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

ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ
Hamarosan ismét lesz lomtalanítás. Szeptember 27én és 28-án lehet kihelyezni a feleslegessé vált holmikat,
majd 29-én kezdõdik a kihelyezett lomok elszállítása.
A részönkormányzat nyomatékosan kéri a lakosokat, hogy
veszélyes hulladékot (elektromos berendezéseket,
akkumulátort, szárazelemet, festékesdobozt), építési
törmeléket és kerti hulladékot ne helyezzenek ki, mert azt
a Közüzemi Szolgáltató Zrt. a lomtalanítás keretében nem
szállítja el. Rendszerint az ilyen hulladék ott marad a
közterületen és hosszú idõn keresztül csúfítja környezetünket. Lakossági veszélyes hulladék elszállítása
évente egy alkalommal térítésmentesen kérhetõ a
06(80)949-849 ingyen hívható ügyfélszolgálati
számon. Építési törmelék elhelyezésérõl ugyanezen a
számon kérhetõ információ.
A Rátót Mátyás Nyugdíjasklub

FELHÍVÁSA!
2008. szeptember 11-én (csütörtökön)
17.00 órakor
a mûvelõdési házban tartja klubunk az
õszi évadkezdõ foglalkozásunkat,
amelyre szeretettel várjuk régi
és új nyugdíjas társaink részvételét.
A foglalkozásaink keretében jó hangulatú teadélutánok,
klubtársak köszöntése, érdekes elõadások
meghallgatása, kirándulások, … teszik kellemesebbé
nyugdíjas életünket.
A klubon belül mûködõ Hagyományõrzõ Csoportunk is
várja a szerepléshez kedvet érzõ nyugdíjas társakat,
hogy együtt elevenítsük fel a helyi hagyományokat, és
adjunk elõ vidám mûsorokat magunk és mások
örömére. Rátót Mátyás Nyugdíjasklub Vezetõsége

Kulturális Örökség Napjai Gyulafirátóton
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal országos
programsorozatához csatlakozva a
Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület
és a VMK gyulafirátóti Mûvelõdési Háza
szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt
szeptember 20-án, szombaton 17 órakor

PITTI KATALIN
Liszt Ferenc-díjas operaénekesnõ
„Áldás" címû mûsorára.
A koncert helyszíne a premontrei kolostor romja,
rossz idõ esetén a katolikus templom.
Szeptember 20-án és 21-én megtekinthetõ a
Hadnagy László Helytörténeti Gyûjtemény a
Pásztor u. 26.szám alatti régi iskolában
délelõtt 10-12 óráig, délután 14-16 óráig.

2008. augusztus
Megjelenik 1000 példányban

„Közhírré tétetik…”
2008. szeptember 21. (vasárnap):

Szüreti Vigasság a mûvelõdési házban
14.00-tól: a mûvelõdési ház udvarán
népi mesterségek bemutatói, kézmûves
foglalkozás, és népi játékok (bõrözés,
fafaragás, nemezelés, kosárfonás, agyagozás,
gyöngyözés, csuhézás, …fa-kosárhinta,
arcfestés, gólyalábazás, százlábú-talp,
hordólovaglás, diótörõ, békaugrató,
sajtlabirintus…) várják ingyenesen a
gyerekeket és felnõtteket
Pónisimogatás, pónikocsikázás,
Szõlõpréselés, mustkóstolás, „zsíroskenyérparty”,
Kürtõskalács, pattogatott kukorica (fizetõs).

