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Biztos sokan emlékeznek rám, arra a szőke, cserfes 

kislányra, aki egész nyáron járta a falut és hordta a 

postát az édesanyjával. 

2003 őszén kalandvágyból jelentkeztem folyami hajóra 

felszolgálni. Francia nyelvtudással indultam el és Ve-

lencébe közvetítettek ki egy francia nyelvű hajóra. Na-

gyon élveztem a munkám, sokat utaztam, de nagy 

megterhelés reggeltől estig talpon lenni. Ott ismerked-

tem meg egy német fiúval, aki jelenleg már a férjem, Ő 

Julian. Vele együtt utaztunk Párizsba, hogy befejezzük 

az évadot. Julian tanított angolul, így a tavaszt már egy 

angol nyelvű cégnél kezdtük, két 

év alatt bejártuk egész Európát. 

Kalandos utunk Angliába vezetett 

egy mesebeli 4 csillagos kastély 

szállodába amit Rushton Hall-nak 

hívnak. Megismerkedtünk az angol 

szokásokkal a szigetország különös 

világával, a bal oldali közlekedés-

sel, kezdtünk beilleszkedni a helyi 

életbe. Folytattuk utunkat délre, a 

tengerpartra, majd nagy reménye-

ket szőve beköltöztünk Londonba. 

Egy csodálatos tavaszi napon pedig 

örök hűséget esküdtünk egymásnak, majd hamarosan 

megszületett első kisfiunk Sebestyén. Új fejezet kezdő-

dött életünkben a szülővé válással. 

2012-ben vettünk egy csodálatos, hangulatos házat 

vidéken ez jelenlegi otthonunk. 2014-ben családunk 

életét bearanyozta második kisfiunk Benedict megszü-

letése. 

Sebestyén már megkezdte az iskolát és nagyon büsz-

kék vagyunk rá, folyamatosan beszél angolul, de ért 

magyarul, es németül is. Benedicthez szintén 3 nyel-

ven beszélünk es ügyesen, értelmesen ismerkedik a 

világgal maga körül. 

Julian a Joules ruha cégnél német nyelvű ügyintéző. Én 

visszamentem abba a hotelba ahova először tettem be 

a lábam itt Angliában. Jó érzés, hogy az egyik bátyám, 

Feri is itt lakik a közelemben és együtt dolgozunk. 

Jól érzem magam itt, hisz családot alapí-

tottam, sok jó barátra leltem. Nagyon 

szerencsésnek vallom magam, hogy nyel-

veket tanultam, mert így kitárult előttem 

a világ egy része. Persze hiányzik a ma-

gyar napsütés, a lángos illata, a strand és 

a hazai ételek íze. Az internet nagy segít-

ség, hogy tartsam a kapcsolatot kis szülő 

falummal. Megteszek mindent, hogy 

gyermekeimnek átadjam azt, amit ott-

hon tanultam, és megismertessem velük 

a magyar hagyományokat. 

Varga Eszter 

Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Itt a karácsonyi időszak, és itt az új lapszám is. Olvashatnak már meg-

kezdett sorozatok folytatását,  új témákat egyaránt. Reméljük, ezt a számot is szívesen forgatják. 

Az előző számban elkezdtünk egy cikksorozatot, ami-

ben a Rédicsről elszármazott fiatalok osztják meg 

külföldön szerzett tapasztalataikat, élményeiket. Ak-

kor Szüts Gabriella írását olvashatták. Időközben 

megérkezett Varga Eszter beszámolója, ebből is egy 

szép történet kerekedik ki.   

Eszter családja körében 
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A következő oldalakon az önkormányzat őszi időszakában történtekről olvashatnak. Nem volt eseménytelen. 

Óvoda felújítás  

A nyár folyamán óvodánkban teljes belső felújítás zaj-

lott. A kivitelező helybeli vállalkozó, Dénes Sándor volt. 

Minden helyiséget újra festettek, ahol szükséges volt 

lekaparták, újravakolták a falakat. Kialakításra került 

egy tágas fejlesztőszoba, ahol a hét négy napján szak-

emberek foglalkoznak a rászoruló gyermekekkel. Az új 

irodahelyiségben adminisztratív munka folyik az étkez-

tetéssel és munkáltatással kapcsolatosan. Egyik cso-

portszobánk előtti teret átalakítottuk  tároló helyiséggé  

a tornaszereknek.  A munkálatok összege 1.500 000 

forintot tett ki. 

A Bánkuti KFT. asztalos műhelyében mindkét csoportba 

beépített szekrény készült, ahol többek között a gyer-

mekek ágyneműjét, (fiókokba rendezve) rajzeszközöket  

stb. tárolunk. A mosdókba új fogmosó tartók kerültek, 

a gyermekek önállóan tudják használni az életkoruknak  

megfelelő elosztású és magasságú polcokat. A szekré-

nyek és polcok összköltsége 550.000 forint volt. 

A lambéria megújulásként fedőfestéssel színt kapott, 

ehhez igazodnak a falak színei, így alkotva egységet. 

Folyamatban van a folyosó öltözőszekrényeinek cseré-

je, ez teszi színesebbé, hangulatosabbá óvodánkat. A 

gyermekek és mi felnőttek is örültünk a megújulásnak. 

Megköszönöm polgármester asszonynak, hogy támo-

gatta és végigkísérte a munkálatokat, segített a szerve-

zésben. Ezúton is köszönet Heller Árpádnak, hogy ren-

delkezésünkre állt, amikor szükségünk volt rá. 

Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében 

Békés, szeretetteljes Karácsonyt 

és Boldog Új Évet Kívánok! 

Mikó Katalin óvodavezető 

VI. Rédicsi Szüreti Vígasságok 

Idén szeptember 26-án 6. alkalommal került megren-

dezésre a szüreti ünnepkörhöz kötődő rendezvényünk 

a szüreti felvonulás és bál.  

A lelkes „szüretelők” délután 1 órakor gyülekeztek a 

kultúrház udvarán, feldíszített traktorokkal, lovas kocsi-

val. A víg csapat végigvonult Rédics utcáin, közben kis-

bíró hirdette a falu legfontosabb eseményeit. 

Ezzel párhuzamosan az intézmény udvarán főzőver-

seny vette kezdetét, a gyerekeket pedig estig tartó népi 

játszóház várta. 

A felvonulás után a polgármesteri köszöntőt követően 

kezdetét vette a kulturális program, mely sok színes 

műsorszámot tartogatott a nézők számára. A fellépők a 

Móra Ferenc Általános Iskola tanulói, a lenti Zumba 

Fitness csoport tagjai, a Kerka Néptáncegyüttes tánco-

sai és Stángli Tibor voltak, valamint - leginkább a férfi 

közönséget vonzó – hastáncos nők is színpadra léptek. 

A délután folyamán két verseny került megrendezésre, 

a gyerekeknek tökfaragó verseny, az erőseknek trak-

torhúzó verseny. Mindkét feladatra sok jelentkező volt. 

A versenyszámok és a főzőverseny helyezettjeinek a 

díjakat Soós Endréné polgármesterasszony a bál kezde-

te előtt adta át. Ekkor került sor a köszönő oklevelek 

átadására is, melyeket azok a rédicsi lakosok vehettek 

át, akik időt és fáradságot nem kímélve lelkes, aktív 

szervezői és lebonyolítói a falusi rendezvényeknek.  

A nap sztárvendége Csanaki Attila tűzzsonglőr volt, aki 

látványos, néha hajmeresztő produkciójával fél órán át 

szórakoztatta közönségét. 

Az egyik megújult csoportszoba 

Felvonulók a szüreti vígasságokon 
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A rendezvény ideje alatt az Önkormányzat és a Képvi-

selő Testület pásztortarhonyával és füstölt csülkös pa-

callal látta vendégül a résztvevőket. A programot az 

eddig megszokott módon most is a szüreti bál zárta. 

Bár az idei évben országosan nem került megrendezés-

re az ˝Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!˝ címmel 

indított hagyományőrző programsorozat keretében 

meghirdetett Szent Mihály napi tűzgyújtás, mi úgy gon-

doltunk nem szakítjuk meg ezt a szép, összetartozást 

jelképező hagyományt, így 20 óra 30 perckor meggyúj-

tottuk máglyánkat és elénekeltük a Himnuszt. Hiszen 

Szent Mihály napjának üzenete éppen ebben rejlik: fel-

fedezni értékeinket, összetalálkozni, s együtt lenni 

azokkal, akikkel közösek a gyökereink, mert összeköt 

bennünket valami: magyarok vagyunk, egy faluban 

élünk. 

Petőné Horváth Anita Borbély Szilvia 

Események az őszi időszakban 

Katasztrófa-védelmi gyakorlat 

Községünkben 2015-ben megalakult a Települési Ön-

kéntes Mentőcsoport 15 fővel. 

A mentőcsoport tagjaival és a megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatósággal közösen 2015. november 28-án 

katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottunk. A gyakorlat 

végrehajtásá-

ban részt vett 

egy nagy me-

derkotró gép is, 

ami a Pék pata-

kon található 

deltatorkolatot 

kiegyenlítette. 

Ennek nagy je-

lentősége van 

heves  csapadék  

esetén, mivel a 

hegyekből lezúduló nagymennyiségű víz ilyenkor  gyor-

sabban folyik bele a patakba. 

Kitisztításra került a községben kettő árok. Ez kézi erő-

vel történt. A csoporttagok lelkiismeretesen végezték a 

munkát. A megjelent szakemberek elégedettek voltak a 

teljesítménnyel, értékelésükben elismeréssel szóltak. 

Köszönet minden résztvevőnek, hogy részt vettek eb-

ben a gyakorlatban. 

Színjátszók fellépése 

2015. december 29-én délután községünkben vendég-

szerepelt a felsőlakosi amatőr színjátszó csoport. A cso-

port most alakult és nálunk debütáltak a vidám falusi 

disznóvágást bemutató darabjukkal. Aki elment meg-

nézni a színdarabot biztosan jól szórakozott, vidáman 

telt a vasárnap délutánja. Ígéretet tettek, hogy ameny-

nyiben lesz új darabjuk szívesen bemutatják nálunk. Az 

egész előadást végigkísérte a vidámság és a  jókedv. A 

végén az Önkormányzat megvendégelte a szereplőket. 

Schengeni találkozó 

2007. december 21-én a schengeni egyezményhez 

csatlakozással megszűnt a határátkelők jelentősége. 

Ettől a naptól kezdve mindenki szabadon közlekedhe-

tett az egyezményhez tartozó országok között. 

