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Az előző lapszámmal kapcsolatos visszajelzésekből az derült ki, hogy szívesen fogadják e kiadványt. Elérkezett az
idő a következő számhoz. Remélhetőleg ez a lapszám is elnyeri a Tisztelt Olvasók tetszését. Forgassák, olvassák!

A határok virtuálissá válása sok, különböző következményt hozott magával. Az egyik az, hogy gyakorlatilag kevés olyan hely van ma a világon, ahova ne juthatnánk el. Hatványozottan igaz ez az Európai Unióra, melynek tagállamai egységes gazdasági és politikai térként sok honfitársunknak — így számos
rédicsinek — biztosítanak megélhetést, karriert, átmeneti időre, vagy akár hosszú távra választott hazát. Ebben a számban elkezdünk egy cikksorozatot,
amiben a Rédicsről elszármazott fiatalok osztják meg
külföldön szerzett tapasztalataikat, élményeiket. Elsőként Szüts Gabriella beszámolóját olvashatják, aki
Skóciában lelte meg azt az országot, ahol él, dolgozik,
és az írás tanúsága szerint nagyon jól érzi magát.
2005-ben utaztam el Skóciába, egy kis
városban egy hotelben dolgoztam felszolgálóként. Az eredeti terv egy év
volt, ki akartam magam próbálni máshol is, új helyeket látni.

mindig bennem volt.
Az élet úgy hozta, hogy találkoztam a párommal,
Myles-szal, aki egy helyi fiatalember, így lett Skócia a
második otthonom.
Eme felismerés oda vezetett, hogy elkezdtem egy kicsit
komolyabban foglalkozni a 'karrier' kérdéssel...
2007-ben felvetődött bennem a gondolat, hogy szívesen lennék rendőr, annak ellenére, hogy ez otthon
nem vonzott. 2008-ban jelentkeztem, hónapok múlva
pedig ott álltam a rendőr akadémia kapujában. 2009
óta dolgozom, már lassan vén rókának számítok a csapatban
Életem eddigi legjobb döntése volt, minden nap új kihívást tartogat. A kalandvágyam
határozottan kielégíti a mindennapokban, de azért most sem utasítok
vissza egy raftingolást, vagy egy ejtőernyős ugrást

Egy kirándulás alkalmával látogattam el
Edinburgh-ba, ahol azonnal olyan érzésem támadt, hogy ott akartam élni.
Gyönyörű történelmi város, sok zölddel,
parkokkal, na és a tengerparttal, 2006ban oda is költöztem.
Itt is felszolgálóként kezdtem, de dolgoztam a postán és egy nyomdában is,
lényegében szívesen próbálkoztam kü- Az írás szerzője, Szüts Gabi, teljes
lönféle munkákkal, valamilyen szinten „harci díszben”.
kerestem önmagam, de a kalandvágy is

Az utazgatás ugyanúgy most is a
kedvenc időtöltésem, igyekszem
minden évben új helyekre látogatni,
de azért mindig is Rédics lesz a szívem csücske

Búcsúzóul egy skót mondás:
'Lang may yer lum reek!'
'Még soká füstöljön a kéményed!' vagyis hosszú életet és minden jót
kívánok az olvasóknak!
Szüts Gabriella
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A tavaszi félév mindig eseménydús időszak egy iskola életében. Nem volt ez máskép ebben a tanévben sem. A
következő hasábokon a helyi Móra Ferenc Általános Iskola eseményeiről készült írásokat olvashatják.

Versünnep
Ötödik alkalommal rendezte meg a Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola és az Utassy József Könyvtár a
Költészet Napja tiszteletére hagyományos Versünnepét
2015. május 4-én.
Utassy József verseiből válogatott 55 versmondó. Ők
hat iskolából érkeztek.

Örömmel veszek részt a zsűri munkájában, és szívesen
osztom meg tapasztalataimat.
Már a versünnep megnevezés is sokatmondó, hiszen
nem versenyezünk, főként nem szavalunk, hanem verset mondunk.
Mindenki győztes, aki mai gépi világunkban tiszteli a
szót, és szívesen tanul verset. És nemcsak ezzel az egygyel ismerkedik meg erre az alkalomra, hanem azokkal
is, melyeket meghallgat társaitól. Az elsődleges cél
nem a helyezések sorrendje, hanem az, hogy minél
többen szeressenek verset
tanulni és mondani. Persze
a tehetség is rögtön szembeötlő! Milyen csodálatos,
ha már most látni valakin,
hogy színpadra termett,
hogy erős oldala továbbadni tudását, vagy természetes számára a közszereplés.

hogy kísérőik is gyakran ugyanazok a kollégák, jóllehet
éppen felkészítőik. Ez a munka is finomul, egyre alaposabb.
Igényes, szép emléklapokkal, könyvekkel jutalmazunk.
Példaértékű a rendezvény fegyelmezettsége.
Hagyománnyá vált, hogy a költő Motívum című versét
hallgatjuk meg Orgona László megzenésítésében. Különös varázsa volt legutóbbi versünnepünk befejezésének: zsűritag is volt a dalszerző, így élőben is meghallgathattuk tőle a Motívumot. Feleségével, Tekán Kingával közösen énekelték, és meg is tanították lelkes kis
közönségüknek.
Mindannyian gazdagodtunk ezen a napon szellemben,
lélekben.
Horváth Erzsébet

A versünnep margójára
A zsűri a következő versmondókat jutalmazta:
1-2. osztályos korcsoport:


Maturicz Mira – Arany
János Általános Iskola Lenti


Meizner Nikolett – Arany
János Általános Iskola Lenti


Körültekintő alaposság jellemzi a szervezők munkáját
a meghirdetéstől kezdve a
befejező mozzanatig. SemHorváth Erzsébet, Zsóka asszony a Versünnep helyezettjeivel
mi sem esetleges! Pontosan tudjuk az indulók nevét, az aznap éppen hiányzókét, a tanult vers címét.
kola
A tapasztalatok alapján évről évre megújul a rendezvény, a mostanin első osztályostól negyedik gimnazistáig, 6 évestől 18 évesig voltak versmondók. A versek
szeretete közel hoz, őszinte érdeklődéssel tudják hallgatni egymást.
Vonzereje van a versünnepnek! Öröm visszatérő versmondókkal találkozni, s – hisszük – az sem véletlen,



