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Tisztelt Olvasók! 

Ismét jelentkezik a Rédicsi Hírmondó. Összegyűlt annyi jó anyag, amivel jó lelkiismerettel újra 
meg lehet tölteni tartalommal egy új lapszámot. Remélem, ismét szívesen fogadják, olvassák. 

 2010. január 29-én érkeztem meg Londonba. Az 
évek távlatából nézve nem bántam meg a döntésemet. 
Például azért mert eljuthattam olyan helyekre, amikről 
álmodni nem mertem volna.  

Bár az éremnek két oldala 
van. 
 Sorolhatnám az érveket, szá-
mokat, hogy miért volt érdemes 
megtenni ezt a lépést, de szerin-
tem fölösleges erre „tintát pazarol-
ni". Tény, jobban megfizetik az em-
bert, de itt sincs kolbászból a kerí-
tés.  Ahhoz, hogy az ember sikeres 
legyen mindenhol dolgozni a kell. 
Naponta átlagban 14 órát dolgo-
zok. Ez így volt akkor is , amikor a 
kezdetben tányérokat mosogattam, vagy épp a mellék-
helyiséget sikáltam éjjeli műszakban. Bárkinek tudom 
ajánlani, komoly jellemfejlesztő hatása van, továbbá 
arra ösztönöz, hogy gyorsan fejleszd az angol nyelvtudá-
sodat. 
 Jelenleg egy Japán étteremlánc két boltjának va-
gyok az asszisztens vezetője.  
 Az egyik ok tehát a szemléletváltás, amiért jónak 
tarom az EU adta határon túli munkákat azoknak, akik 
kacérkodnak a gondolattal. Itt ugyanis megbecsülik az 
embert, ha dolgozik. Itt ez számít, nem az ismeretség, 
meg hogy ki kinek a csókosa. Másodsorban le lehet vet-
kőzni azt az általános magyar betegséget, hogy az em-
bernek csak sír a szája és panaszkodik, ha nekem rossz, 

pusztuljon el a szomszéd tehene is. Magyarország egy 
kis ország. A Kárpát medencében élő embernek az az 
érzése, hogyha valaki sikeres, akkor azt a lehetőséget 
lényegében tőle vették el.  

Pedig dehogy van ez így.  

 Az itteni lét nyitottabbá tesz más kultúrákkal 
szemben, mert a brit főváros egy nagy  olvasztótégelye 
a nemzeteknek. Bár ez nem azt jelenti, hogy teljesen fel 
kell benne olvadni.  
 Személy szerint azt gondolom, hogy jobban, erő-
sebben át lehet adni a magyarságot, ha nem vesz körül 
fojtogató légkör. Ugyanakkor az itt lévő honfitársaknak 

még sokat kell tanulni összetarto-
zásból (példának okáért a lengye-
lek ott segítik egymást, ahol tud-
ják). A mi esetünkben nem egyszer 
lehet tapasztalni olyat, hogyha az 
ember meghallja az anyanyelvét 
akkor inkább hallgat vagy letagadja 
azt. 
 További nehézség, amivel a 
legtöbb ismerősöm is küzd, az idő-
hiány. Az baráti köröm nagy része 
már megtette azt a lépést, ami 
valószínűleg egyszer nálam is be 
fog következni, hogy elköltözött 

Londonból. Itt valahogy észrevétlenül pörögnek el az 
évek. A többségük maradt ugyan a szigetországban, de 
inkább vidékre költözött ahol valamivel olcsóbb, nyu-
godtabb az életritmus és több idejük van az általuk fon-
tosnak tartott értékekre. Voltak olyanok is, nem kis 
számban, akik a honvágyat nem bírva hazatértek. Az 
igazi az lenne mindenkinek, ha hazamehetne, mert akár-
hogy is töri magát, az ember a gyökerei nem itt vannak. 
 De ha már úgy alakult, hogy ide sodort az élet 
arról a helyről ahol a sínek véget érnek, igyekszek pozi-
tív képet kialakítani és hazámból csak a jót átadni. 
 A japánok már tudják, hogy mi az a bundás ke-
nyér, és a pálinka. 

Isten áldja Rédicset! 

Az előző lapszámokban elkezdtük azt a mindig 
egyfajta vezércikknek szánt sorozatot, amelyben 
egy-egy külföldön élő és dolgozó falubelink osztja 
meg élményeit, benyomásait ottani életéről. Ez 
alkalommal Pecsuvácz Dávidot sikerült 
„megszólaltatni”, aki kritikus hangvételű, reális,    
és egyben sok megszívlelendő gondolatot  tartal-
mazó írással szolgált. Íme. 

Dávid a londoni metró egyik állomásán 
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Farkas Tibor ismét érdekes, a közelmúlthoz kapcsolódó helytörténeti írásokkal szolgált. Szintén ebbe a 

szakaszba illik Stokker Pálnénak, az  iskola  igazgatójának  gyűjtőmunkája a rédicsi ragadványnevekről. 

Hajrá Rédics! 