A határ mellet élőknek ez különösen fontos volt hiszen 

a szomszédos  Szlovéniában sok rédicsit nemcsak bará-

ti, hanem rokoni szálak is egybe fűzték. 

Ennek örömére a rédicsi Kertbarát-kör elindított egy 

szép hagyo-

mányt szlovén 

barátaikkal és 

elhatározták, 

hogy ezt a na-

pot  mindig 

együtt megün-

nepelik. 

A hagyomá-

nyokhoz híven 

ez év decem-

ber 19-én immár kilencedik alkalommal a rédicsi Kert-

barát-kör szlovén barátaikkal megtartotta a schengeni 

találkozót. Ebben az évben a gyülekező Tenke-hegyen 

volt Vass Ferenc pincéjében. Itt ebéddel indult  a prog-

ram nagyon jó hangulatban. A Kertbarát-kör szinte 

minden tagja megtisztelte jelenlétével a találkozót. 

Utána ki autóval ki gyalog felment a Somogyison ke-

resztül a határkőhöz. Itt volt a pezsgős koccintás. Re-

méljük, hogy ez a szép hagyomány soha nem szakad 

meg. Most ebben a zajongó, forrongó világban még 

nagyobb szükség van az összefogásra nekünk európai 

embereknek ahhoz, hogy megvédjük hazánkat és Euró-

pát, mert csak így maradhatunk talpon. … (folytatás az 

5. oldalon) 

A katasztrófavédelmi gyakorlat résztvevői 

A Schengeni találkozó résztvevői 
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A tájház 

Településünk zsúpfedeles tájházát az Önkormányzat 

vis major és pályázati pénzek felhasználásával felújí-

totta. A reno-

válás során 

teljesen új 

zsúptetőt ka-

pott az épület, 

mert a régit 

kikezdte az 

időjárás, de a 

ház belseje is 

átesett egy 

felújításon. Az 

évek során 

már több alka-

lommal volt 

szükség kisebb-nagyobb felújításra, sőt egy alkalommal 

elemeire bontva, az elkorhadt fa részeket kicserélve 

eredeti helyén és formájában történő újjáépítetésre is, 

de mostani, megújult formájában ismét üde színfoltja 

lett a falunak. A Lendvadedes irányából Rédicsre érke-

zők első és meghatározó benyomását a falunkról ép-

pen a tájház látványa adja meg, de az itt távozók is 

eme szép látvánnyal a tarsolyukban indulhatnak to-

vább. Természetesen a legfontosabb, hogy az itt élő 

embereknek is jó élményt nyújtson, valamint hogy a 

sajátjuknak érezzék azt a festői kis dombocskán álló 

tájházat, melynek udvarán programokat, akár népi 

mesterségeket bemutató fesztiválokat is tarthatnának, 

élettel töltve meg a helyet. 

Pár gondolat a tájház történetéhez: az 1800-as évek-

ben épült lakóházként. Szerencsésen vészelte át a má-

sodik világháború utolsó napjaiban folyó közeli harcok 

pusztításait is, amiknek következtében a környéken sok 

zsúpfedeles épület leégett. özv. Dányi Mihálynétól azt 

is megtudtam, hogy a ház tulajdonosa és utolsó állan-

dó lakója Pálfi József és felesége, Rezi néni voltak. Ha-

láluk után lányuk, Pálfi Magdolna és férje még évekig 

visszajártak, de többnyire ők is csak nyaranta. Az egyre 

rosszabb állapotba került épületet szerették volna hoz-

záértők kezekre bízni, ezért a Göcseji Falumúzeumnak 

próbálták eladni, de végül a falu akkori vezetői dön-

töttek úgy, hogy megmentik az utókornak. Cserébe fel-

ajánlották a családnak, hogy amikor hazalátogatnak 

Rédicsre, a turistaházban kaphatnak szállást. Talán 

még most sem fogjuk fel igazán, hogy milyen kincs van 

a falu birtokában, de biztos vagyok, hogy az utókor 

még nagyon hálás lesz ezért. (Köszönet özv. Dányi Mi-

hályné adatközlőnek) 

 

Délvidéki őrjárat 

November 19-én, az esti órákban két lovas érkezet te-

lepülésünkre, akik az éjszakát az Önkormányzat fel-

ajánlásából a helyi turistaszállóba töltötték. Másnap 

reggeli beszélgetésünk alkalmával megtudtam, hogy  

Chemez Farkas Róza nevű lovával, és társa, Béres  Sán-

dor Lackó nevű lovával Kübekházáról indultak el a déli 

határszakaszunkon: Butella János bácsi, jó ismerősük 

kérte fel őket, hogy járják végig ezt az utat, és szórja-

nak szét Szűz Mária képével díszített, úgynevezett cso-

dás érmeket az útjuk során. Utóbbiak ötlete egy máso-

dik világháborús esettel kapcsolatos, amikor is egy 

francia pilóta nagy mennyiségű csodás érmet szórt szét 

Párizs körül, ezt követően a német bombázók nem ér-

ték el a 

francia 

fővárost, 

rendre 

elfogyott 

az üzem-

anyaguk, 

így kény-

telenek 

voltak a 

bombákat 

a cél előtt 

ledobni... 