Ács Karolina – Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Lenti
Dicsérő oklevél:


Orsós Barnabás – Rédicsi
Móra Ferenc Általános Is-

Dicsérő oklevél: Orsós Leila – Rédicsi Móra Ferenc
Általános Iskola

3-4. osztályos korcsoport:


Steiner Joakim – Arany János Általános Iskola Lenti



Németh András László – Arany János Általános Iskola
2
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Lenti


fantáziáját, hangulatát. Orgona
László dalszerző gitárjátéka szintén nagy sikert aratott, a dallamos, könnyen megtanulható és
énekelhető sorokat a gyerekek
együtt énekelték az előadóval.
Néhány megzenésített vers előadásában pedig Tekán Kinga működött közre.

Kovács Viktória – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola

Dicsérő oklevél:


Drávecz Tamás – Buda
Ernő Körzeti Általános
Iskola



Lovászi



Tüske Hanna – Rédicsi
Móra Ferenc Általános Iskola

Erdei Lajosné
Baley Endre iskolánk alsósaival

Tanévzáró kirándulás
5-6. osztályos korcsoport:


Kiss Nelli – Vörösmarty Mihály Általános Iskola Lenti



Halász Ramóna – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola



Kovács Benedek – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola

Dicsérő oklevél:


Lengyel Szelina – Öveges József Általános Iskola

Páka

Az idei felső tagozatos - kőszegi - kirándulás mellett
(Erről bővebben a következő cikkben. A szerk.) mi, nyolcadikosok - egy nyertes pályázatnak köszönhetően még egy utazáson részt vehettünk.
Első úticélunk Fertőd volt, ahol az Eszterházy hercegek
gigantikus, fényűző kastélyát jártuk be. A most múzeumként működő épület nagy részét az eredeti bútorokkal rendezték be, így ugyanazt láthattuk, amit több évszázaddal ezelőtt Mária Terézia! A birtok része még a

7-8. osztályos korcsoport:


Melles Ramóna – Öveges József Általános Iskola Páka



Halász Klaudia – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola



Tótiván Lilla – Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Lovászi

Gönczi Ferenc Gimnázium Lenti:


Maturicz Vanda



Maturicz Mátyás



Pap Martina

A versünnep másnapján, 2015. május 5-én az Utassy
József Könyvtár meghívására rendhagyó irodalomórát
tartott alsó tagozatos tanulóknak Baley Endre költő és
Orgona László dalszerző. A rendezvényen Baley Endre
saját verseiből mondott el egy csokorra valót, melyeket
a gyerekek azonnal megkedveltek, hiszen a költő személyisége, kedvessége magával ragadta a gyerekek

hátul elterülő óriási
park és erdő is.
Ebéd után itt számháborúztunk, amit
még a nagy meleg
ellenére is élvez- Fertődön kiránduló végzőseink
tünk (és persze
megnyertünk; hajrá sárga csapat!) A Marionettszínház
és a körvetítés is elnyerte tetszésünket.
Aztán elindultunk a következő állomásra, amely a Széchényi család nagycenki kúriája volt. Ők az Eszterhá3
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zyakkal szemben nem a fényűző életmódra, hanem az
ország közügyeire költöttek. Így itt a családtagok, elsősorban Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” munkásságát ismertük meg. A foglalkozás végén tudásunkat egy totóval is ellenőrizhettük.

ibe, és izgalmas kísérleteket is láthattunk.

Hazafelé Szombathelyen lazítottunk egyet: nézelődtünk, vásároltunk.

A kőszegi Jurisics-vár is elnyerte a tetszésünket, hiszen
a kiállításokon kipróbálhattuk a középkori fegyvereket,
kínzóeszközöket, játszhattunk korabeli játékokkal, és
belebújhattunk a várurak bőrébe is jelmezek segítségével.

Az oda- és visszaút is említést érdemel. Két kisbusszal
utaztunk, a hangulat pedig végig szuper volt, amit a sok
-sok fotó is igazol. Köszönjük a fuvart a rédicsi és a
gáborjánházi polgármestereknek, Erzsi néninek, Laci
bácsinak, valamint a sofőrjeinknek, Laci bácsinak és
Attila bácsinak.
Élményekkel telve érkeztünk haza. Ez a kirándulás tökéletes zárása volt ennek a nyolc évnek!
Babolcsay Barbara

Nyugat- magyarországi kirándulás
Az idei tanévben iskolánk felső tagozata és a negyedik
osztályosok egynapos kirándulást szerveztek NyugatMagyarországra.
Első állomásunk Ják volt, ahol megcsodálhattuk a magyarországi román stílusú építészet 800 éves alkotását,
a templomot.

Felső tagozatos kirándulóink

Ezután utunk Szombathelyre vezetett. Az obszervatóriumban betekintést nyerhettünk a csillagászat rejtelme-

A székesegyházhoz vezető utat gyalog tettük meg. Ettől
kezdve az idegenvezetők szerepét mi, 8. osztályosok
vettük át. Társainkat megismertettük a különböző nevezetességek történelmi múltjával, jellemzőivel.

