
 

 

  

KÉMÉNYSEPRÉS 

Az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság Gazdasági Ellátó Köz-
pontjának kéményseprői látják el a 
kéményellenőrzési és tisztítási tevé-
kenységet a lakosság körében 2017. 
január 1. napjától.  
A változás minden természetes személy 
tulajdonában lévő ingatlanhoz kapcso-
lódó égéstermék-elvezetőt és minden 
gyűjtőkéménnyel épült társasház osz-
tatlan közös tulajdonban lévő kéményét 
érinti. A sormunka alkalmával ellenőrzi 
az ingatlanhoz tartozó kémény vagy ké-
mények és a hozzátartozó összekötőele-
mek műszaki és biztonsági állapotát, tö-
mörségét, átjárhatóságát, tisztaságát, a 
tisztítóajtó záródását. Ha szükséges, a 
tisztítást azonnal elvégzi. A törvény le-
hetőséget ad a kéményseprőnek, hogy 
amennyiben az égéstermék-elvezető 
műszaki állapota miatt azt szakmailag 
szükségesnek ítéli meg, több ellenőrzést 
írjon elő. A sormunkák kiírásától eltérő, 
gyakoribb kéményellenőrzést megren-
delés útján és költségtérítés ellenében 
az ügyfél is kezdeményezheti. Az égés-
termék-elvezetőhöz kapcsolódó hibák 
megállapítása a kéményseprő feladata. 
Ilyen esetben a kéményseprő megtiltja 
az égéstermék-elvezető használatát a 
hiba kijavításáig. A kéményseprő a til-
tás tényéről és a hiba elhárításának el-
mulasztásáról a tűzvédelmi hatóságot 
kötelezően értesíti.  
A törvényben előírtak alapján tehát az 
ingatlan használója az ellenőrzés során 
köteles a kéményseprő ipari szerv kép-
viselőjének megadni az ingatlan cím-
adatait, személyes adatait valamint, az 
ingatlanba bejelentett gazdálkodó szer-
vezet adatait. A kéményseprő az éle-
tünk védelméért és a környezetünkért 
dolgozik. Az ellenőrzések alkalmával 
napi munkáját végzi. Segítse őt ebben 
és akkor „szerencsét hoz”! 
 

Zalakomárban a sormunka ütem-
terve a következőképpen alakul: 

2017. szeptember 10-től 2017. szept-
ember 30-ig várható! 

 
A sormunka ingyenes lesz azon magán-
tulajdonban lévő ingatlanhoz kapcso-
lódó kémények tekintetében, amely in-
gatlanban nincs bejelentett vállalkozás, 
egyéni vállalkozó, civil szervezet, és a 
kéményseprő ipari szerv által felajánlott 
első két időpont egyikében sikerül elvé-
gezni az ellenőrzést. 

 

INGYENES KIADVÁNY 

MEGJELENIK 1000 PÉLDÁNYBAN 

VII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 

2017. SZEPTEMBER 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

I HÍR  

Felhívás volt Hímző Szakkör tagok számára 
 
2017. szeptember 22-én 15 órától a volt hímző szakkör tagjait várjuk egy délutáni randevúra, ahol elő-
kerülnek a régi képek, közös programok, élmények. Szívesen vennénk, ha magukkal hoznának néhány 
szívükhöz közel álló szépséget is, amik segítik felidézni a régi együtt töltött időket. 

Zalakomári Művelődési Ház dolgozói 

Spajler Istvánné 
Kodály Zoltán halálá-
nak 50. évfordulójára 
 
Szélcsöndben, zúgó viharban, 
szólít immár szakadatlan, 
fű közül, tavaszi lombból, 
üzenget már a csillagokból. 
 
Túl a semmin , a halálon 
lüktet, mint eleven áram 
csontot őrlő televényből 
makacs hite ég felé tör. 
 
A zene zengő húrján, 
gátakat szakító hullám, 
népdalokban, balladákban, 
tiszta hangja zeng hibátlan. 
 
Égre tárt gyermekszemekben 
tündököl mind fényesebben 
s testi hiányát betöltvén 
megmarad mi benne törvény. 

2017. augusztus 

 

FŐZŐVERSENYEN VOLTUNK 
A balatonmagyaródi önkormányzat 
szíves invitálásra az Egymásért Klub 
tagjaiból alakult csapattal jelentkez-
tünk a falunapi főzőversenyükre. 
A kiírás szerint marhahúsból készült ételt 
kellet készíteni, mi hagyományos marha-
pörköltet főztünk nokedlivel, helyben ké-
szített tarhonyával, tejfölös uborkasalátá-
val. Tíz csapat „versenyzett”, mi a közép 
mezőnyben végeztünk. Mentségünkre 
szolgáljon, hogy a díjazott csapatok közü-
lük többnél profi szakács volt. A tarhonyá-
nak, nokedlinek nagy sikere volt! 
A remek hangulatú rendezvényen a szívé-
lyes fogadtatásban nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Barátságok szövődtek, tapasztala-
tot, praktikákat cseréltük. A csapattagok-
nak ezúton is köszönöm a munkáját! 
Remélem jövőre a balatonmagyaródiak is 
megtisztelik jelenlétükkel a mi falunapi fő-
zőversenyünket! 