A labdarúgás mindig is mozgatórúgója egy telepü-

lésnek.  Rédics sem kivé-

tel ez alól, sőt 40 éve, az 

1975/76-os Lenti járás 

labdarúgó bajnokságban 

a bajnoki címet tűzték ki 

célul. Dr. Tuboly Jenő el-

nök és Stampf Ferenc 

edző vezetésével egy na-

gyon jó képességű gárda 

jött össze. A helyi játéko-

sok mellett Belsősárdról, 

Hetésből, Resznekről is 

jöttek focizni, illetve még 

az itt szolgáló határőrök 

közül is többen helyet kaptak a csapatban. A rédicsi pá-

lyán szinte minden este rengeteg sportszerető ember 

volt kint, a csapat edzései mellett gyakran mi fiatalok is 

ott rúgtuk a bőrt. Igazi focilázban égett a település, 

rendre nagyszámú nézősereg buzdította a csapatot még 

az idegenbeli mérkőzéseken is. 

A bajnoki cím végkimenetele szempontjából na-

gyon fontos mérkőzést játszott csapatunk Csesztreg el-

len. Az ütközetre a csesztregi pálya építése miatt - akik 

már készültek a magasabb 

osztályba - Zalabaksán 

került sor. Rédicsről a csa-

pattal és szurkolókkal teli 

buszon kívül nagyon sokan 

autóval, motorkerékpárral 

érkeztek. A közönség lel-

kesedését jól mutatja, 

hogy voltak, akik kerékpár-

ral, sőt traktorral jöttek át. 

A bajnoki címet eldöntő 

mérkőzést 3:1 arányban 

megnyertük, Rédics 

sporttörténelme során az első bajnoki címet az 1976-os 

csapat szerezte meg. Szép volt FIÚK!  

Nagy tervek voltak, ami a magasabb osztályba 

való feljutást illette, a járási bajnokok osztályozó mérkő-

zéseken vívhatták ki a feljutást. Rédics ellenfele Tófej 

csapata lett volna, de sajnos az akkori településvezetés 

(tanács) váratlanul kihátrált ebből. A csapatvezetők, a 

játékosok és szurkolók 

mind értetlenül álltak a 

váratlan döntés miatt, 

amely kihatott a csapat 

további sorsára is. Szétszé-

ledt ez a nagyreményű tár-

saság, volt, aki Lentibe, 

volt, aki a lovászi csapat-

hoz szerződött, de olyan is 

volt, aki abbahagyta a lab-

darúgást.  

(Köszönet Horváth János 

egykori labdarúgónak a 

segítőkész visszaemlékezé-

sért) 

Írta: vitéz Farkas Tibor 

Kérem az útleveleket ellenőrzésre! 

Nem kell hozzá nagy bölcsesség, hogy kimondjuk: 

Rédics országos és egyben nemzetközi ismertségét az 

ötven éve, 1966. július 1-jén megnyitott Magyarország-

Jugoszlávia határátkelőhelynek köszönheti. Ezt megelő-

zően a május 1-jei ideiglenes megnyitást követő első öt 

napban 4000 ember ha-

ladt át az átkelőn. A ha-

tárállomást Rédicsről ek-

kor még rossz minőségű 

makadámúton lehetett 

csak megközelíteni, de 

ezt hamarosan a rekord 

gyorsággal megépített 

aszfaltút váltotta fel, 

ahogy az ideiglenes hiva-

tali iroda helyett is telje-

sen új, korszerű épült. A 

határ mindkét oldalán 

nagyszámú tömeg várta, hogy megtörténjen az ünnepé-

lyes átadás. Jugoszláv részről Čačinovič Rudi, a Szlovén 

Szocialista Köztársaság végrehajtó tanácsának tagja be-

szélt az ünneplő tömeghez, majd nagy taps és ováció 

kíséretében július 1-én délelőtt, pontban tíz órakor fel-

Hátsó sor: Fehér László, Hermán József, Horváth János, Erdei Lajos, Nagy István 

határőr Guggolnak: Rigó László, Kulcsár Béla, Pál János határőr, Magyar László– 

Elöl: Móricz János (kapus) - A képről hiányzik Soós József (ő volt a fényképész)  

A ma már használaton kívüli határátkelő épülete 
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emelkedett a határt jelző sorompó, amivel jelképesen 

megnyílt a két ország közötti határátkelő. Magyar rész-

ről Rédics szülötte, dr. Török Lajos Zala megye tanács 

vb. elnöke mondott ünnepi beszédet. Mindkét szónok 

kiemelte ennek az átkelőnek a fontosságát mind gazda-

sági, mind a két nép már meglévő barátságának elmélyí-

tése szempontjából. A jugoszláv vezetők meghívására a 

magyar küldöttség ezután Lendvára utazott, ahol meg-

tekintett egy ipari kiállítást, majd egy közös ünnepi ebé-

den vettek részt. Az utazóközönségnek átadott határát-

kelőt aznap estig közel 200 fő vette igénybe.  