A várudvarban kapott helyet a Marcipán Múzeum, ahol
édes mesefigurákat és ínycsiklandozó finomságokat
láthattunk és vásárolhattunk.
Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, mert egy hatalmas felhőszakadás miatt a főtéri Szent Jakab templomba bőrig ázva, esernyők fedezékébe húzódva érkeztünk meg.
A kedvünket azonban nem ronthatta el még az eső
sem, mindenki szívesen emlékezik vissza erre az eseménydús kirándulásra.
Tóth Annabella

Kirándulás Somogyszobra
Május 22-én, pénteken mi felsősök egynapos kiránduláson vettünk részt, Somogyszob volt az úti cél. Ugyanoda vezetett utunk, ahol áprilisban a harmadikosok és
a negyedikesek egyhetes erdei iskolában voltak. Ez egy
nagyon szép helyen van, az egészet erdő veszi körül.
Amikor megérkeztünk, idegenvezetőnk, Balázs bácsi
köszöntött bennünket. Bementünk az étterembe, ahol
Balázs bácsi elmondta, mit kell tudni erről a területről,
majd kettévették a csapatot, mi, akik bent maradtunk,
megnéztünk egy természetfilmet, a többiek erdei sétára indultak. Mire vége lett a filmnek, ők megérkeztek,
és most mi következtünk az erdőjárással. Közben finom
ebédet is kaptunk. A végén mindenki ajándékcsomagot
kapott, amiben volt egy táska, abban bögre, póló, kullancs kiszedő, mágneses kulcstartó, kendő, kitűző, sapka, toll és füzet. Mielőtt hazaindultunk, még csoportkép is készült.
7. osztály
4
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Erdei iskolában voltunk
Iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói áprilisban egy pályázat
útján elnyert egyhetes, ingyenes erdei iskolai táborozáson vettek részt Somogyszobon. Az itt szerzett élményekről Tüske Hanna és Varga Veronika, 4. osztályos tanulók
számolnak be.

„Az idei tanévben kivételesen alig vártuk, hogy véget
érjen a tavaszi szünet, hiszen tudtuk, hogy egy izgalmas
táborozás vár minket. A csesztregi 3. és 4. osztályosokkal egy szép áprilisi reggelen közösen indultunk a Nagyatád közelében lévő Somogyszobra. Másfél órás buszozás után végre megérkeztünk a szálláshelyünkre, ahol a

gathattuk. Bár esténként fáradtan tértünk vissza a szállásunkra, azért a csesztregi gyerekekkel izgalmas focimeccseket játszottunk és társasoztunk.
Az utolsó napon mindannyian kissé szomorúak voltunk,
hogy ilyen hamar véget ért a tábor. Búcsúzóul a tábortűz mellett vidám dalokat énekeltünk, és a legnagyobb
meglepetésünkre a szervezőktől emlékül még ajándékcsomagot is kaptunk. A kapott hátizsákban matricás
póló, sapka, bögre, kulcstartó, hűtőmágnes és jegyzetfüzet is rejlett. Szerintünk csodálatos volt ez az egy
hét, sosem fogjuk elfelejteni az itt szerzett élményeket!”
Tüske Hanna, Varga Veronika

Tankerületi gyermeknap Lentiben
Iskolánk májusban ismét részt vett a KLIK Lenti Tankerülete által szervezett gyermeknapon. A programok
tavalyhoz képest nagy mértékben módosultak. Idén a
Vörösmarty Mihály Általános Iskola udvara helyett
egyes városrészekben terveztek nekünk játékokat, izgalmas feladatokat. Igazából az egész egy „városnézés
volt” állomásokkal, ahol érdekes feladványok vártak
ránk. Minden csoport (ezek a tankerület iskoláinak tanulóiból álltak vegyesen) a művelődési ház melletti téA harmadik és negyedik osztályosok Somogyszobon

fiúk és a lányok is elfoglalták a helyüket a 8-10 ágyas
szobákban. A finom ebéd után lovas kocsival vittek körbe bennünket a településen, hogy megismerkedjünk a
környékkel. A kocsikázás végén ráadásul még a lovakat
is megsimogathattuk.
A táborozás során nagyon sok érdekes programon vehettünk részt, és minden nap tanultunk valami újat.
Megismerkedtünk például a helybeli őshonos háziállatokkal, tanulmányoztuk a láperdő élővilágát a Baláta-tó
környékén, kirándultunk a Duna-Dráva Nemzeti Parkban. Az egyik nap ellátogattunk a petesmalmi vidraparkba, ahol egy néni egyedül neveli fel az elhagyott
vidrakölyköket. A vidrák olyan szelídek és szófogadóak,
hogy ha hívják őket, akkor a nevükre előjönnek. Az
egyik legizgalmasabb program számunkra az volt, amikor egy gyöngybaglyot és egy erdei fülesbaglyot mutattak be nekünk, és a gyöngybaglyot még meg is simo-

Iskolánk tanulói a gyermeknap megnyitóján

ren sorakozott fel. Innen indultunk, és a várost
„körülsétálva”, a feladatokat megoldva következett az
ebéd. Ezt követően a templomkertben, valamint a művelődési ház melletti téren még sok program várt ránk,
közben kaptunk jégkrémet is. A gyermeknapot koncert
zárta, és mi rengeteg szép élménnyel térhettünk haza.
Bene Adél
5
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A település kulturális élete, illetve helytörténeti kutatása sem pihent. A következő oldalakon ezekről számolunk be. Bemutatunk továbbá két verset ifjú költőtehetségünk, Dezső Márton és Garai László tollából is.

Csönddel cserepezve
A Csönddel cserepezve című szépirodalmi antológiát
Lenti Város Önkormányzata és a Pannon Írók Társasága
Lenti Csoportja, a Csordás János Kör adta ki 2014-ben
Lenti várossá nyilvánításának 35. évfordulóján.
Első a maga nemében, hiszen kizárólag Lentiben és
környékén alkotók műveiből szerkesztette Szemes Péter irodalomtörténész, esztéta, a Pannon Tükör című
zalai irodalmi folyóirat főszerkesztő-helyettese.

rült a „Számomra legkedvesebb hely: Rédics” elnevezésű rajzpályázat legjobbjainak az emléklap és a könyvjutalom.
Megkoronázta az estet a zalaegerszegi Énekmondó
együttes szereplése. Kortársak, elsősorban a Kilencek
nevű alkotócsoport tagjainak megzenésített versei
hangzottak el, zárásként pedig Soós József szintén általuk megzenésített két verse.

Több településen, köztük Rédicsen is bemutatták 2015.
március 20-án szép számú érdeklődő közönség előtt.
Kiemelte a szerkesztő, hogy a települések létszámához
viszonyítva Rédics adta a legtöbb költőt, tizenkettőből
négyet. Kik is ők? Utassy József, Garai László, Dezső
Márton, Dezső Katalin.