Jelen 

esetben 

ez egy 

jelképes dolog, nem a tárgynak tulajdonított varázserő 

a fontos, hanem a  Szűzanya oltalma, amire ezen a ha-

társzakaszon nagy szükség van.  De miért éppen őket 

kérték fel erre az útra? Chemez Farkas elmesélte, hogy 

Farkas Tibor rendszeres cikkírónkká vált. Idei utolsó lapszámunkhoz két kifejezetten érdekes cikkel is szolgált. 

A rédicsi tájház 

Chemez Farkas és Béres Sándor lovaikkal 
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már nagyon sok zarándokutat végigjártak a lovaikkal, 

voltak többek közt Kazahsztánban, többször Csíksom-

lyón, ez év nyarán pedig körbelovagolták a Kárpát-

medencét. Ennek tükrében még inkább jól eső érzéssel 

hallgattam, amikor megjegyezte, hogy mi rédicsiek cso-

dás vidéken lakunk, a Lenti-hegyen és a gosztolai dom-

bokon fel- s lelovagolva Erdély csodaszép tájai jutottak 

eszébe, sok hasonlóságot vélt felfedezni. Volt szeren-

csém átadni mindkét lovasnak egy-egy Rédics történe-

te könyvet, amelyet a Polgármester asszony ajánlott fel 

részükre. Megköszönték a szívélyes fogadtatást és az 

ajándék könyvet, de megemlítették, hogy ezeken túl jó 

emlékként magukkal viszik a rédicsiek vendégszerete-

tét is. Felnyergelt lovaikra felpattanva indultak tovább 

a túra célállomása, Felsőszölnök irányába. 

Írta: Farkas Tibor 

(folytatás a 3. oldalról) Továbbra is számítunk a határ 

mellett élő szlovénokra, hiszen a község minden prog-

ramjában aktívan részt vesznek. A koccintás után Szlo-

véniában folytatódott a program. A befejezés Hosszú-

faluban volt, ahol vacsora várta a résztvevőket. 

Virágos Rédics 

A virágos Rédics” cimmel „Rédics és Vonzáskörzete Fej-

lődéséért Közalapítvány” és Rédics község Önkormány-

zata pályázatot irt ki . 

A pályázat célja a kulturált, környezetbarát, vendégvá-

ró településkép kialakításának elősegítése, a környe-

zetszépítésre való motiváció volt. 

Az elbírálást egy három tagú zsűri végezte. Nagyon ne-

héz volt  dönteniük, hiszen még sok szép, rendezett és 

virágos porta van a községben. 

Az ő javaslatuk alapján a következő  öt személyt jutal-

maztuk meg. 

 Dezsőné Kaszás Erika 

 Id. Garai László 

 Hajdú Lajosné 

 Kovács Helga 

 Mausecz György 

A nyertesek részére a jelképes jutalom a közmeghallga-

táson került átadásra. 

Gratulálunk ! 

Terveink szerint jövőre is meghirdetjük a pályázatot. 

Fejlesztések a községben 

 

Pihenőházikó, padok a focipályán 

A nyár folyamán a búcsútérre felállításra került egy pi-

henő ház. 

Ennek a 

célja az, 

hogy az 

emberek 

néha leül-

jenek és 

beszélges-

senek egy-

mással. 

Ebben a 

rohanó világban nagyon nagy jelentősége van annak, 

hogy az emberek kommunikáljanak egymással, és ne 

csak a technikai eszközök igénybevételével. Egy jó szó, 

egy kedves gesztus szebbé teszi az emberek napjait. 

Köztudott, hogy a faluban a futballmeccsek látogatott-

sága elég magas, és hogy növeljük a futballpálya kom-

fortfokozatát, a nézők részére padok kerültek kihelye-

zésre. Így kényelmesebben szurkolhatunk a csapatnak. 

Megújult a művelődési ház belső udvara 

A művelődési ház belső udvara térburkolatot kapott. A 

belső teret körben kandeláberek világítják meg, ami 

nagyon impo-

záns látványt 

nyújt estén-

ként. Remél-

jük, hogy sok 

rendezvény 

lesz, és azáltal 

a tér betölt-

heti funkció-

ját. A kemen-

ce elbontásra került, de tervezzük egy új építését. 

Vis maior 

Községünkben határidőre befejeződtek a Vis maior 

munkálatok. Elkészült a falut átszelő patak burkolása, 

ami nagymértékben szebbé teszi Rédics arculatát. A 

munkában részt vevő vállalkozók lelkiismeretesen vé-

gezték a munkájukat és igyekeztek a legjobbat nyújta-

ni. A felújításában a fő vállalkozó a Lekó Kft volt. A pa-

A pihenőházikó 

A térburkolattal ellátott belső udvar 
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takmeder szinte egész hosszában  új burkolatot kapott. 

Most, hogy elkészült a patak fontos feladat lesz annak 

rendszeres karbantartása. Erre mindig gondot fogunk 

fordítani, nehogy  visszaálljon a korábbi, gondozatlan 

állapot. 

Az útjavítási munkálatokat a Strabag útépítő végezte. 

Ők is határidőben elkészültek és minőségi munkát vé-

geztek. A faluban és a hegyi utak mellett felújításra ke-

rült a kerékpárút. 

A fejlesztésekről szóló beszámolókat Soós Endréné 

polgármester asszony bocsátotta rendelkezésre 

Idősek napja idén is 

Mindenütt a világban, így 

kis közösségünk életében is 

különösen fontos, hogy be-

csüljük, tiszteljük gyökere-

inket, azokat az embereket, 

akiknek hitünket, lelkünk 

formálását köszönhetjük. 