Írta: vitéz Farkas Tibor 

A ragadványnevek eredete Rédicsen 

 1990-ben egy intenzív tanfolyam záró dolgozata-

ként gyűjtöttem össze, és rendszereztem Rédics ragad-

ványneveit. Az emberek a ragadványneveket gúnynév-

nek nevezik. Sok esetben így van. Amikor már öröklődik, 

viselőjére már nem jellemző, akkor már nem gúnynév-

ről, hanem ragadványnévről beszélünk. Rédicsen - mint 

máshol is - többféleképpen keletkezetek a ragadványne-

vek. Sok esetben a név viselője örökölte a leszárma-

zottak (apa, anya, nagyszülők) vezeték vagy keresztne-

vét (pl. Béla Böske, Kis Jancsi Annus, Gábor Magda). A 

névadás valamilyen külső tulajdonsággal (Hosszú Bedő 

Bözsi, Kis Simon Magdi, Pilinkó Pisti), testi fogyatékos-

sággal (Fékezü Pista), vagy valamihez/valakihez való ha-

sonlósággal (Kabos, Bulgi, Gömböleg), lelki tulajdonság-

gal (Bánotai Pista) volt kapcsolatos. A ragadványnév 

utalt a foglalkozásra is: Bakter Mariska (vasutas ősök), 

Bábos (mézeskalácsból bábkészítés), Buzás Jancsi (búzát 

árult), Diósok (diót adtak el), Faragó Károly (famunkával 

foglalkozott), Gyántás Jóska (erdőn dolgozott), Kálhás 

(cserépkályhákat rakott), Kosztos Márta (nála étkeztek a 

napszámosok), Parkettás Béla (parkettát készített), Susz-

ter Annus (cipész volt az édesapja), Vajas Feri 

(állattartással foglalkoztak, vajat árultak), Bőrös Lajos 

(bőráruk készítésével foglalkozott), Biru Margit (apja 

bíró volt). Legérdekesebbek a szavajárási nevek, vala-

mint azok, melyek valamely eseményhez, történethez 

köthetők. Ezekből szedtem össze egy csokorra valót. 
 

 Egyszeri, vagy többszöri mondás, elszólás, szava-
járás révén keletkeztek: 
 Forma Pista ( „ollan forma vót’) 
 Hollám Lajos („no ho lám”- no had lássam) 
 Mongyuk Pista („izé, amint mongyuk”) 
 Csenka Pista („csonka helyett csenka”) 

 Letyek Ferenc  (menyaszony köszöntőben mondta 
„legyetek boldogok helyett letyetek boldogok”)
Szivar („szilajok helyett szivarok”) 

 Retyerát Jóska („veterán helyett retyerát”) 
 Sziher Mariska (édesapja mondta „komm ziher”) 
 Népi ének alapján: Tavasz Mari „Jaj de ravasz ez a 

kutya tavasz”; Hupota Tibi „Micsoda madár a 
hupota madár” 
 

 Valamely történet alapján keletkezett nevek: 
 

 Cérna Margit (Valamikor a telken mesgyét mér-
tek, elszakadt a cérna, elmérték a mesgyét.) 

 Csikre Böske (Csirkét keltetett, elpusztult a kotlós, 
a csirkét az ágya alá tette.) 

 Ördög Imre (Farsangkor ördögnek öltözött. A far-
sang után 2-3 nappal jött haza ördög jelmezben 
Szlovéniából. Amikor meglátták, úgy fogadták, 
hogy megjött az ördög.) 

 Palacsinta Pali  (Annyi palacsintát sütöttek, hogy 
a tyúkok az udvaron hurcolták.) 

 Sztálin Mári (Apja I. világháborús veteránkánt 
találkozott Sztálinnal, mindig erről beszélt.) 

 Püspök Pista (Ő köszöntötte a püspököt.) 
 Nyilasok (Családtagjuk a nyilaskeresztes párt tag-

ja volt.) 
 Csörgetős Lajos (Uradalomban kelepelővel ő éb-

resztette a cselédeket.) 
 Debőr Ilonka (A patakban láttak úszni egy ruhada-

rabot. Elkezdtek tanakodni. Bőr? Nem bőr. De, 
bőr.) 

 Südü Verona (Édesapja a disznófelvásárlónak azt 
mondta, hogy nála van südü eladó, és a lányaira 
mutatott.) 

 

 Érdekességként említem a „Dander” ragadvány-

név keletkezését, amely az Andor keresztnévből lett elő-

ször Ander majd Dander. 

 A ragadványneveket és eredetüket úgy gyűj-

töttem, hogy felkerestem a viselőjüket. Beszélgetés so-

rán lejegyeztem a neveket, megkérdeztem a keletkezés 

okát, körülményeit. Adatközlőim meglepődésemre na-

gyon nyíltan, helyenként jót derülve meséltek ragad-

ványnevük keletkezéséről. Falunkban ma már nem so-

kan ismerik ezeket a szájhagyomány által őrzött ragad-

ványneveket. Sok esetben azért, mert az elmúlt 26 év 

alatt viselőjük elhalálozott, családjuk „nem örökölte” 

ezeket a neveket. Ragadványnevek ma is keletkeznek, 

akár a fiatalok körében is (Sziva, Higinsz). A falu névadá-

si, névhasználati szokása gazdagodik azáltal, hogy fenn-

maradnak a régi ragadványnevek, illetve újak keletkez-

nek.  

Írta: Stokker Páléné 

igazgató, Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola  
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A következő írásokban az önkormányzat tavaszi időszakában történt eseményeiről olvashatnak.  

Gyermeknap 

 Május utolsó vasárnapja gyereknap, ilyenkor az 

egész országban mindenütt színes programok várják a 

gyerekeket. Május 28-án szombaton, délután 1 órától, 

Rédicsen is sok élmény várta a rédicsi iskolába és az 

óvodába járó, valamint a faluban élő gyerekeket. 

 Az óvoda és az iskola szülői szervezetének szerve-

zésében és a támogatóknak köszönhetően idén is na-

gyon sok mindent sikerült megvalósítani, hogy ezen a 

napon kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozzanak. 