KÉPEK
Még feldereng az a karcsú szempár
És érzem egy test szelíd illatát
De elválaszt minket a tűlevelű éjszaka
S a telihold fénye éhesen tekint ránk

Halakkal játszó víg folyó partján

Az antológia címe Utassy József egyik versének címe. Tisztelgés ez a Kossuth-díjas költő előtt, aki
követendő példát mutatott, s pozitív hatással volt
a zalai irodalomra is. Élete utolsó, legkiegyensúlyozottabb öt évét töltötte Rédicsen, s e falu temetőjében nyugszik.
A három fiatal mindegyike megjelent már antológiában, helyi és országos folyóiratokban.

Horváth Erzsébet

Alvadó iszapban pihen a sás
A sápadt este leveti párolgó ruháit
S ajkára csókot ad egy borostás parázs

Égő búzamezőn legel a penész
Egy árva rózsa az úton menekül
Garai László

Garai László szemérmes költő. Hagyományos strófás szerkezetben, rímes formában írja szerelem-ihlette
verseit. Tájlírája finom, figyelemfelkeltő, gazdag.
Kísérletező kedv, korára jellemző lendület, ösztönös
tehetség – ő Dezső Katalin. Az elindulás ígéretes távlatot mutat.
Dezső Márton nemcsak korban érettebb, de határozott. Ő kijelölte már saját útját. Tudatos költő,
aki jól bánik tehetségével. Sokoldalú, sokszínű a
lírától a groteszkig. Nemcsak tartalmi, hanem a
formai gazdagság is erénye.
Változatos volt a könyvbemutató programja. Pék
Edit citerajátékával, Jánosi Zsuzsa, Bedő Lászlóné,
Tóth Sándorné a versek értő tolmácsolásával
Dezső Márton
tették emlékezetessé az estét.
Külön színfolt volt az est folyamán, hogy átadásra ke-

A néma házfalakon átsuhan a tavasz
S a végtelen, mint síkság álmainkra ül

Garai László

Újrafestés
Először az erdő lélegzetét mutatnám meg,
ahogy éjszakára rajta felejti a falun,
mikor az utcák és háztetők szikráznak,
és a fű ontja a gombaillatot.

Minden kutya csillagász. Az árokparton
imbolygó macskadémonok.
A kakasok, mint kerti törpék állnak,
csak a szemük világít, mozog,
hirtelen felvetik fejüket,
és útjára indítják a Napot.
6
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Emberek tűnnek el a kerítéslécek között,

Megy a gőzös, megy a gőzös

és van, aki örökre ott marad,

aztán tíz év múlva az ecset
egy láthatatlan kézen fennakad

Dezső Márton

Tavaszi Zsongás
A Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola, valamint a Rédicsi Iskolakörzet Gyermekeiért Alapítvány már hosszú
évek óta rendezi és szervezi meg a Tavaszi Zsongás címet viselő nagy kulturális bemutatóját. Ez ebben az
évben sem maradt el. Az iskola pedagógusai és tanulói
hosszú hónapokig tartó kreatív alkotó munka, felkészülés és próbák után állították színpadra az idei műsorszámokat. Alig volt olyan tanuló, aki ne vett volna részt
valamilyen, kisebb-nagyobb szerepben, vagy segítőként a rendezvény lebonyolításában. Külön említést
érdemel, hogy idén is felléptek a Kerka Táncegyüttes
táncosai. Az igazán üdére és tavasziasra sikerült bemutatón a szép számban összegyűlt közönség láthatott és
hallhatott verses, drámai, táncos, és dalos műsorszámokat. A rendezvény bevétele ebben az évben is a korábbiakéhoz hasonlóan alakult, a befizetésről szóló bi-

Az iskola legkisebbjeinek műsorszáma

zonylat másolatát megtekinthetik a község honlapján,
a redics.hu-n.
Tabáni Miklós

Már az előző számban is megjelent Farkas Tibor tollából egy helytörténeti témájú cikk, akkor Tibor annak
történetét ismertette meg olvasóinkkal, hogy lett Rédics határőrközség. Most folytatjuk ezt a sorozatot is,
ezúttal a helyi vasútközlekedés kezdeteit, múltját, és
sajnos nem túl bíztató jövőjét ismerhetjük meg.
Kezdhetném a népszerű nóta első sorával is ezt az
írást, de nem ment a gőzös, hanem jött. Jött, méghozzá
a legelső, 1890. október 19-én, idén éppen 125 éve.
Történelmi esemény szemtanúi lehettek településünk
lakói, amikor a rédicsi vasútállomásra berobogott a
pompásan feldíszített első vonatszerelvény az újonnan
épült Ukk-Csáktornya vasútvonalon.
Az előzmények közül fontos, hogy Alsólendva már régóta szorgalmazta a sínpár megépítését, ezzel kapcsolva
be a térséget az országos vasúthálózatba. A nyomvonali terv két változatban készült el: az első szerint nem is
Rédics felé jött volna a vonat, hanem (Iklód)Bördőcénél
Lendvaújfalu (ma Tornyiszentmiklós) felé kanyarodva,
ahova vasútállomást is terveztek. A másik változat volt
a Bördőcénél Lenti irányba jövő vonal, RédicsAlsólendva felé. Nagy örömünkre utóbbi változat épült
meg, pedig több kilométerrel hosszabb is, mint az első
változat - ebben nem
kis szerepe lehetett a
térség
Eszterházy
uradalmi tisztségviselőinek, akik meggyőző érvekkel támasztották alá a rédicsi
vonal fontosságát.
Az Ukk-Csáktornya
közötti
vasútvonal
építését 1889. szeptember 29-én kezdték
el. A kapára, amellyel
az első kapavágást
A történelmi kapa
végezték a következő
szöveget vésték:
„A csáktornya–zala-szentiván–ukki
helyi érdekű vasút építésének megkezdése emlékéül
az első kapavágást ezzel a
7