„Közhírré tétetik…”
14.30-tól Víg Folklórparádé
veszi kezdetét a nagyteremben
a Gyulafirátóti Gyermek Néptánccsoport,
a Vajdasági Bezdáni Általános Iskola
Néptánccsoportja,
a Báthory István Általános Iskola Néptánccsoportja,
majd a felnõtt „vérbeli” néptáncosok
Dékmárné Forgács Zsuzsanna és Kubriczky József
adnak fergeteges talpalávalót és vezetik a
táncházat, amelybe várjuk a nagyérdemû
részvételét is.
A Bakonyerdõ Pávakör vidám bordalain, majd
a Rátót Mátyás Nyugdíjasklub Hagyományõrzõ
Csoportjának víg mûsorán derülhetnek, ezt
követõen a pápai SZEPTIM Kulturális Egyesület
Társulata, Operett Expressz” címmel invitálja a
kedves közönséget színes zenei körutazásra, a
legismertebb magyar operett dallamokkal, valamint
kedvelt és ismert kuplékkal.
A belépés ingyenes!
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

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

Tel.: 06/20/443-81-57

Szénási József
Gyulafirátót
Kastély u. 6.

SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ!

Tel.: 06/20/979-8524
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A Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület és a
Veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzat
minden kedves érdeklõdõt tisztelettel meghív
a 2008. szeptember 27-én tartandó

NEMZETISÉGI
NAP
programjaira
14.00 óra:

Német nyelvû szentmise a római
katolikus templomban
A misét celebrálja: Dr. Galambos Iván kanonok
15.00 óra: Emlékkõavatás a 60 éve kitelepített
német családok emlékére
- Himnusz a Légierõ Zenekar közremûködésével
- Köszöntõt mond: Czaun János alplgármester,
Gyulafirátót városrészi önkormányzat vezetõje
és Dr. Albert Vendel, a Veszprém megyei Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
- Vers: elõadja a Gyulaffy L.Ált.Iskola tanulója
- A kitelepítésre emlékezik: Lovasiné Vajcs Irén
- Koszorúk, megemlékezés virágainak elhelyezése
- Ének: Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Dalkör
- Zenés vonulás a mûvelõdési házba a meghívott
hagyományõrzõ csoportok részvételével, a
Légierõ Zenekar közremûködésével.
16.00 óra: Hagyományõrzõ mûsor
a mûvelõdési házban
- Gyulafirátóti „Die Musik ist das Leben” zenekar
- Gyulaffy L. Ált. Iskola nemzetiségi tánccsoportja
- Tótvázsonyi nemzetiségi énekkar, harmonikások
- Lókút „Wildrosen” dalkör
- Veszprémi Német Klub nemzetiségi énekkara
- Gyulafirátóti nemzetiségi tánccsoport
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

A rendezvény támogatói:
Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány,
Veszprém Megyei Önkormányzat Kisebbségi
és Vallásügyi Bizottsága,
VMJV Polgármesteri Hivatal Civil Keret,
Veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzat,
Gyulafirátóti Részönkormányzat,
LANG Építõanyag Kereskedés (Kádárta),
VMK Gyulafirátóti Mûvelõdési Háza

A hajmáskéri lõtér igénybe vétele
Szeptember *1-4-én, 8-22 óráig, *5-én 8-18 óráig,
*8-11-én, 8-22 óráig, *12-én 8-18 óráig, *15-18-án
8-22 óráig, *19-én 8-18 óráig, *22-25-én 8-22 óráig,
*26-án 8-18 óráig, *29-30-án 8-22 óráig
nagy zajhatással járó éleslövészet.
A lõtéren tartózkodni tilos!