 A parkban felállított népi játszótér volt a gyerekek 

által legjobban kedvelt szórakozás. A kosaras körhinta, a 

diótörő, a sárkányvadászat, a kacsaröptetés és a sok 

más különféle ügyességi fajáték főleg a kisebb korosz-

tályt vonzotta. Az ugráló várban és az óriáscsúszdán is 

folyamatosan teltház volt. Igen közkedvelt volt továbbá 

az arcfestés és a csillámtetoválás. A nagyobbaknak a 

rendőrök által felállított kerékpáros ügyességi verseny, 

valamint az íjászkodás mellett a sorverseny nyújtotta a 

legnagyobb szórakozást. Ezen kívül be lehetett ülni a 

rendőrautóba, és aki kérte a rendőrök meg is bilincsel-

ték. 

 Délután 3 órától Bodnár Atilla és Papp Rita kon-

certjén táncolhattak, énekelhettek együtt a gyerekek az 

énekesekkel, akiknek sikerült nagyon jó hangulatot te-

remteni az előadás idejére. 

 A koncert után megérkezett a pizza, így remélhe-

tőleg egy gyermek sem maradt éhesen. 

 A rendezvény ideje alatt - a felajánlott játékokból, 

írószerekből kisebb, nagyobb csomagokban összeállított 

- zsákbamacskát vásárolhattak, melynek teljes bevételét 

a következő évi gyereknapra fordítjuk. 

 A nap végén a szülők is kedvet kaptak a játékhoz. 

A még megmaradt energiáit mindenki kötélhúzással 

vezethette le. Lányok- fiúk, apák- fiak, anyák-lányok, 

asszonyok- férfiak, mindenki mindenkivel szemben meg-

mutathatta erejét. 

 A jól sikerült nap után kicsik és nagyok fáradtan, 

élményekkel telve térhettek haza. 

 A rendezvény anyagi támogatói, akiknek ezúton is 

hálás köszönetünket fejezzük ki, hogy mindezt lehetővé 

tették: 

 Gáborjánháza Község Önkormányzata 

 Hegedüs Józsefné 

 Kiss Balázs 

 Külsősárd Község Önkormányzata 

 Lendvadedes Község Önkormányzata 

 Máté József 

 Mikó Lászlóné 

 Móra Ferenc Általános Iskola Szülői Szervezete 

 Rédicsi Napköziotthonos Óvoda 

 Rédicsi Napköziotthonos Óvoda Szülői 

Szervezete 

 Rédics és Vonzáskörzete  Fejlődéséért 

Közalapítvány 

 Sasvári Gábor (benzinkút Rédics) 

 Soós Endréné 

 Steiner Sándor 

Minden gyerek kedvence, az ugrálóvár 

Papp Rita énekel, a háttérben Bodnár Attila 
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 Tüske Adrián 

 Tüske István 

 Zala Megyei Közgyűlés 

 Zalaszombatfa Önkormányzata 

Valamint köszönet mindenkinek a segítségéért, aki 
bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek 
számára széppé varázsoljuk ezt a napot. 

KÖSZÖNJÜK! 

Befejezésként egy szép, ideillő idézet Gárdonyi Gézától: 

„ A gyermek az öröm, a reménység.  

Gyenge testében van valami világi, ártatlan lelkében 
valami égi.  

Egész kedves valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: 
ígéret és gyönyörűség”         

Írta: Petőné Horváth Anita 

képviselő testületi tag, a szülői szervezet elnöke 

A gyermeknap margójára: A Móra Ferenc Általános 

Iskola Szülői Szervezetének elnökeként szeretnék elkö-

szönni. Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek, az 

iskola pedagógusainak, dolgozóinak a sok segítséget, a 

bizalmat és az együttműködést, kívánok mindenkinek jó 

egészséget és kitartást az elkövetkező évek feladatai-

hoz. Köszönöm a gyerekeknek a szép ajándékot. Nagy 

megtiszteltetés volt számomra, hogy 12 évig tagja le-

hettem ennek a nagyszerű közösségnek. 

Tisztelettel: Petőné Horváth Anita 
 

2016. június 15-16 :  Pünkösdi programok 

Rédicsen 

 Június 15-én vasárnap ismét esős napra virradt a 

pünkösdi ünnep Rédicsen.  

 Délelőtt a megszokott 

időben az ünnepi szentmi-

sével kezdődött a kétnapos 

rendezvény, 

aztán folytatódott a gyere-

kek nagy örömére a pün-

kösdvasárnapi búcsúban, 

ahol ebben az évben is 

akadt bőven lehetőség a 

szórakozásra, vásárlásra. 

 Délután Rédics és 

Becsehely csapatának mérkőzését szurkolhatták végig a 

futballrajongók, amely 2-4 arányú vendéggyőzelemmel 

ért véget. Késő este a pályán a Fáraó bállal zárult a nap.  

 Pünkösdhétfőn már szép napsütéses időben foly-

tatódott a falusi programsorozat a sportpályán. Délben 

vette kezdetét a főzőverseny, a versenyre jelentkező 15 

csapatnak szabadon választott bográcsban főzött étel 

elkészítése volt a feladata, amihez a csapatonkénti 3 kg 

húst és a tűzifát az Önkormányzat biztosította. A ver-

senyt a Kertbarátkör csapata nyerte. 