2015. július (5. szám)

kapával tette bocsári Svastits Benő,
Zalavármegye főispánja
1889. szeptember 29-ik napján
„Hazánk és Zalavármegye
közgazdasága és művelődése emelésére.”
Rekordidő alatt, egy évnyi kemény munkával készült el
a vasútvonal. Ennyi év távlatából is büszkeséggel tölthet el minket az a tény, hogy Rédicsen évtizedekkel
korábban épült vasútállomás, mint Lentiben, sőt az első időszakban a vonat a közeli településen meg sem
állt. Feltételezhetően a településünk mellett húzódó és
jól járható „Római” út miatt a rakodó is itt épült meg,
hogy a vasútállomásra könnyen szállíthassák a Herceg
Eszterházy Hitbizomány terményeit.
A személyforgalom első időszakában naponta két vonat érkezett Zalaegerszeg és két vonat Alsólendva irányából. A menetidő Zalaegerszeg és Rédics között két
és fél óra volt. A vasútvonal megnyitásával a térség, de
főleg az Eszterházy uradalom termékei is gyorsabban
bekerülhettek az országos vérkeringésbe. A vasút által
addig elzárt területről emberek tömegei jutottak el távolabbi városokba, akár országos vásárokra is.
A megnövekedett áru- és személyforgalom láttán további vasúti vonalak építésének terveit rajzolták meg a
mérnökök. Tervezték, hogy Muraszombatot is rákapcsolják erre a vonalra, Rédicsnél vagy Alsólendvánál, de
ez a vasútvonal soha nem készült el.

de ami talán még fájóbb, a nehéz történelmi időszakban megszakadt Rédics-Lendva vonal újbóli megépítése
a mai napig nem történt meg, amely valószínűleg ismételten felvirágoztatná ezt a szárnyvonalat.
Bármit is hozzon
a jövő a vasútvonal tekintetében,
de nekünk kötelességünk, hogy
emlékezzünk.
Emlékezzünk elődeink kitartására,
melynek
eredményeként
a
térségünket
bekapcsolták az
országos vasúthálózatba. A végére
hagytam
Baross
Gábor A rédicsi vasútállomás egy korabeli fotón
közlekedésügyi
miniszter nevét, aki meghallgatta a zalai emberek kérését, és minden tőle telhetőt megtett a vasútvonal megvalósulásáért - akkoriban kevés ember volt népszerűbb
Zalában, mint a Miniszter úr.
Megjegyzem, hogy e jeles évforduló kapcsán a vasútállomás falán egy kis emléktáblával is tiszteleghetnénk a
125 évvel ezelőtti történelmi eseményre.

(Korabeli újságok, levéltári anyagok alapján. Külön köszönet a Göcseji Múzeumnak a rendelkezésemre bocsátott anyagokért, kiemelten a tulajdonukat képező fotókért.)
Farkas Tibor

Pünkösdi forgatag Rédicsen
A „Gizike” nevű gőzmozdony a zalaegerszegi vasútállomáson. A 377 típusú
mozdonyok 1911-től közlekedtek a rédicsi vonalon.

Az elmúlt 125 év alatt a vasút nagyon sok helyi embernek adott munkát, megélhetést, egybeforrt településünk életével, hiányozna, ha nem lenne. Igaz, napjainkban a vonat, mint közlekedési eszköz háttérbe szorult,

A település önkormányzata is igyekszik rendezvényekkel mozgalmasabbá, színesebbé tenni a lakosság életét. A későtavaszi időszakban a gyermeknapi és a
pünkösdi rendezvények vonzottak nagy számú közönséget.
Május 24-én, a délelőtti szentmisével vette kezdetét a
Szentlélek eljövetelét, az Egyház születésnapját hirdető
8
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kétnapos ünnep Rédicsen.
Pünkösdvasárnap a családok napja, évtizedek óta a
„rédicsi búcsú” napja. Ilyenkor összegyűlnek a rokonok,
barátok és a finom ebéd elfogyasztása után együtt indulnak kicsik és nagyok a búcsúba. Sajnos idén az időjárás nem kedvezett a „búcsúzóknak”, az előző napok
esőzése miatt a dodzsem és a másik, fiatalok által kedvelt körhinta nem érkezett meg, de azért így is akadt
bőven lehetőség a szórakozásra és a pénzköltésre.
Délután Rédics Öregfiúk - Rédics SE barátságos futballmérkőzést tartottak, melyet döntetlen eredmény után
büntető rúgásokkal 4-5 gólarányban a Rédics SE nyert.
Este pedig két helyszínen is, a pályán a minden évben
sok-sok fiatalt kis falunkba vonzó, „elmaradhatatlan”
Fáraó bál, a kultúrházban
pedig retro disco várta a
bulizni vágyókat.

ban tolás, nehezítve mindez szembekötéssel, lábak öszszekötésével. A játékosoknak tehát szükségük volt
ügyességükre, kreativitásukra, leleményességükre a
feladatok végrehajtásához. A rossz idő ellenére igen jó
hangulattal indult a délután, a vetélkedő csapatok lelkesedése töretlen volt.
A játék után kulturális műsor következett. Soós Endréné Rédics polgármestere és Marjan Kardinal, testvértelepülésünk, Dobronak polgármestere köszöntőjét követően a rédicsi ovisok, a pórszombati Rozmaring Tánccsoport, a Kerka Táncegyüttes, Varga Viktória és
Stángli Tibi szórakoztatta a megjelenteket.
17 órára megtelt a rendezvény helyszíne, megérkezett
a nap sztárvendége, SZANDI, aki hangulatos, temperamentumos előadásával
szinte elvarázsolta közönségét.

Pünkösdhétfő a falu napja. Ebben az évben is nagyon sok érdekes programot kínáltak a szervezők
az érdeklődőknek a pályán felállított rendezvénysátorban és környékén.

A programokkal párhuzamosan kézműves kirakodóvásár, borkóstolás,
ugráló vár, és íjászkodási
lehetőség is volt.
Az esti órákra várt sárkányrepülők, szintén a
rossz időjárás miatt nem
tudtak felszállni, de ígérték, hogy jövőre újra
megkísérlik és elrepülnek hozzánk.