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

Hírek a focipályáról
A 2007-2008-as idényt az 5. helyen zárta a csapat, aminek
egy nagy hátránya volt: a 4. helyen végzõ Felsõörs már
feljuthatott a Megye I.-be. Ha 3:1-rõl nem kapunk ki
Felsõörsön 5:4-re, akkor mi kerültünk volna a felsõbb
osztályba...
A szezon végén személyi változások történtek a
vezetõségben. Az új Eu-s jogszabályok miatt Dr. Polinszky
András elnök úr leköszönt, helyébe az elnökségi tagok
Molnár Pétert választották. A csapat neve Gyulafirátót
SE-re változott. A csapatban is voltak változások, az aktív
futballt abbahagyta Lovas László és Sári Gábor, sérülés
miatt Magasházi Zoltánra és Johanidesz Péterre nem
számíthatunk. Kölcsönbe távozott Felsõörsre fiatal
reménységünk Marosfi Tamás, Horváth Gábor pedig
külföldi munkavállalás miatt nem tudja erõsíteni
csapatunkat. Régi-új szerzeményei is vannak egyesületünknek: sikerült leigazolni Csopakról Pap Tamást,
Szalai Tibort és Bognár Ferencet. Sérült kapusunk mellé
Rappali Pált csaltuk át Nemesvámosról.
Augusztus 17-én megkezdõdött a 2008-as õszi
szezon: hagyományainkkal szakítva - hogy ne vegyük el
ellenfeleink kedvét már az elején - Balatonszõlõsön
kikaptunk 3:2-re. 24-én bebizonyítottuk, hogy komolyan
gondoljuk a bajnokságot: 4:2 re vertük Bakonybél csapatát.
Az ifi mérkõzések 3:0 és 7:0-ás gyõzelmet hoztak, ezzel is
mutatva utánpótlásunk erejét. A következõ meccs
lapzártakor zajlik, a szeptemberi mérkõzések az alábbi
idõpontokban lesznek:
Szept. 7. (vasárnap) 16.30:Gyulafirátót SE - Fûzfõi AK
Szept.14.(vasárnap) 16.30: Nagyesztergár SC Gyulafárátót SE, szept. 21. (vasárnap)16 óra: Gyulafirátót SE - Balatonalmádi SE, szept. 28. (vasárnap)
16 óra: Berhida IDSE - Gyulafirátót SE,
Okt. 5. (vasárnap) 15 óra: Gyulafirátót SE - Bakonyszentkirály SE.
(Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt 2 órával
kezdõdnek!)
Az idei szezonra a dobogós helyezés a cél!
Az egyesületnél nyáron több felújítás is elkészült: megújult
a bírói öltözõ és a zuhanyzó. Megjavítottuk és kicseréltük a
labdarúgó hálót, s nemsokára felújításra kerül a lelátó,
melyrõl élvezetesebben lehet követni a meccseket. Ezen
felül terveikben szerepel a szurkolói illemhely teljes
felújítása is.
Még egy-két hazai mérkõzésen vásárolhatók
bérletek, melyekkel a bérlettulajdonosok egyben
egyesületünk tagjává is válnak.
Mindenkit szeretettel várunk mérkõzéseinkre, hajrá RAC!
Gyepesi Kálmán szakosztályvezetõ

MOZZARELLA
ÉTTEREM

PIZZÉRIA KÁVÉZÓ

A magyaros ízek mellett pizzákkal olasz
tésztákkal, napi menüvel és minõségi csapolt
sörökkel, kávé különlegességekkel várjuk
kedves vendégeinket.
Étkezési jegyet elfogadunk.
Rendelésfelvétel: 88/783-786

MOLNÁR HÛTÕ & KLÍMATECHNIKA Kft. Veszprém, Budapest út 30.

Rátóti Mi-újság?

3.

A Római Katolikus Egyház üzenete
Néhány gondolat a keresztelésrõl.
Napjainkban sok kereszténynek a hite olyan, mint a hamu
alatt lappangó parázs. Már nem lángol, nem is izzik, a
közöny szürkesége lepte be. De azért mégis van. Nem halt
ki. Ha jön egy kis szellõ, fölparázslik, néha lángra is lobban.
Olykor egy ünnep, máskor egy családi esemény. Ilyen
esemény lehet a kisgyermekük megkeresztelése. Hála
Istennek, még kevés olyan szülõ van, aki tudatos
döntéssel nem akarja gyermekét megkereszteltetni.
A gyermek megkeresztelése közül különbözõ kérdések,
aggályok, nehézségek merülnek fel. Ezekkel kapcsolatban
szeretnék most némi eligazítást adni.