 A 13-15 óráig tartó vetélkedőn a játékos kedvű 

gyerekek és felnőttek mutathatták meg fizikai állóképes-

ségüket, ügyességüket. A szervezők sok érdekes és tré-

fás feladatot állítottak össze, melyek közül talán az egyik 

kedvenc volt, amikor a tejszínhab alá rejtett csokoládé-

kat kellett megkeresni és elfogyasztani a játékosoknak, 

de volt célba dobás krumplival, egyensúlyozás tojással 

és sok más tréfás feladat. 

 A játék végére még egy pár soros szerelmes vers-

sel is készülni kellett a csapatoknak, amihez az előre 

megadott szavakat, kifejezéseket kötelező volt felhasz-

nálni. Az így született alkotások ily módon igen viccesre 

sikerültek. 

 Íme a hódítások egyike, Péter Bianka, Mirella és 

anyukájuk szerzeménye : 

 

„Mikor megláttam a villásfarkú fecskét az ereszetek 

alatt, rágondoltam gyönyörű szemedre. 

Nekiállt esni az eső, hát beugrottam a kalocsniba, de 

közben mikor meghallottam a légiriadó szirénáját, 

eszembe jutottál, hogy vársz rám a sarkon, megláttalak 

ott, bár szemtengely-ferdülésem van. Már biztosan 

órák óta ott dekkoltál. Hát mikor megláttam a májas 

hurka formájú combjaidat, mindjárt a lánykérésen járt 

az eszem.  

Gyere hozzám galambom, loptam rózsát is a sarkon!” 

 

 A játék során mind a 

közönség, mind a játékban 

résztevők jól szórakoztak. A 

nyertes, a Csillámpacik csa-

pata lett, melynek tagjai: 

Halász Ramóna, Léda Gréta 

és Pető Csenge voltak. 

 A vetélkedő után kul-

turális műsor következett. 

Soós Endréné polgármes-

terasszony köszöntötte a 

megjelenteket, azt követően a rédicsi ovisok kedves kis 

pünkösdi összeállítását, a szilvágyi tánccsoport és a Ker-

ta táncegyüttes táncait, a Dobronaki nótázókat, majd 

Óvodásaink a felkészítő óvónénikkel a színpadon 
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végül a rédicsi iskola 7.-8. osztályos tanulóinak fergete-

ges kán-kán előadását láthatták, hallhatták. 

 17 órára megtelt a rendezvény helyszíne, megér-

kezett a nap sztárvendége, Csepregi Éva, aki ugyan nem 

„holnap hajnalig”, de 1 órán keresztül szórakoztatta a 

közönséget. 

 A pályán emellett egész délután kirakodóvásár, a 

gyerekeknek ugráló vár is volt. 

Aki végig kitartott, az énekelhetett, táncolhatott, mivel 

egy vidám karaokeesttel zárult ez a nap. 

  Természetesen ehhez a programhoz is szükség 

volt segítőkész emberekre, így hát Rédics Község Képvi-

selő Testülete ezúton mond köszönetet mindenkinek, 

aki bármilyen módon segített a rendezvény előkészület-

ében és lebonyolításában. 

Írta:  Petőné Horváth Anita 

képviselő testületi tag 

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor elő-

adása Rédicsen 

 2016. március 12-én délután szinte zsúfolásig 

megtelt a rédicsi Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi 

Ház nagyterme az érdeklődőkkel.  

 Falunkból és a környező településekről csoporto-

san, családosan érkeztek az emberek nagy számban. 

 Mindenki látni, hallani szerette volna élőben a 

nagy tudású, világhírű szívsebészt, kutató orvost és 

egyetemi tanárt egy személyben, aki elsősorban egy 

hívő, igaz lelkű, Szolgáló Magyar Ember. Ezért is kapta 

meg idén, 2016. január 22-én a Magyar Kultúra Napjá-

nak szép ünnepén, Budapesten a Magyar Kultúra Lovag-

ja kitüntető címet, amelyhez ezúttal is szívből gratulá-

lunk.  Én már sokadszor találkoztam vele különböző 

rendezvényeken, de minden alkalommal lenyűgözött és 

lenyűgöz az Ő tiszta Embersége, Szerénysége, igaz Isten-

hite, mély Alázata, végtelenül szolgáló Ember- és Haza-

szeretete. Nagy ajándék minden Ővele való találkozás. A 

professzor urat szellemiségéhez méltó előadóasztal fo-

gadta a nagyszínpadon, piros-fehér-zöld nemzeti színek-

kel díszített ünnepi gyertya, virágcsokor, - Húsvétra is 

készülvén –  kereszt és töviskoszorú, és persze a magyar 

lobogó.  

 Soós Endréné polgármester asszony köszöntője 

után Pahocsa Júlia, a Magyar Kultúra Apródja üdvözölte 

professzor urat és a kedves közönséget Reményik Sán-

dor Csendes csodák című versével.  

 
Ne várd, hogy a föld meghasadjon 
És tűz nyelje el Sodomát. 
A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák. 
 

Tedd a kezed a szívedre, 
Hallgasd, figyeld hogy mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás 
Nem a legcsodásabb dolog? 
 

Nézz a sötétkék végtelenbe, 
Nézd a szürke kis ezüstpontokat: 
Nem csoda-e, hogy árva lelked 
Feléjük szárnyat bontogat? 
 

Nézd, árnyékod, hogy fut előled, 
Hogy nő, hogy törpül el veled. 
Nem csoda ez? S hogy tükröződni 
Látod a vízben az eget. 
 