Nem felejthetjük soha, 

hogy kitől kaptunk életün-

ket és ki segített bennünket 

az életre. Ezért kiemelt je-

lentőségű, hogy kizökkenve 

a hétköznapok megszokott 

rendjéből még nagyobb 

szeretettel, odafigyeléssel 

forduljunk feléjük. 

Feléjük, akik erő felett küzdenek még ma is értünk, bíz-

tatnak bennünket, jóságosan elnézik hibáinkat, taná-

csot adnak bár jól tudják, hogy sokszor nem fogadjuk 

meg őket. Azzal is tisztában vannak, hogy ez így van jól, 

hiszen nekünk is meg kell vívnunk saját csatáinkat s 

majd csak aztán bírhatunk az ő életbölcsességeikkel. 

E gondolatok jegyében hívtuk december 13-án közsé-

günk idős lakóit, hogy egy kellemes délutánt töltsünk 

felük együtt. 

Örömmel töltötte el a résztvevőket, hogy a szürke, kö-

dös idő sem vette el a kedvét senkinek a rendezvény-

től. 

Polgármester asszony köszöntötte a jelenlévőket, majd 

Liptai István bácsi, korát meghazudtoló frappáns elő-

adását hallgathatták. Őt a Móra Ferenc Általános Iskola 

növendékei követték, akik kedves dalaikkal, verseikkel 

mindig boldog mosolyt csalnak a fáradt arcokra. 

Végül a felnőttek adták át ajándékaikat, s a közelgő ün-

nep hangulatában a színpadra varázsolták a gyönyörű 

gyermekkort az elmúlt idők fájó és boldog pillanatait. 

A műsor után elfogyasztott ebéd s az azt követő kelle-

mes baráti beszélgetés mindannyiunk számára emléke-

zetes marad. 

Köszönet illeti a lelkes résztvevőket, akik önzetlen sze-

retettel járultak hozzá a műsorhoz, valamint a segítő-

ket, akik a hátérben dolgozva gondoskodtak a finom 

falatokról, ünnepi asztalt teremtettek, hangulatossá 

tették a délutánt. 

S végül engedjék meg, hogy falunk 

apraja-nagyja nevében kívánjak 

meghitt, boldog, békés karácsonyt 

és eredményekben gazdag boldog 

új évet: 

Legyen előtted mindig út, 

Fújjon mindig hátad mögül a szél, 

Az eső puhán essen a földjeidre, 

A nap melegen süsse arcodat, 

S míg újra találkozunk 

Hordozzon téged tenyerén az Is-

ten. 

Göde Éva 

A rendezett patakmeder 

Önkormányzatunk ebben az esztendőben is megtisz-

telte a település szépkorú lakóit idősek napján 

A meghívottakat műsor és ebéd várta 



2015. december (6. szám) 

7 

KARÁCSONYI OLDALAK 

Közeleg a Karácsony 
 
Ajándék. fenyőfa, csillagszóró, fények. 
Csak épp, amit ünneplünk: elveszik a 
lényeg. 
Az, hogy Betlehembe vagy 2000 éve 
Született egy gyermek, kinek neve bé-
ke. 
 
Hogy minket az éggel végre kibékítsen, 
Karácsony éjjelén földre szállt az Isten! 
S mitől minden ember vonakodik, resz-
ket, 
Ő vállára vette a keresztet. 
S meghalt. De feltámadt, s örökre itt 
maradt. 
 
Itt van az oltáron, kenyér színe alatt. 
És itt él szívünkben: benned, bennem, 
bennünk. 
S minden szenvedőben. Csak észre kell 
vennünk. 
 

 
 
Úr Jézus! Tőled mi most csak annyit kérünk: 
Az igazi ajándék Te legyél minékünk! 
Szenvedő társunkban mutasd meg maga-
dat, 
 
Adj ajkunkra vigasztaló szavakat! 
Lakjon a szívünkben jóság és szeretet, 
Hogy méltón áldhassuk a Te Szent nevedet. 
 
Legyen végre béke ezen a világon, 
Így legyen igazi, áldott Szent Karácsony! 

 
 

Szabó Lászlóné (Szijártóháza) 

Csillagokat szór az ég 

Jeget, havat fú a tél, 

Fellobban a lámpabél. 

Világít a Hold-kehely, 

S milliárdnyi hópehely. 

 

Bentről a kert tiszta kék, 

Csillagokat szór az ég. 

Párát lehel az ember - 

Gyertyafényű meleg kell! 

 

Felragyog a Csendes-éj. 

Köd-bundában mendegél 

Gáspár, Menyhért, Boldizsár, 

Köszönteni  Jézuskát. 

Jeget, havat fú a tél, 

Fellobban a lámpabél. 

Világít a Hold-kehely, 

S milliárdnyi hópehely 

Soós József  
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Adventi gyertyagyújtás 

 

2015. decemberében – Az Álom havában 

 

Istenünk, sok-sok feszültség, nehézség és bizonytalan-

ság között élünk. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. 

Aggódunk és küzdünk a családunkért, országunkért, 

jövőnkért. 

Istenünk, Te azt ígérted, hogy békességet adsz nekünk, 

és nem úgy adod, ahogy a világ adja. Kérünk Téged az 

előttünk álló adventi napok békességéért! 

