom tartományait fogja át. Mindebbõl
következik, hogy a Biblia nem könnyû olvasmány.
Megértéséhez történelmi, kortörténeti háttérismeretekre,
idõre és türelemre van szükség. Sok kíváncsi olvasó tette már
félre amiatt, mert nem igazodott el az idegen nevek,
ismeretlen helyszínek és történések között. Aki járt hittanra,
annak könnyebb a dolga, mert az évek során sok tudásra tett
szert ezzel kapcsolatban, de aki felnõttként próbálkozik,
annak sem reménytelen a helyzete. Ma már nagyon sok jó
bibliai segédkönyv (lexikon, kommentár) kapható, amely
eligazít a kérdéses helyeken. De a legegyszerûbb az „élõ
lexikont” segítségül hívni: a lelkészek, hitoktatók, tapasztalt
gyülekezeti tagok szívesen segítenek a kezdeti lépések
megtételében.
Végül csak egy kérdés: miért is kell olvasnunk a Bibliát?
Az idézett igevers megadja rá a választ. Nincs olyan ember
köztünk, akinek ne lenne szüksége életbölcsességre, aki nem
szorulna idõnként vigasztalásra, akinek ne lenne szüksége
biz tos rem ény ség re - ezt ped ig a Bib liá ból min d
megkaphatjuk.
Wessetzky Szabolcs, ref. lelkész
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6.
„Kék fény”-hírek
Február elején több betörés történt egy hozzánk
közel esõ településen. Az elkövetõ minden esetben a
hátsó, „gyengébb” ajtót választotta a behatolásra. A
hasonló esetek elkerülése érdekében fokozottabban
figyeljünk az utcán járó ismeretlen autókra,
idegenekre, kerti munkák alkalmával vessünk egy-egy
pillantást szomszédaink hátsó bejáratára,
teraszajtókra, fõképp ha tudható, hogy a háziak
nincsenek otthon.
A lakásbetörések esetén az elkövetõk szinte
kizárólag készpénzt és ékszert keresnek, és sajnos
hihetetlen biztonsággal meg is találják a „rejtekhelyeket”. Elérhetõ áron lehet már széfeket vásárolni,
amit, ha elõírás szerint rögzítünk, megóvja értékeinket.
Ékszereinkrõl célszerû fotót készíteni, mert így lopás
esetén könnyen azonosíthatók.
Márciusban a közlekedési szabályok változásáról
szeretném tájékoztatni Önöket.
Bárkinek kérdése, kérése vagy észrevétele van, hívjon
bátran:
Bérczi Oszkár r.törzsõrmester, 06/30/630-81-

Elonevelt
csirke, kacsa, pulyka
Elõnevelt csibe
- fehér húsú, hibrid (3 hetes, kb 30-40 dkg): 330,- Ft/db
- sárga tojó (4 hetes, kb 25-30 dkg): 330,- Ft/db
- kendermagos (4 hetes, kb 20-30 dkg): 330,- Ft/db
- sárga tojó jérce (4 hetes, kb 20-25 dkg): 460,- Ft/db
Elsõ szállítás április 2. (szerda), továbbiakban
folyamatosan 2 hetente.

Elõnevelt kacsa
- fehér, nagytestû, angol hibrid
(2 hetes kb 30-50 dkg): 410,- Ft/db
Elsõ szállítás április 16. (szerda), továbbiakban
folyamatosan 2 hetente.

Elõnevelt pulyka
- fehér húsú, hibrid (5 hetes, kb 1,20 kg): 1.560,- Ft/db
Elsõ szállítás április 16. (szerda), továbbiakban május
végén és augusztus elején.

Pecsenyecsibe
- 2-2,5 kg súlyban augusztus végén és
november közepén szállítunk.

Megrendelhetõ:
Csomai Józsefné
Gyulafirátót, Haraszt u. 69.
Tel.: 06/20/8233-563

Rátóti
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Farsangi bál a
Kastélykert Körzeti Óvodában
Az idei évben is nagy sikerrel került megrendezésre a
Kastélykert Körzeti Óvoda szülõi közössége és az
óvodai dolgozók közös bálja. A mûsor megnyitásaként
a nagycsoportos CSIGA-BIGA csoport egy kedves
tánccal buzdította a jelenlévõket a parkett koptatására. A
táncokat betanította Tóthné Martinkovics Erika és
Rádóczy Ágnes. Ezt követõen Zsida Magdolna
mosolyogtatta meg a jelenlévõket egy vidám történettel,
mely a pletyka terjedésérõl szólt. S hogy ne hiányozzék
az est mûsorából a zene és ének sem, befejezésül
Bolla Rozál két dallal jeleskedett, mialatt két vállalkozó
kedvû házaspár (Mátrai János és Mariann, ill.
Kucsera Zsolt és Viktória) keringõzött nagyszerûen,
amely a jókedvet a tetõfokra emelte. Így a vacsora után
nagy lendülettel kezdõdhetett a hajnalig tartó fergeteges
táncmulatság, melyhez a zenét az elõzõ évhez
hasonlóan a BEGA-BOYS együttes biztosította a
jelenlévõk nagy megelégedésére. A vacsorát és a
felszolgálást Kavaletz Zoltánnak és csapatának
köszönjük ezúttal is. A bevétel és a felajánlások igen
gazdagok voltak. A felajánlások:
- Opel Oster Autóház Kft. Veszprém:
egy CHEVROLET CAPTIVA típusú
személygépkocsi használata
- Kovács Odett: 2 fõ részére hajformázás
- Pappné Mészáros Szilvia: 2 fõ részére hajformázás
- Kastélykert Körzeti Óvoda és Szülõi Szervezet:
2 fõ részére meghívás a 2009-es farsangi bálra.
Hernád Zsuzsanna

CSER, TÖLGY TUZIFA
Kuglizva 40 q 60.000,- Ft-ért,
konyhakészen 1.600,- Ft/q.
Ingyenes házhozszállítás!

Tel.: 06/20/443-81-57
Jó állapotú babakocsi
és autós gyerekülés eladó.
Érdeklõdni: 20/351-8624

Szénási József
Gyulafirátót
Kastély u. 6.

SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ!

Tel.: 06/20/979-8524

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