Ne várj nagy dolgot életedbe,  
Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák: 
Rajtuk át Isten szól: jövök. 

 
 Professzor úr mély meghatódottsággal kezdte az 

előadását. Nyugodt, kellemes orgánumán át mintha a 

Jóisten szólt volna hozzánk, Krisztusi Erő sugárzott Belő-

le.  

 Beszélt gyermekkoráról, mély Istenhitéről, majd 

az orvosi hivatásáról, azon belül is a szívműtétekről, a 

kutatásról, amelynek egész életét alárendelte, s így 

majdnem 30 éven át csak napi két órákat aludt. Mint 

mondta, a családjától is elvett időt most próbálja pótol-

ni. Gyógyító munkája során több mint kétezer ember 

szívét tartotta a kezében, miközben imádkozott a Te-

remtőhöz, hogy segítsen. Mert tudta, hogy egyedül, 

csak emberi erővel Ő kevés a gyógyításhoz, a gyógyulás-

Csepregi Éva, az egykori  Neoton Família énekesnője 

Egyházközségi események 
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hoz. A tényleges gyógyulást mindig maga a Teremtő 

adja, Ő, az orvos csak egy földi közvetítő. Ausztrália ki-

vételével minden földrész egyetemein tanított, és kór-

házaiban gyógyított. Mindezt a legnagyobb alázattal, 

teljes önátadással, igaz Istenre hagyatkozással és végte-

len Szeretettel. A Zalaegerszegi és a Pécsi Szívcentrum is 

az ő vezetésével született és működött. Számtalan za-

rándokúton vett részt és vesz részt napjainkban is, Ma-

riazelltől Csíksomlyóig.  

 Ma sem kímélve magát, 68 évesen is hatalmas 

energiákkal dolgozik. Sorra jelentek meg és jelennek 

meg könyvei, mint például a Csodák és tragédiák éle-

temben, a Segíts-ég, az Úton, a Gyógyító gondolatok, 

amelyekkel mind az emberek testi-lelki-szellemi gyógy-

ulását igyekszik segíteni.  

 Rendületlenül járja az országot. Igyekszik minden-

hova eljutni, hogy vigye a Gyógyító, Jó Szót, Hitet árasz-

szon, Hitet keltsen az emberek szívében, Reményt a lel-

kükben, szellemükben. Külön is nagy szeretettel látogat-

ja és patronálja a határon túli magyarságot, magyar 

Testvéreinket.  

 Az előadás végén Vitéz Gönc László, a Magyar 

Kultúra Lovagja, professzor úr lovagtársa köszöntötte és 

ajándékozta meg doktor urat egy páratlan, történelmi 

ritkaságokat tartalmazó albummal, amelyet göröngyös 

vándorútjáról készített.  

 Befejezésül Pahocsa Júlia elénekelte az Arany Mi-

atyánkot a Csíksomlyói Passióból, ezzel kívánva minden-

kinek áldott, szép Húsvétot. 

 Köszönjük professzor úrnak, hogy az önkormány-

zat meghívására eljött közénk, és tanított minket. Lélek-

emelő előadásával reményt és derűt sugárzott, és érez-

tük, hogy Isten Embere, a Jóisten egy földi Nagykövete 

járt közöttünk.  

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Írta: Pék Anna Edit 

a Rédicsi Egyházközség elnöke  

A tavaszi félév eseményei 

 Településünk iskolájában a tavaszi félév is tevéke-

nyen, eseményekben, rendezvényekben gazdagon zaj-

lott. Megünnepeltük vallási és nemzeti ünnepeinket.  

 A félév elején az iskolai farsang, valamint a név-

adónk tiszteletére szervezett rendezvények, megemlé-

kezések  voltak a meghatározók. Szép műsorral rótták le 

iskolánk tanulói tiszteletüket a március 15-i nemzeti ün-

nep alkalmából.  

 Ugyancsak márciusra az intézmény elavult, régi 

számítógépeit és monitorainak egy részét cserélték le 

új, korszerű, kis helyet foglaló eszközökre, így az infor-

matika órákon a gyerekek a jelenleg elérhető legkorsze-

rűbb szoftveres és hardveres környezetben készülhet-

nek fel az információs társadalom kihívásaira. Még 

ugyanennek a hónapnak az eseménye volt a tankerületi 

sportnap, melybe iskolánk is bekapcsolódott. 

 A tavaszi időszak két, az iskola és a település élet-

ében is meghatározó eseménye a Versünnep, valamint 

a Tavaszi Zsongás címet viselő kulturális bemutató sem 

maradt el.  Ez utóbbira az iskola nevelői és tanulói a na-

pi munka mellett hozzávetőlegesen másfél hónapot ké-

Hírek, események az iskola életéből 

Dr. Papp Lajos professzor és Pék Anna Edit, 

egyházközségünk elnöke 

Iskolánk tanulói az új gépeken éppen keresztrejtvényt 

szerkesztenek. 
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szültek nagyon intenzíven, ami meg is látszott a színpa-

don.  

 A szép számban megjelent közönség ismét látha-

tott és hallhatott kedves jeleneteket, zenés táncos be-

mutatót, szép, igényesen előadott verseket, rövid szín-

darabot. Idén sem maradt el az iskola alkalmi énekkará-

nak bemutatója, a zeneiskolások is megvillanthatták 

hangszeres tudásukat, végül pedig a felső tagozatos lá-

nyok fergeteges kán-kánja zárta a bemutatót.   