11 órakor vette kezdetét
a főzőverseny, a versenyre jelentkező 15 csapatNa, ki itt a Jani?
nak gulyás készítése volt
a feladata, amihez a csapatonkénti 3 kg húst és a tűzifát az önkormányzat biztosította.
A hagyományoktól eltérően idén nem pünkösdi királyt
és királynőt választottunk, hanem új hagyományt teremtve kerestük a falu legrátermettebb emberét, aszszonyát. A „Na, ki itt a Jani?” vetélkedő megalkotója és
háziasszonya Bedő Lászlóné elmondta, hogy olyan feladatokat állított össze, amelyek mind a játékosok és
mind a nézelődök számára érdekes, látványos, mulatságos szórakozást nyújt.
A régi paraszti élet mindennapjait felelevenítő vetélkedő feladati között volt a „falu legszebb parasztasszonya” játék, tojáskeresés, kukoricamorzsolás, talicská-

Petőné Horváth Anita

Községi gyermeknap
2015.június 6-án 13 órai kezdettel került megrendezésre a falusi gyermeknap, melynek keretében több programmal fogadtuk a gyerekeket.
A csillámtetoválás, arcfestés, lufi hajtogatás mellett
ugráló várak és egy tűzoltó autó szolgálta a gyerekek
felhőtlen szórakozását.
A késő délutáni órákban a nagyobbak igényeit is kielégítő, vicces ügyességi feladatokból összeállított vetél9
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kedőre is sort kerítettünk.
Rendezvényünk sikeressége nagyban köszönhető a felajánlásoknak, melyeknek hála a gyermekek sem éhesek, sem szomjasak nem maradtak. Helyi vállalkozó
biztosította a szörpöt és az ásványvizet, Rédics Község
Önkormányzatának képviselőtestületi tagjai jóvoltából
pedig kemencében sült pizzát és fejenként egy jégkrémet is elfogyaszthattak a résztvevők.
A lelkes önkéntesek pedig, akik munkájukkal segítették
a zökkenőmentes lebonyolítást, arcot festettek, lufit

A Járási Hivatal elmúlt 2,5 éve a változások tükrében.
Tisztelt Olvasók! Soós Endréné polgármester asszony
felkérésére szeretném bemutatni a Járási Hivatal
munkáját, illetve tájékoztatást nyújtani Önöknek a
Hivatal 2,5 éves fennállásának időszakáról, változásokról, intézhető ügyekről.

2013. január 1-jén, több évtized után ismét létrejöttek
a járási hivatalok. Kialakításukkal alacsonyabb költséggel, hatékonyabb és ügyfélközpontúan működő területi
közigazgatás valósult meg.
A Lenti Járásnál 4 szakigazgatási szerv kezdte meg működését: a Gyámhivatal, ami a Járási Hivatallal egy épületben a Templom tér 11. szám alatt működik, a Munkaügyi Kirendeltség szintén ezen épületben, az Állategészségügy és Földhivatal pedig a korábbi helyén a
hajdani Bíróság épületében a Templom tér 9. szám
alatt működik.

Durgó Szeréna, az iskola pedagógusa készíti a szebbnél
szebb arcfestéseket

hajtogattak, csillámtetoválást készítettek,és pizzát sütöttek.
Minden reményeinket felülmúlóan sok résztvevő jelent
meg rendezvényünkön. Különösen nagy örömünkre
szolgált szembesülni azzal a ténnyel, hogy sok ember
nagyon aktívan részt vett és a továbbiakban is részt
kíván venni a gyermekek szórakoztatására rendezett
programok szervezésében, lebonyolításában.
Köszönetünket szeretnék nyilvánítni a felsorolt személyeknek:
Soós Endréné polgármester asszony, Hegedüs Józsefné
képviselő asszony, Petőné Horváth Anita képviselő aszszony, Mikó Lászlóné, Bene András, Borbély Ivett,
Durgó Szeréna, Garai Mónika, Halász Róbert, Kámán
Szabolcs, Mikó Katalin, Németh Tünde, Péter Róbertné, Pető Emese, Rostási Ildikó, Stángli Norbert, Völgyi
Valéria
Borbély Szilvia

A járási hivatalok kizárólag államigazgatási feladatokat
vettek át az önkormányzatoktól.
Elmondható, hogy az elmúlt 2 év alatt számos ügyfélbarát megoldás került bevezetésre, egyszerűsödtek a
hatósági eljárások, közelebb került az ügyintézés az
emberekhez. Itt említhető meg a közelmúltban felülvizsgált ügysegédi rendszer, melyet a valós igényekhez
igazodva alakítottunk át. Ennek keretében a korábbi 8
közös önkormányzati hivatal székhelyén kívül további
15 településre jutnak ki heti rendszerességgel kollégáink, akikhez nemcsak hatósági, hanem egyéb államigazgatási üggyel is fordulhatnak az állampolgárok. Az ügysegédi rendszer lényege, hogy a járási hivatalban dolgozó kormánytisztviselők egy adott településen, meghatározott időpontban ügyfélfogadást tartanak, így
nem kell utazni az ügyfeleknek ügyeik intézéséhez, hanem az iratok utaznak. Tulajdonképpeni összekötő híd
szerepét töltik be az ügyfelek és a járási hivatal között.
Az ügysegéd Rédics községben minden héten szerdán
8.00 – 12.30 óráig tartja ügyfélfogadását.
Fontos megemlíteni, hogy 2014. március 12-én meg10
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nyílt a Lenti Kormányablak.