Add, hogy keressük és megtaláljuk az alkalmakat, per-

ceket, amikor a Te szavadra figyelhe-

tünk. Add, hogy belülről hasson át 

minket közelséged, és hogy ezt a 

mély titkot a körülöttünk élők is 

meglássák rajtunk! Gyújtsunk meg 

mi is adventi gyertyáinkat és lelkünk 

lángját. 

Mennyei Atyánk! Hálát 

adunk Néked, hogy Szent 

Fiad minket is állandó-

an keres és hív szavá-

val. 

Kegyelmedért könyör-

günk most, amikor gyer-

tyát gyújtunk az adventi ko-

szorún. 

A Te kegyelmedet kérjük, hogy felébredjen ben-

nünk a várakozás: várjuk Jézust, aki megváltott minket! 

Az Advent az egész évre való visszatekintés, az elmé-

lyülés és elcsendesedés ideje. A Teremtés hajnalának 

csendje ez, az Örök Szeretet harmathullása. Jézus ma 

sem zajjal, rendkívüliségekkel jön felénk, hanem az 

enyhe szellő csendjével és a harmat érintésével. Test-

vérem, elhordtad már lelkedből a "bűn-hegyeket"? A 

lelki élet üres "völgyeit" feltöltötted-e imádsággal? 

Tisztítsuk meg szíveinket igaz, őszinte szentgyónással, 

az Úrral való mély beszélgetésekkel, hogy minél na-

gyobb örömmel és békességgel várhassuk a Messiás 

érkezését, a Karácsony Szent ünnepét! 

Pilinszky János költőnk és nagy szellemóriásunk így ír a 

várakozás szentségéről: "Mire is várakozunk Advent 

idején? Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világ-

ban maga a Teremtő isten is testet öltsön. Arra várako-

zunk, ami már réges-régen megtörtént. Az adventi vá-

rakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van. Ahogy 

a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az 

után, aki van, aki a miénk. Persze erről a várakozásról 

és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. 

Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült kö-

zöttünk, vállalva a lét minden súlyát és megosztottsá-

gát. Advent idején mi arra várakozunk és azután vá-

gyódhatunk: ami megtörtént, és Akit kétezer esztende-

je jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána 

és vágyakozunk rá. Azzal, hogy 

Isten beleszületett az időbe, mó-

dunkban áll kiemelkedni az idő-

ből." 

Hát emeljük fel mi is szívünket, 

lelkünket a mindennapok szürke-

ségéből, gondjaiból az Örök Re-

mény és Örök Várakozás vilá-

gába, Jézus Krisztus 

mindannyiunkat átölelő 

és felemelő fényességé-

be. 

Érezzük át, hogy a Ka-

rácsony több, mint is-

métlődő isteni születés-

nap, több, mint csillogó 

ajándékok halmaza, több, 

mint szeretet-számlák pazar ki-

egyenlítése, több, mint ínyenc étkek 

ünnepi asztala. A Karácsony maga a csendben születő 

Isten, a Szeretet teremtő jelenléte: Jézus Krisztus. 

Ezen gondolatokkal és nagy Szeretettel kívánok Egyház-

községünk, falunk minden lakójának Áldott, Békés, Bol-

dog Karácsonyt és Jézus Krisztus állandó Jelenlétét éle-

tükben, és így Kegyelmekben gazdag, Szép Új Eszten-

dőt! 

 

Pék Anna Edit 

Rédicsi Szentlélek Plébánia Egyházközségének Elnöke 

 

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra !!! 
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A karácsony a születés ünnepe is. Vargáné Milei Klára védőnő évzáró írása többek között arról is szól, hány kis-

ded jött világra a 2015-ben és egyben el is köszön tőlünk, hiszen jól megérdemelten nyugállományba vonul. 

Ünnepváró gondolatok 

Elérkeztünk  a 2015 év utolsó hónapjához, az év végi 

számvetések idejéhez. Nagyon megváltozott az életünk 

a szűkebb közösségünkben és országosan is. Úgy látom 

a technikai fejlődés nem összehozza, inkább szétvá-

lasztja az embereket. Rédics utcáin nem látni sétálgató 

szerelmespárokat, a fiataljaink elmentek külföldre vagy 

ott maradtak, ahol a tanulmányaikat végezték. Az 

egyedül lévők nem találnak társra, a párok egy gyerme-

ket vállalnak. Pedig gyermekek nélkül sivár az élet, üre-

sek az ünnepek. A munkám,az életem már 40 éve a 

gyermekek körül forgott. 

Az utolsó teljes évemet dolgozom le a hónap végén, 

2016 nyarán elköszönök  a számomra  kedves  csalá-

doktól. 

Bemutatom a legkisebbeket: 

 2015 évben Rédicsen 2 gyermek született: 

 Heller Balázs  / Szülők: Heller Árpád, Fülöp Ág-
nes/ 

 Horváth Béla Marcell  / Szülők: Horváth Béla, 
Óvári Noémi/ 

Jelenleg a falunkban 2 várandós 

anya van. Bízom a kormányuk 

gyermek- és fiatalbarát politi-

kájában és a jó Istenben, hogy 

a jelenlegi helyzet  pozitív 

irányba is változhat. Remélem a 

családi kötelék fontosságát a fia-

taljaink is fontosnak tartják, így  ünne-

pek közeledtével ez különösen aktuálissá válik. 