 Tanulóink számos versenyen vettek részt, és értek 

el szép eredményeket. Úgy a felsősök, mind az alsósok a 

tanév végén kiránduláson vettek részt. A kisebbek a Ba-

laton környékét vették célba, míg a nagyobbak a fővá-

rosba látogattak el, mindkét esetben egy napra. 

 A tanév utolsó heteiben, tetézve az „évvégi haj-

rát”, a 6. és 8. osztályosok eleget tettek az országos mé-

rések kötelezettségének, megírták az idegen nyelvi, illet-

ve kompetencia mérés feladatlapjait. 

 Május végén pedig az egész iskola részt vett a tan-

kerület által szervezett vidám, tartalmas gyermeknapon. 

 A Versünnepről, illetve a felsősök kirándulásáról, 

valamint a versenyeredményekről külön írásokból tájé-

kozódhatnak a Tisztelt Olvasók. 

 Írta: Tabáni Miklós 

intézményvezető helyettes 

Versünnep Rédicsen 

 Idén immár hatodik alkalommal rendezte meg a 

Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola és az Utassy József 

Könyvtár a Költészet Napja tiszteletére, hagyományos 

versünnepét 2016. április 11-én. Utassy József verseiből 

válogatott 43 versmondó. Ők négy általános iskolából 

érkeztek.  

 Örömmel tapasztaltuk, hogy visszatérő versmon-

dókkal találkoztunk, az újakat pedig szeretettel fogad-

tuk. Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját.  

 A zsűri elnöke, a rendezvény fővédnöke Horváth 

Erzsébet Zsóka asszony, a költő felesége. A zsűri tagjai: 

Szekeres Frigyesné és Dányi József, ők az Utassy Vers-

mondó Kör tagjai. A zsűri a versmondókat szép emlékla-

pokkal, könyvekkel jutalmazta.  

 A költő felesége, Zsóka asszony a versmondókat 

szóban is megdicsérte, mindenkinek elismerő tanácso-

kat mondott, melyet a fiatalok szívesen és büszkén fo-

gadtak. 

 Hagyománnyá vált, hogy a rendezvény kezdetén 

és zárásaként is a költő Motívum című versét hallgatjuk 

meg Orgona László megzenésítésében.  

A zsűri a következő versmondókat jutalmazta: 

1-2. osztályos korcsoport: 

A felső tagozatosok jelenete a Tavaszi Zsongáson. 

Alsósaink Keszthelyen, háttérben a Festetics kastély 

Zsóka asszony és helyezettek 
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I. Meizner Nikolett (Arany János Általános Iskola Lenti) 
II. Ács Karolina (Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Lenti) 
III. Orsós Vivien (Móra Ferenc  Általános Iskola Rédics) 
Dicsérő oklevél: Kerese Zsombor, Garai Viktória 
(Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola) 
3-4. osztályos korcsoport: 
I. Maturicz Mira – Arany János Általános Iskola Lenti 
II. Steiner Joakim – Arany János Általános Iskola Lenti 
III. Tóth Balázs – Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Lo-

vászi 
Dicsérő oklevél: Sánta Laura (Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola Lenti) Orsós Barnabás (Rédicsi Móra Ferenc 
Általános Iskola) 
5-6. osztályos korcsoport: 
I. Sáfár Levente (Arany János Általános Iskola Lent) 
II. Tüske Hanna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola) 
III. Orsós Cintia (Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Lenti) 
Dicsérő oklevél: Varga Veronika (Rédicsi Móra Ferenc 

Általános Iskola) Drávecz Tamás (Buda Ernő Körzeti Álta-

lános Iskola Lovászi) 

7-8. osztályos korcsoport: 

I. Halász Ramóna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Isko-
la) 

II. Szabó Martin (Arany János Általános Iskola Lenti) 
III. Kovács Benedek  (Móra Ferenc Általános Iskola Ré-

dics) 
Dicsérő oklevél: Kiss Nelli  (Vörösmarty Mihály Általá-

nos Iskola Lenti) 

Erdei Lajosné 

tanító, könyvtárvezető 

Budapesti kirándulás 

 Május végén a felsősök Budapestre kirándultak. 

Reggel korán indult a vonat a zalaegerszegi állomásról. 

Sok gyereknek az külön élmény volt, hogy gyorsvonattal 

utazhattunk a fővárosba. 

 9 óra körül érkeztünk a déli pályaudvarra, ahol 

már várt bennünket az idegenvezetőnk és egy busz, ami 

elvitt minket kirándulásunk első álommásához, a Budai 

Várnegyedbe. Kísérőnk beszélt a vár történetéről, majd 

ezt követően szabadon sétálhattunk, nézelődhettünk a 

várudvarban. Csodálatos kilátás nyílt a Dunára és a Du-

na túlsó partján álló Parlamentre. Innen a Hősök terére 

mentünk, ahol megnéztük a téren látható Millenniumi 

Emlékművet, a fejedelmek és királyok szobrait, miköz-

ben hallgattuk az idegenvezető történelmi előadását. 

 A következő úticélunk a Planetárium volt. Itt egy 

kedves történet keretében csillagászati témájú isme-

retterjesztésben, oktatásban részesültünk, aminek kü-

lön érdekessége volt, hogy a vetítést egy nagy kupolás 

teremben néztük, mintha a csillagos ég alatt ülnénk. 