Marton Józsefné 
Klubvezető 

EBOLTÁS – 2017 
Helye: Komárvárosi Idősek Klubja (Fő u.2.) 
Ideje:  
2017. szeptember 15. (péntek) 8 – 10 ó 
2017. szeptember 16. (szombat) 8 – 10 ó 
2017. szeptember 16. (szombat) 10:15  Ormándpuszta 
 
Helye: Fecskefészek Kulcsosház udvara (Petőfi u. 8.) 
Ideje: 
2017. szeptember 22. (péntek) 8 – 10 ó 
2017. szeptember 23. (szombat) 8 – 10 ó 
 

Az oltást csak chipezett ebeken lehet elvégezni! 
 

Oltás + féregtelenítés:   4.500.- Ft / eb 
Oltási könyv (ha szükséges):  1.000.- Ft / könyv 
Helyben chipezés díja:  5.000.- Ft / eb 
Háznál oltás díja:   5.500.- Ft / eb 
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TERÉZ MISSZIÓ 

Hazánkban is évek óta működik a Teréz-
misszió, amely - Kis Szent Teréz példájára - 
név szerint naponta imádkozik papokért, le-
endő papokért és szerzetesekért. 
A Teréz misszió magyar papi vezetője Verőczei 
Gábor atya, farkasréti plébános így beszél az 
imádság erejéről: 
A Teréz-misszió tagjai naponta imádkoznak egy 
általuk nem ismert papnövendékért, papért vagy 
szerzetesért. Kis Szent Teréz maga is megtapasz-
talta az ima erejét, amikor a halálra ítélt gyilko-
sért – Pranziniért – imádkozott. A történet köz-
ismert. Teréz még gyermek volt, amikor halálra 
ítéltek egy elvetemült gyilkost, Pranzinit. Teréz 
elhatározta, hogy imádkozni fog a gyilkos meg-
téréséért. Sokáig úgy tűnt, eredmény nélkül 
imádkozott. A gyilkos visszautasította a börtön-
lelkész szolgálatait. Ám a nyaktiló alatt, közvet-
lenül a lefejezés előtt, hirtelen a pap kezében 
lévő feszülethez nyúlt és megcsókolta azt. Ami-
kor a kivégzés után Kis Szent Teréz értesült erről 
az epizódról, úgy értékelte, hogy Jézus meghall-
gatta az ő imáját. Imáival elért egy csodát: a ha-
lálra ítélt megtért. Úgy gondolta, hogy ezt min-
den keresztény megteheti, azaz imáival kiesdhet 
egy-egy csodát, imameghallgatást. 
A Teréz-misszió léte is bizonyítja az imádság ere-
jét. Alapítója, a francia Bruno Thevenin atya így 
mondta el a történetet:A Teréz Misszió gondo-
lata egy gyermektelen asszony szívében szüle-
tett meg. Az asszonyt Charles-nak hívták. Több, 
mint húsz évvel ezelőtt egy napon Charles asz-
szony levelet írt Lisieux püspökéhez: „Kegyelmes 
uram, házasságom során soha nem született 
gyermekem, jóllehet mindig arra vágyódtam, 
hogy pap fiam legyen. Kérem, nevezze meg az 
egyik papját, s én megígérem, hogy életem vé-
géig minden nap imádkozom érte a rózsafüzért!” 
A püspök így válaszolt: „Asszonyom, imádkoz-
zon egy papnövendékért, hogy pap váljon belőle. 
A diszkréció miatt csak a nevét adom meg: 
Bruno. Mindazért, amit az Egyházért tesz, fo-
gadja atyai áldásomat.” Charles asszony meg-
tartotta ígéretét és minden nap imádkozott az ő 
kispapjáért. Eközben – folytatja páter Thevenin 
– elvégeztem a papi szemináriumot és Kis Szent 
Teréz születésének Századik évfordulóján pappá 
szenteltek. Első szolgálati helyem a Lisieuxi-i 
plébánia volt. Egy év múltán még mint fiatal pap 
rövid zarándoklatra mentem Ars-ba, Szent Vian-
ney plébános tiszteletére, aki minden pap példa-
képe. Amikor visszajöttem a zarándokútról, sen-
kit sem találtam a plébánián. A sekrestyés és az 
orgonista elmentek, a plébános pedig egy cédu-
lát hagyott ott: "három nap múlva jövök" - soha 
nem tért vissza! Egyedül maradtam a plébánián 
tízezer hívővel és száz hittanos gyerekkel. Min-
den munkát nekem kellett elvégeznem a temp-
lomban is és otthon is. Ez a helyzet tarthatatlan 
volt, sürgősen segítséget kellett találnom úgy a 
templomi, mint a házi tennivalókra a plébánián. 
 