Karácsonyt szinte minden ember ünnepli. A keresztény 

családokban, ekkor Jézus születésére emlékeznek, míg 

mások a család, a szeretet ünnepeként tekintenek rá. 

Az Adventi időszak hosszú ráhangolódás, készülődés az 

év végi eseményre. Az ünnepvárás során szívünk mel-

lett otthonunkat is ünneplőbe öltöztetjük. 

Sokan már hetekkel vagy akár hónapokkal az ünnepek 

előtt elkezdik megtervezni a személyre szóló meglepe-

téseket, de olyan is akad, aki az utolsó napokra hagyja 

a bevásárlást.  

A legnagyobb ajándék az, amelynek a „szeretlek”, a 

„szeretve vagyok” az üzenete. 

 A jó ajándék személyre szabott, odafigyelésről árulko-

dik, titkos vágyakat valósít meg és meglepetésként 

szolgál. A drága tárgyak, külsőségek helyett a meghitt-

ségen, az együttes örömön és az érzelmi odaforduláson 

legyen a hangsúly. 

A közös készülődés, díszítés, sütés-főzés okozta 

együttes élmény érzelmi táplálék mindenkinek, de fő-

leg a gyerekeknek. Az ünnep során akár egy-egy gyer-

tyával megemlékezünk beteg, elhunyt és távollévő csa-

ládtagjainkról is. A karácsony együttes megélése, a 

bensőséges öröm, a karácsonyfa égői, üveggömbjei, az 

ünnepi menü íze, a mézeskalács illata, a karácsonyi dal-

lamok, az ajándékok és a meghitt hangulat olyan él-

ménnyé szerveződnek, melyre a lelkünk mélyén vá-

gyunk, és melyet évről évre igyekszünk megteremteni. 

Családi hagyományaink fokozzák az összetartozás érzé-

sét, erősítik a család biztonságot adó bel-

ső erejét, támogatást jelentenek a 

szürke hétköznapokban.  

Az adventi gyertyák ígérete szerint 

karácsonykor megérkezik a szere-

tet és az öröm.  Mivel az ünnep 

szépségét, hangulatát mi magunk 

formáljuk, ezért rajtunk múlik, hogy 

megteremtjük-e a szeretet ünnepének cso-

dáját.  

Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalán-

got, ajándékot, szeretetet s mindent, ami fontos Ne-

ked. 

Békés, boldog Szép Karácsonyt és szerencsés Új Évet 

kívánok. 

                                                               Vargáné Milei Klára 

védőnő 
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A helyi iskola első féléve sem zajlott eseménytelenül. A következőkben erről  tájékozódhatnak az olvasók.  

Országos Könyvtári Napok 

2015. október 5-11. között idén 10. alkalommal Orszá-

gos Könyvtári Napok elnevezésű kulturális rendezvény-

sorozat zajlott az ország számos könyvtárában. Ebbe a 

programsorozatba a rédicsi Utassy József Könyvtár is 

bekapcsolódott. Elsőként az alsó tagozatos iskolások 

„Ügyes kezek a könyvtárban” című kézműves foglalko-

záson vettek részt. A felsős tanulók „Könyvtármozi” 

keretében megtekintették A koppányi aga testamentu-

ma című filmet. Újabb foglalkozás keretében a rejtvé-

nyeket kedvelő olvasók tölthettek hasznos és szórakoz-

tató időt a könyvtárban. A programsorozatot Sás Ká-

roly zenés-verses könyvbemutató foglalkozása zárta, 

amelyen az óvodások és az alsós tanulók közösen 

vettek részt.  

Erdei Lajosné könyvtárvezető 

Tanulmányi versenyek az őszi félévben 

Kis létszámunk ellenére az iskola tanulói és tanárai eb-

ben a félévben is aktívan részt vettek a környékbeli ta-

nulmányi versenyeken, és több esetben szép helyezé-

sekkel tértek vissza. 

A Pákai Öveges József Általános Iskola rajzversenyén 

Halász Ramóna első helyezést ért el. Felkészítője Durgó 

Szeréna. 

A lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola szavalóver-

senyén Tüske Hanna 5. osztályos tanuló második, míg 

Kovács Benedek 7. osztályos tanuló harmadik helyezést 

ért el. Felkészítő tanáruk Sztárcsevicsné Szabó Judit. 

A lenti Gönczi Ferenc Gimnázium által rendezett tan-

tárgyi versenyeken történelemből iskolánk csapata 

harmadik helyezést ért el. A csapattagok Március Bog-

lárka, Péter Bianka, Pető Csenge voltak. Felkészítő ta-

náruk Suszter Rita. 

IV. korcsoportos Diákolimpián iskolánk asztalitenisz 

csapata negyedik helyezést ért el. A tagok Czener Ba-

lázs, Farkas Dávid 6. osztályos, valamint Pantó László 5. 

osztályos tanulók voltak. Felkészítőjük Horváth Bálint.  

Diákjaink közül még részt vettek a Vörösmarty Általá-

nos Iskola egyéb versenyein is. 

Tabáni Miklós intézményvezető helyettes 

Hamarosan itt a karácsony!  