Ki lehet keresztszülõ?
A keresztszülõ megítélésében és elfogadásában más a
helyzet, mint a szülõk esetében. A szülõ és a gyerek a
dolog természeténél fogva összetartoznak. Amint mondani
szokták: az ember nem választhatja meg a szüleit. Oda
tartozik, ahova született. A keresztszülõket azonban úgy
választjuk meg, ahogyan akarjuk. A választás tõlünk függ.
Mivel pedig a keresztség szentségét a Katolikus Egyháztól
kapjuk a hit elkötelezettségében, azért figyelembe kell
vennünk, és tiszteletben kell tartanunk az egyház
feltételeit.
A keresztszülõ arra vállalkozik, hogy keresztgyereke
vallásos nevelésében segít a szülõknek. Ha azok netalán
lanyhák, szeretettel és tapintattal pótolja is mulasztásaikat,
vagy buzdítja, bátorítja õket. A keresztszülõk tehát
kifejezetten egyházi feladatot kapnak és fogadnak el az
egyháztól a keresztség szentségében.
A keresztszülõkkel kapcsolatan ezért az egyház feltételeket
fogalmaz meg. Az igazi és tökéletes feltétel az lenne, hogy
a keresztszülõ buzgó és Krisztusnak mindenben
elkötelezett hívõ legyen. Mivel egészen hibátlanok nem
tudunk lenni, ezért az egyház sok megértéssel csak a
minimális és legszükségesebb feltételeket állítja.
1. Lehet egy keresztszülõ akár férfi, akár nõ, a gyermek
nemére való tekintet nélkül. Ha két keresztszülõ van, akkor

az egyik férfi, a másik nõ: keresztapa - keresztanya. Nem
kell, hogy feltétlenül házastársak legyenek. Így a
rokonságból vagy a baráti körbõl két ágat is be lehet fonni a
lelki rokonságba.
2. A keresztszülõ a katolikus hitben legyen megkeresztelve, és vallásunk beavató szentségeiben részesült
legyen, vagyis volt elsõáldozó és bérmálkozott. Aki még
ennyit sem teljesített a sajátmaga vallásos életének
építésében, az komolyan nem vállalkozhatik arra, hogy
kerszetgyerekének lelki formálását, vallásos nevelését
elvégezze. A keresztszülõnek jópéldájával is segítenie kell
pártfogoltját!
3. Legyen elég érett a feladat vállalásához. Ezért
keresztszülõ csak az lehet, aki a 16. életévét betöltötte. A
keresztszülõség feladat, nem pedig kitüntetõ kedveskedés
rokonságunk valamelyik gyereke iránt.
4. Ha a keresztszülõk már házasok, akkor katolikus
szentségi (templomi) házasságuk legyen. Tiszteletben
tartjuk mások személyét és választott életközösségi
formáját, de elvárjuk, hogy õk is tartsák tiszteletben a
Katolikus Egyház vallási meggyõzõdését és erkölcsi elveit
a kölcsönösség alapján. Ennek megfelelõen, akik csak
polgári házasságban vagy élettársi kapcsolatan élnek
vagy minden jogi forma nélkül összeköltözve élnek együtt,
keresztszülõnek nem fogadhatók el.
5. Ha a keresztszülõ már elmúlt 18 éves, és önálló
keresettel rendelkezik, akkor elvárjuk tõle, hogy egyházi
anyagi hozzájárulását is rendszeresen fizesse. Az
úgynevezett egyházi adó nemcsak a pap fizetése, hanem
az egyházközség, a templom és plébánia fenntartásának
és mûködtetésének az anyagi alapja.
Kedves Kereszteltetõ Szülõk! Az a kérésem, hogy a
keresztelést ne olyan családi eseménynek tekintsék,
amelyben a rokoni vagy baráti szálakat fûzik két személlyel
szorosabbra, hanem tekintsék annak, ami valójában az:
lelki eseménynek, amely szeretett gyerekükkel történik, és
amennyiben bevezetik õt a Katolikus Egyházon keresztül
Istennek, a szeretõ Atyának nagy közös családjába!
Dr. Galambos Iván - plébános