Isteni sugallatra éppen azt a hölgyet kértem 
meg a feladatra, aki akkor már nyolc éve 
imádkozott értem. Ismétlem, nekem erről 
fogalmam sem volt. Sőt, ő sem volt egészen 
biztos benne, hogy én vagyok az a Bruno 
atya, akiért imádkozik. Amikor végül lelep-
leződött a nagy „titok”, megfogalmazódott 
bennem egy gondolat. Arra kértem néhány 
gyereket, nem sokkal később pedig felnőtte-
ket is, hogy imádkozzanak a környéken 
szolgáló papokért – éppen úgy, ahogy Lisi-
eux-i Szent Teréznek is volt két paptestvére, 
akiket imádságaiban hordozott. Mivel az ér-
tem éveken keresztül imádkozó asszony 
szintén Lisieuxben élt, nyilvánvaló, hogy az 
indíttatást ő is Kis Szent Teréz példájából 
kapta.” A Teréz misszió célja az, hogy min-
den korosztály imádkozzon a papokért és a 
papnövendékekért, és e munkában különös 
hangsúlyt kap a gyerekek bekapcsolódása. 
„Esetükben a misszió szépsége, hogy a kicsi, 
a gyönge, a gyermek védelmezi a nagyob-
bat, az erősebbet, a felnőttet. A papot, aki 
kiszolgáltatja számára a beavató szentsége-
ket. Vagyis különleges csere történik: a 
gyermek imádságával isteni megerősítést 
szerez a papnak, a pap pedig a szentségeken 
keresztül Istent adja a gyermeknek.” 
A Teréz-misszió Lisieuxben indult. A lisieux-
i indulást követően a misszió hamarosan el-
terjedt Normandiában, később Bretagne-
ban, sőt egész Franciaországban. Jelenleg 
húsz országban létezik – túlnyomórészt Kö-
zép-Kelet-Európában, például Horvátor-
szágban, Boszniában, Romániában, Litváni-
ában, de Kanadában és néhány ázsiai és af-
rikai országban is. A magyarországi misszi-
ónak most tízezer tagja van, vagyis minden 
magyar papért és papnövendékért legalább 
három ember imádkozik. „Ám ez a misszió 
nem csupán emberi mű. Egy értem imád-
kozó asszony szívéből indult, a valódi szer-
zője viszont Kis Szent Teréz.” – mondja 
Bruno Thevenin atya.  
A papság az Egyház szíve. Minden pap az 
Egyház kincse. Ezért szeretettel, gondosko-
dással, figyelmességgel kell őket körülven-
nünk. Ők szolgáltatják ki a szentségeket, Is-
ten erejét az ősi ellenség a sátán ellen, aki el 
akarja pusztítani Isten teremtményeit. A mi 
Missziónk alázatos imával, szeretetből való 
lemondással és áldozattal igazi védőpajzsot 
von minden pap köré. Az imádság a mi leg-
erősebb fegyverünk. Szerintem igen jó, ha a 
pap tudja, hogy valaki imádkozik érte, és 
érte hoz áldozatot. Másfelől pedig szintén 
jó, ha a hívek imádkoznak azért, hogy pap-
jaik legyenek és megköszönik a Jóistennek, 
hogy papokkal ajándékozta meg őket." 

 

forrás: http://www.papaimisszio.hu 

Meghívó 
Teréz Misszió  

X. Országos Találkozó 
 

A Teréz Misszió Országos vezetője va-
lamint a Zalakomári Plébánia Testülete 

tisztelettel meghívja Önöket 2017. 
szeptember 30-án megrendezendő Te-

réz Misszió X. Országos  
Találkozójára. 

 

 
 
Program: 
2017. szeptember 29-én 19:00 Szentmise  
Zalakaros Isteni Irgalmasság templom  
Abbé Bruno Thévenin atya 
 
2017. szeptember 30. 
Zalakomári Szentháromság templom 
09:00-10:00  
Gyülekező, regisztráció, rózsafüzér, gyónási le-
hetőség 
10:00-11:00 
Előadás – Abbé Bruno Thévenin atya 
11:00-12:30 
Püspöki szentmise – Főcelebráns: Dr. Márfi 
Gyula érsek úr 
12:30-13:30 
Agapé, templomban csendes szentségimádás 
13:30-15:00 
Előadás – Tiszteletreméltó Marton Marcell OCD 
Bakos Rafael OCD atya 
15:00-16:00 
Irgalmasság órája – Abbé Bruno Thévenin atya 
elmélkedésével 
16:00- 
Személyenkénti áldás a szentek ereklyéivel 
 
Részvételi szándékukat szervezés érdekében kér-
jük, előre jelezzék: 
Holló Mihályné (Magdi) 
Telefon: 06-30/ 946-5520 vagy 
06-56/393-093 
e-mail: hollomagda@gmail.com 