Hamarosan itt a karácsony! Még szinte fel sem fogják 

az emberek, hogy közeledik a legszebb ünnepünk, de 

már december elején ünnepi díszbe öltöznek a falvak, 

a városok. Elkezdődik az advent időszaka, egymás után 

gyúlnak ki az adventi koszorún a gyertyák, és minden 

ember várja a csodát. Az iskolában is ünnepi hangula-

tot varázsolunk a tanáraink segítségével. Feldíszítjük az 

osztályokat. A folyosón felállított karácsonyfában min-

den nap gyönyörködhetünk. Kicsik és nagyok lelkesen 

készülnek a karácsonyváró műsorral, hogy meglephes-

sék szüleiket, nagyszüleiket. A téli szünet előtti utolsó 

héten pedig mézeskalács illat lengi be az iskolát, hiszen 

minden osztály elkészíti a süteményét, amelyet aztán 

jóízűen elfogyasztunk. A gyerekek persze az ajándékok 

miatt várják ezt az ünnepet. Az iskolában is vár ránk 

meglepetés. Nemcsak a Mikulástól kapunk csomagot, 

hanem az utolsó tanítási napon karácsonyi ajándékot is 

osztanak az osztályfőnökeink. Az osztálytársak is készí-

tenek egymásnak meglepetést, amelyet aztán átadunk 

egymásnak és együtt örülünk a kapott apróságoknak. 

Aztán lelkesen várjuk a családi karácsonyt, ahol meg-

kapjuk az óhajtott ajándékainkat. A felnőttek számára a 

karácsony eleinte a fenyőfa és az ajándékok  beszerzé-

sét jelenti. Ők azért igyekeznek, hogy a karácsony az 

öröm, a békesség, a szeretet és a család igazi, felejthe-

tetlen ünnepe legyen. Hogy a Szentestén a karácsony-

fa, a fenyőgyanta illata, a csillagszóró sercegése, a 

Az iskola legkisebb diákjai örömmel mutatták meg 

alkotásaikat 
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gyertyafény elkápráztassa az egész családot. Hogy az 

ünnepi asztal, az ajándékozás, az együttlét öröme bol-

dogságot varázsoljon körénk. A karácsonyt mi, gyere-

kek is szebbé és hangulatosabbá tehetjük azokkal a fi-

gyelmességekkel, amelyeket a szeretteink iránt nyúj-

tunk. Az iskola tanulóinak nevében mindenkinek bol-

dog karácsonyt kívánunk!  

Tüske Hanna és Varga Veronika 5. osztályos tanulók. 

 

Az iskola karácsonyi műsora 

A helyi általános iskola tanulói mindig színvonalas mű-

sorral szolgálnak, legyen az nemzeti, vagy egyházi ün-

nep, vagy akár idősek napja. Így volt ez most is, a kará-

csonyi műsor alkalmával.  

December 18-án reggel az iskola emeleti aulájában be-

mutattak két rövid részletet, de a teljes műsorral este a 

művelődési házban rukkoltak elő. A megjelent közön-

ség tartalmas jeleneteket, szép betlehemezést ugyan-

úgy láthatott és hallhatott, mint lélekemelően gyönyö-

rű, az alkalomhoz és az ünnephez illő dalokat.  

A rendezvényt követően a kis szereplőket bejgli, üdítő 

és szaloncukor várta. Köszönet illet minden tanulót és 

felkészítő kollégát az igazán szívet melengető műso-

rért, hiszen egy ilyen méretű és igényességű rendez-

vényre hónapokig tart a felkészülés, a műsor összeállí-

tásától a hosszú próbaidőszakon át, égészen a színpa-

dig.  Ennek eredményét láthattuk péntek este. 

 

Tabáni Miklós intézményvezető helyettes 

A Közelgő ünnep margójára 

„A karácsonyi üzenet legnagyobb titka mélyebben rej-

tezik. A lét alapvető törvényében. A szeretet törvényé-

ben. 

A világot szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet 

kedvéért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az 

egyedüli erő, ami képes előbbre vinni a világot 

Ha van okunk, hogy a 

karácsonyfa gyertyá-

it meggyújtsuk, az 

csak az lehet, hogy 

emlékeztessük ma-

gunkat a szeretet 

fontosságára az em-

beri létben... Ezek a 

karácsonyi fények 

kell emlékeztessenek 

bennünket, legalább 

egyszer az évben, 

hogy nincs más kiút 

ebből a végzetes ör-

vényből, mint a sze-

retet. 

A világ szép és jó. 

Csillagok, virágok, fák, kék egek és esős éjszakák, a mo-

soly embertársunk arcán, a gondolat, mi örömöt és 

boldogságot fogan — mindez így együtt a világ. Mikor 

az útját járjátok, emlékezzetek rá: nincs semmi egyéb 

körülöttetek, mint Isten, meg amit belőle visszatükröz-

tök… Legyen menedéktek a szeretet, és jobb lesz a vi-

lág, amelyben éltek.” 

Wass Albert karácsonyi gondolataival 

A FALU MINDEN LAKÓJÁNAK SZERETETTELJES, ÁLDOTT SZÉP KA-

RÁCSONYT ÉS EGÉSZSÉGBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZ-

TENDŐT KÍVÁNUNK! 

Rédics község Polgármestere és  
Képviselő Testülete 

Iskolásaink a műsoron 

A falu karácsonyfája 

RÉDICSI HÍRMONDÓ - 2015. december (6. szám) 

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

A lapszámot szerkesztette: Tabáni Miklós  

Minden kedves olvasónak áldott ünnepeket kívánok! 

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

A következő szám  várhatóan húsvét előtt jelenik meg, addig is várjuk esetle-

ges témajavaslataikat. 
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