A református egyházközség hírei: Új kenyér
„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki
énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz,
nem szomjazik meg soha.” (János 6:35)
Augusz tus 20-a sokfél e jelent ést hordoz ó ünnep:
megemlékezünk az államalapító Szent István királyról, az
ezeréves magyar államiságról és hálát adunk az idei
búzatermésbõl készült új kenyérért is. A keresztyén
szimbolikában a kenyér a béke és a bõség jelképe. Az
aratáshoz béke kell, ha háború van, hamar beköszönt az
ínség. Jézus a fenti igeversben önmagát azonosítja a
kenyérrel. Önmagát kínálja a világnak lelki táplálékul,
hogy a folyton éhes, folyton keresõ-kutató ember végre
jóllakhasson. Mégis valahogy azt látjuk, hogy mintha nem
lenne értéke, nem lenne becsülete annak, amit nekünk
nyújtani akar. Kenyér … Régen a legfontosabb,
legme gbecs ülteb b táplá lék volt, része a minde nnapoknak. Ma az ételeknek olyan zavarba ejtõ bõsége

vesz körül minket, hogy a szupermarketek polcain
meghúzódó pékáru már csak ráadás. Régen az életnek
megvolt a maga ritmusa. Evés, munka, éhség-evés,
munka, pihenés. Ma sokan nappal pihennek, éjjel
dolgoznak, ha éhesek, nincs idejük rendesen enni, csak
bekapnak pár falatot, aztán a nap végén egyszerre
akarják pótolni a hiányt. De ugyanez érvényes a lekiekre
is. A harsány, magakelletõ, de gyakran tartalmatlan „lelki
portéka” sokszor kelendõbb, mint az egyszerû „élet
kenyere”. A keresztény értékrend, a józan, mértékletes,
biblikus életvezetés sokszor válik gúny tárgyává azok
részérõl, akik aztán szenvednek a saját öntörvényû
világuk foglyaként. Jézus adja a megoldást, de elfogadni
nekünk kell tõle. Meg kell tanulnunk megbecsülni a
kenyeret, és meg kell tanulnunk lemondani minden
pótlékról és pótcselekvésrõl.
Éhes vagy? Válaszd a kenyeret. Üres a lelked? Válaszd
az élet kenyerét, Jézust.
Wessetzky Szabolcs - ref.lelkész
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Gyulafirátóti Streetball Bajnokság
Második alkalommal került megrendezé sre a Gyul afir átót i Stre etba ll
Bajnokság június 28-án. Az idõ kegyes
volt hozzánk és napsütéses idõben
reggel 9 órakor kezdetét vette a 8
órányi kosárlabdázás. A tavalyi 17
csapathoz képest idén csaknem duplája, 30 csapat indult 3 kategóriában
(felnõtt, ifi és lány), ami plusz 1 palánk
felállítását eredményezte, mivel 60
mérkõzést vezényeltek le a szervezõk.
A csoportmeccseket követõen a déli órákban szüneteltek a
mér kõz ése k, e z id õ al att a ko sár lab da- baj nok ság
különszámai zajlottak le, majd a Free Dance tánccsoport
szórakoztatta a közönséget, mely osztatlan sikert aratott a
nézõk körében. A nap egyik fénypontja a kora délután
folyamán az All Star gálameccs volt, amelyen a Czaun János
és Farkas László fémjelezte Önkormányzat gárdája roppant
kiélezett csatában legyõzte a Szervezõk (Kurali Tamás ,
Máté Szabolcs) párosát.
Délután folytatódtak a meccsek a végsõ gyõzelemért, ekkor
már az egyenes kieséses szakaszban, ahol a felnõttek között
még mind a 6 helyi csapatunk szerepelt. Eközben véget értek
a lánycsapatok küzdelmei, amit végül a veszprémi Szilágyi
All Starz nyert, megelõzve a rátóti lánycsapatot, a Cheeky
Girls-t (Molnár Adrienn, Lakó Judit, Lakó Ágnes), akik így a
dobogó második fokára állhattak fel.
Ezután az if i kategória döntõje is l ezajlott, a hol a
balatonfüredi Ryders a veszprémi Vesc elõtt végzett. A
harmadik helyen holtversenyben a 2 helyi csapat, a Nothing
(Nagy Vivien, Kovács Levente) és a Telepi Trógerek (Tóth
Dávid, Tóta Anita, Budaházi János) végzett.
A felnõtt mezõny erõsségét mutatja, hogy a tavalyi döntõsök
idén csak a negyeddöntõkig jutottak, továbbá az,hogy
Budapest és Zalaegerszeg is képviseltette magát 1-1
párossal a rendezvényen.