Az ügyfél a Kormányablakban négy lehetőséggel találkozik. Az azonnal, saját hatáskörben intézhető ügyek a
klasszikus okmányirodai feladatokat ölelik fel, tehát az
útlevél, személyazonosító-, vezetői igazolvány, lakcímkártya, parkolási igazolvány és természetesen a gépjárművek átírása tartozik ebbe a körbe. Újdonság, hogy
az ügyfelek a Járási Földhivatal mellett hiteles tulajdoni
lap - és térképmásolatot is kaphatnak.
Az azonnal nem intézhető ügyekben az ügyfél részletes
tájékoztatást kap az ügymenetről, és arról is, hogy az
átvett kérelmet hová továbbítják haladéktalanul, de
legkésőbb egy munkanapon belül.
A továbbítandó ügyek száma eléri a 141-et, de talán a
legtöbben családtámogatási, egészség-, társadalom, és nyugdíjbiztosítási ügyekben fordulnak a Kormányablakhoz. Számukra jó hír, hogy ezzel a szolgáltatással
megszűnik az ügyfél utazási
kényszere Zalaegerszegre,
tehát mindez költségmegtakarítást is jelent az állampolgárok számára.

Új szolgáltatás az is, hogy a Kormányablak helyiségében ingyenes internet elérési lehetőséget biztosítunk,
amelyet az ügyfélkapu nyitására, egyes funkcióinak
használatára lehet igénybe venni.
A kormányablak nyitva tartása: Hétfő: 7.00 – 17.00,
Kedd-Péntek: 8.00 – 18.00.

Változások a szociális támogató rendszerben
2015.03.01-től:
2015. március 1-től átalakult a szociális támogatási
rendszer, többféle támogatás megszűnt, vagy új néven
igényelhető tovább. Támogatást 2 helyről, vagy a járási
hivataltól, vagy az önkormányzatoktól kérhetnek az
érintettek. Az eddig is nyújtott támogatásaink az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az alanyi és normatív
közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság volt.

A támogatások köre március 1-től kibővült az aktív
korúak ellátásával, tehát
átkerült az önkormányzatoktól a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, úgynevezett FHT, és a rendszeres szociális segélyezés.

Fontos megemlíteni, hogy a
Kormányablakban lehet beAz ellátások iránti kérelmek
nyújtani az anyasági támobenyújthatók a közös öngatás, a GYES, az Európai
kormányzati hivatalban, a
Egészségbiztosítási Kártya, a
járási hivatalban, kormánykivételes nyugdíjemeléshez
Garai Istvánné, a Lenti Járási Hivatal dolgozója
ablakban és a települési
kapcsolódó kérelmeket. A
ügysegédeknél.
sor a TAJ-kártya igényléssel,
az egészségbiztosító utazási térítésével kapcsolatos 2015. április 1-jén megtörtént a kormányhivakérelmek befogadásával folytatódik. A lakásfenntartási
talok integrációja.
támogatással, vagy az üzlet, panzió, szálláshelyüzemeltetésével kapcsolatos kérelmek továbbítása
A Kormány célkitűzése, hogy a közigazgatás minél haugyancsak ide tartozik.
tékonyabban, összefogottabban és ellenőrzötten működjön. A belső integráció keretében megszűnt a koAki egyéni vállalkozást kíván alapítani, a Kormányablak
rábbi törzshivatali, szagigazgatási szervi felosztás, az
munkatársához fordulva teljes körű tájékoztatást kap
eddig önálló hatáskörrel rendelkező járási szakigazgaarról, milyen engedélyekre és képesítési követelmétási szervek osztály struktúrába rendeződtek. Lenti jányekre van szükség.
11
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rásban egyedül a Gyámhivatal integrálódott be a Hatósági Osztályba. Jelenleg az alábbi Osztályok működnek:
Gyámhivatali és Hatósági Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Földhivatali Osztály, Kormányablak Osztály és Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály.
Mindebből az átalakulásból a lakosság nem vett észre
semmit, a kézhez kapott határozatok fejléce változott
csak meg.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Lenti Járási Hivatalt
érintő változásokat, tájékoztatásokat Rédics község
honlaján (www.redics.hu) folyamatosan közzétsszük.
Kérem, kísérjék figyelemmel.
A Járási Hivatal nyitott a lakosság felé problémáik segítésében, megoldásában. Forduljanak hozzánk bizalommal. A Hivatallal kapcsolatos felvetéseiket, javaslataikat a lenti@zalajaras.hu e-mail címre lehet elküldeni.
Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánok!
Drávecz Marianna
Hivatalvezető
Zala Megyei Kormányhivatal
Lenti Járási Hivatal

A védőnő hasznos tanácsai kánikula idejére
Kedves Rédicsiek! A nyár a legtöbb ember számára a
szabadsággal, az iskolai szünettel, nyaralással, a gyümölcsök finom zamatával kapcsolódik össze, melyet—
ahogy majd azt a cikk végén olvashatják— a költők
tudnak a legszebben megfogalmazni

MIT IHATNAK? Víz, ásványvíz, tea, szénsavmentes üdítők, paradicsomlé, aludttej, kefír, joghurt, levesek

MIT NE IGYANAK? Kávé, alkohol tartalmú italok, magas
koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők , energiaitalok
Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy
melegben, lehetőleg éjjel szellőztessen! Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és naptejjel védje magát
és gyermekét! Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát)
zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban! A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is,
mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után! 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas
vérnyomásban szenvedők:
MIT IGYANAK, MIT NE IGYANAK? Ugyanazt , mint a
kicsik. Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás
mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál egy literrel többet a forró napokon! A 65 évnél idősebbek, különösen a szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben szenvedők a
melegben fokozódó panaszaikkal azonnal forduljanak
orvoshoz! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy
hideg vízzel akár többször is! Ha van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! Kánikulai napokon a
különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse
otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben!
Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra időzítse
a piaci bevásárlást!

Hogy zavartalanul tudjunk a nyárnak örülni, néhány
dologra oda kell figyelnünk. Az alábbiakban a nyáron
előforduló veszélyhelyzetekre hívom fel a figyelmet.

Fiatalok:

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen
tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok.