 Innen a Természettudományi Múzeumba men-

tünk. Itt sok időt töltöttünk, mivel sok érdekes látnivaló 

volt. A kiállításon láthattunk mamutot, ősembereket, 

kitömött állatokat, nagyon szép kőzeteket. 

 Ezután a busz visszavitt minket a pályaudvarra, 

ahonnan nagyon sok élménnyel gazdagodva indultunk 

haza. 

Pető Csenge 

8. osztályos tanuló 

Keresek 
 

vitéz Zsoldos Gyula (vagy Endre) szik-

vízüzeme RÉDICS feliratú régi szódás-

üveget. Amennyiben   tud ilyet, kérem, 

jelezze felém a megadott telefonszá-

mon, vagy személyesen. Köszönöm. 

Farkas Tibor 

Tel: 06-30-216-1320 

RÉDICSI HÍRMONDÓ - 2016. július -(7. szám) 

Kiadó: Rédics Község Önkormányzata, 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

A lapszámot szerkesztette: Tabáni Miklós  

Minden kedves olvasónak további szép nyarat kívánok. 

E-mail: tabmiki@gmail.com Telefon: 06-92/553-032 

A következő szám  várhatóan az adventi időszakban  jelenik meg. 

Addig is várjuk esetleges témajavaslataikat. 

8. osztályosaink osztályfőnökükkel a Hősök terén 
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Verseny, helyszín Tanuló Hely 

Pákai Öveges József Általános Iskola: Rajzverseny Halász Ramóna I. 

Gönczi Ferenc Gimnázium: Történelem verseny Péter Bianka, Pető Csenge,  
Március Boglárka 

III. 

Vörösmarty Általános Iskola: Asztalitenisz Diákolimpia Czener Balázs, Farkas Dávid IV. 

Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola: Szavalóverseny Kovács Benedek III. 

Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola: Szavalóverseny Tüske Hanna II. 

Városi Könyvtár Lenti: Magyar Szóval vers és Prózamondó ver-
seny: 

Halász Ramóna II. 

Városi Könyvtár Lenti: A fiók mélyén irodalmi pályázat Tüske Hanna I. 

Tankerületi Sportnap: Labdarúgás Orsós Brendon, Huzián Martin, 
Czener Balázs, Farkas Dávid, Szabó 
Márk, Kovács Benedek, Csik Attila 

III. 

Tankerületi Sportnap: Játékos ügyességi verseny Farkas Gergő, Kerese Zsombor,  
Kovács Simon, Hancs Milán,       
Herber Patrik, Csárdi Máté, Csik 
Valentin, Orsós Laura, Orsós Leila 

I. 

Tankerületi Sportnap: Játékos ügyességi verseny Farkas Mendi, Kiss Dorina, Csik 
Krisztián, Orsós Barnabás, Györei 
Dániel, Tóth Dorka, Balogh Virág, 
Kovács Viktória, Völgyi Krisztián, 
Stángli Dominik 

IV. 

Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 
Szavalóverseny 

Tüske Hanna II. 

Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 
Szavalóverseny 

Halász Ramóna III. 

József Attila Városi Versmondó versenyen Tüske Hanna I. 

Kerékpáros Iskola Kupa közlekedési verseny városi döntő Tóth Martina III. 

Diákolimpia: Asztalitenisz fiú csapat Farkas Dávid, Czener Balázs IV. 

Diákolimpia Atlétika Városi Döntő: Fiúk 1500 m futás Kovács Benedek II. 

Diákolimpia Atlétika Városi Döntő: Fiúk, súlylökés Antal András III. 

Diákolimpia Atlétika Városi Döntő: Leányok 100 m futás Láda Gréta II. 

Diákolimpia Atlétika Városi Döntő: Távolugrás Láda Gréta II. 

Diákolimpia Atlétika Városi Döntő: Kislabdahajítás  Március Boglárka II. 

Diákolimpia Atlétika Városi Döntő: Súlylökés Március Boglárka III. 

Pákai Öveges József Általános Iskola: Nyelvtan-helyesírás Hosszú Izabella I. 

Kis iskolák Leány Kézilabda Diákolimpia Megyei Döntő Lenti Antal Hajnalka, Tüske Hanna, Varga 
Veronika, Kovács Vanda, Láda Gré-
ta, Orsós Emília, Március Boglárka, 
Pető Csenge, Péter Bianka, 

III. 

Versenyeredmények a 2015/16-os tanévben 

 Egy mulasztást pótolunk azzal, hogy az idei tanév versenyeredményeit tartalmazó táblázat előtt  egy 

az elmúlt nyáron rendezett közlekedésbiztonsági versenyről számolunk be. Antal Hajnalka 5. osztályos tanu-

lónk  a „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” című rajzpályázaton megyei 5. helyezést ért el. Gratulá-

lunk neki.  

 Zárásként pedig íme egy összefoglaló táblázat a tanévről abban a tekintetben, hogy tanulóink mely 

versenyeken vettek rész, és onnan milyen helyezésekkel tértek haza. Gratulálunk nekik, családjuk, iskolájuk 

joggal lehet büszke rájuk, és mindnyájan példaképül szolgálhatnak diáktársaik számára. 

Megjegyzés: A Versünnep helyezettjei a táblázatban nem szerepelnek, hiszen az ezzel kapcsolatos cikkben 

nevük olvasható. 