A döntõt végül egy veszprémi (Dózsa) és egy zalaegerszegi
(P.Vadászok) csapat játszotta, de idén senki sem tudta
megállítani a Dózsa csapatát, akik veretlenül nyerték meg a 2.
Gyuladirátóti Streetball Bajnokságot. A legjobb gyulafirátóti
csapatnak idén is a bronzérem jutott, amit a tavalyi évhez
hasonlóan ismét a Bukta gárdája ért el.(Károlyi Norbert, Fodor
Márton, Csizmadia Imre) A Fair Play díjat a Munkaügyi Hivatal
legértékesebb dolgozója, Károlyi Attila és csapata nyerte.
Este az eredményhirdetéskor még kisorsolásra kerültek a
szponzorok felajánlásaiból összeállított ajándékcsomagok is.
Végül ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak,
hogy 2008-ban még színvonalasabb rendezvényt sikerült
szerveznünk és reméljük, hogy a késõbbiekben hagyományt
tudunk teremteni kicsiny falunkban.
Németh Pékség, McDonald's, Völgyikút Ház,
Híd-Víz Szig Kft., Veszprémút Bt.,
Veszprém-Gyulafirátót-i Önkormányzat,
Anker Hungária Kft.(Ajka), Asix, B52 Borozó, Balogh Albert,
Bonbonetti, Cardbury, Cerbona, Chio, Coca-Cola, Danone,
Dokumentum Center, Ed. Haas, Édenkert Zöldségnagyker.,
Ferrero, Fittsport Sportbolt, Halastó Sörözõ, Horváth
Richárd Zöldségnagyker., Index '97 Kft, Interspar, Kádárta
Vendéglõ, Veszprémi Állatkert, Kolostor Sörözõ, Kovács
Andrea Fodrászat, Lang Építõipari Kft., Máté Szabolcs, MB
Transport, Mogyi, Molnár István, Mozzarella Pizzéria,
Németh Pékség, Player's Room, Séd Coop Kft., Skorpió
Irish PUB, STOP ABC, Storck, Szekeres és Társa Bt.,
Szendvicsbüfé, Szent István Patika, T+F Kft., Texas
Pizzéria, Unilever, Univer, Varga Zoltán,
Zirci Takarékszövetkezet

A szervezõk

Legalább 3 szobás, jó állapotú családi házat
vásárolnék Gyulafirátóton.

Tel.: 70/379-87-04

Cím:

HAJMÁSKÉR RELÉSZERVIZ Kft.
(A vasútállomás mellett, a fénysorompónál)

Tel.: 30/268-34-31, 20/802-35-40
20/462-21-16
Nyitva: 7-16 óráig,
16 óra után elõzetes telefonos
megbeszélés szerint, folyamatosan.

Rátóti
Mi-Újság?

* Mobil: 30/939-67-14
* E-mail: info@magictherm.hu
* www.magictherm.hu

GUMISZERVIZ,
MOTORKERÉKPÁR-SZERVIZ,
TEHERGÉPJÁRMU-SZERVIZ
MOBIL SZERVIZSZOLGÁLAT
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