MIT NE IGYANAK? Kávé, alkohol tartalmú italok, magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők, energia
italok

Ilyenek például a csecsemők és a fiatal kisgyermekek,
65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben
és magas vérnyomásban szenvedők, fiatalok

Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakran hűtsd
magad és fogyassz legalább 4 liter folyadékot! Fontos a
só pótlás is! Széles karimájú kalappal, napszemüveggel
védd magad a nap égető erejétől! Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordj forró
napokon! Bőrtípusodnak megfelelő fényvédő krémmel

Megelőzés lehetőségei célcsoportonként :
Csecsemők és fiatal kisgyermekek :

MIT IGYANAK? Víz, ásványvíz, tea, szénsavmentes
üdítők, paradicsomlé, aludttej, kefír, joghurt, levesek
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naponta többször kend be bőrödet! (Ha nagyon világos
a bőröd, kék a szemed, használj 30 faktor feletti napvédő naptejet! Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy
hideg vízzel akár többször is! Tölts 1-2 órát légkondicionált helyiségben!
Autóval közlekedőknek
Még rövid időre sem szabad gépkocsiba bezárva hagyni
a gyermeket, idős embert, állatot, mert a autó belső
tere nagyon hamar 80 °C fokra is felmelegedhet. A kocsiban ülők könnyen hőgutát kaphatnak. A kirándulók,
utazók, nyaralók mindig vigyenek magukkal elegendő
folyadékot. A forgalomkorlátozások idején – amennyiben nem klimatizált a gépjármű - az ablakokat engedjük le.
Étkezéssel kapcsolatos betegségek
A sütögetések, piknikek és az oly divatos nyári esküvők
gyakori hívatlan vendégei az E.coli baktérium, a szalmonella, a cyclospora és társaik. Amilyen komoly hangzású neveik vannak, olyan komolyan is kell venni őket,
hisz jelenlétük hányást, hasmenést, görcsöket, szédülést, fejfájást, fokozott nyáltermelést és zavartságot
okozhat. Általában az ételmérgezés nem jól átsütött
húsoktól, pasztőrözetlen tejtermékektől, vagy szennyezett ételektől származik.
Megelőzés:


Mosson gyakran kezet, elsősorban étkezések
előtt!



Győződjön meg a hozzávalók és az edények tisztaságáról a főzés elkezdése előtt!



Tartsa a főtt és a nyers ételeket egymástól elkülönítve!



Soha ne fagyassza újra a már egyszer kiengedett
ételt!



Tartsa az ételt vagy hidegen, vagy forrón!

Kezelés:

Igyon sok folyadékot! Az elvesztett folyadékot és elektrolitokat, mint a nátrium, a kálium és a kálcium, pótolni
kell a szervezetből. Az elektrolitok a szervezet folyadékháztartásának egyensúlyban tartásáért felelősek,
ezért nagyon fontos a pótlásuk. Amint a hányás alábbhagy, kezdjük el a szilárd táplálékok fogyasztását, a tej-

termékek és a gyümölcslevek kivételével.
Amennyiben a hányás nem hagy alább pár órán belül,
forduljon orvoshoz!
Csípésekkel kapcsolatos teendők:
Szúnyogok
Nem csak zavaróak, de még a vérünket is szívják, aminek több rossz következménye is lehet. A csípés helyén
egy vöröses duzzanat marad vissza, ami iszonyatosan
tud viszketni, ezt a szúnyog nyálában található véralvadásgátló anyag okozza. Ha elkaparják a csípés helyét,
az fertőzést okozhat. A trópusi területeken élőszúnyogok különféle kórokozókat terjeszthetnek
(egysejtű paraziták és vírusok) nyugat-nílusi vírus,
dengue-láz, malária és mások (vagy a cecelégy terjesztette álomkór is hasonló probléma). Hogy megvédjük
magad a szúnyogoktól, öltözzünk megfelelően, ha lehetséges, trópusokon ez nem egyszerű. Használjunk
különféle szúnyogriasztó spray-t és krémet, az ajtóra,
ablakra tegyünk szúnyoghálót, valamint szüntessük
meg a környezetünkben található pangó vízforrásokat,
mert a lárvák ezekben fejlődnek (vagy tartsuk magunkat távol a nagyobb állóvizektől).
Kullancsok
Kirándulások alkalmával futhatunk bele ezekbe a parányi pókszabású, vérszívó parazitákba. A növények levelein rejtőzködve várják, hogy egy élőlény arra járjon, az
áldozatukat a hő, CO2, és tejsav kipárolgás révén találják meg. Könnyen belekapaszkodnak a ruhába, majd a
bőrbe.
Nem
feltétlenül
fertőzött
minden
egyes kullancs, de ma már sok közülük az, ezért nem
árt óvatosnak lenni. Viszont némely példányai veszélyes kórokozókat terjeszthetnek.
Az okozott betegségek pedig különfélék lehetnek:
Lyme-kór, agyvelőgyulladás, sziklás hegyi láz és sok
más. Az adott területtől függően változó, hogy milyen
kórokozókat hurcol a bélrendszerében a kullancs.
A fertőzések mellett, a csípés kiválthat allergiás bőrreakciót is, ezért a megelőzés mellett fontos a szakszerű
kullancseltávolítás is, ha már befészkelte magát a bőrbe. Nem szabad a kullancsot olajjal, tejföllel bekenni,és
a potrohát nyomkodni, mert ekkor fecskendezi be a
nyálát az áldozatba. Kullancskiszedő csipesszel vagy
kézzel megfogva csavaró mozdulattal távolítsuk el,
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amennyiben a feje bennszakad nem baj, pár nap alatt
kilökődik. A kullancs csípését le kell fertőtleníteni
Betadin oldattal vagy más fertőtlenítő szerrel. Kirándulások közben és a végén is fontos az alapos átvizsgálás,
főleg a lágy bőrtájékokon, ahová előszeretettel fúrja be
magát, kérjünk meg egy családtagot vagy barátot, hogy
segítsen. Érdemes jól megválasztani a ruházatot, valamint kullancsriasztó szereket alkalmazni, ha a szabadba
készülünk.

Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!
Vargáné Milei Klára
védőnő

Méhek
Nem csak a finom mézet készítik, hanem olykor veszélyesek is tudnak lenni ezek a csíkos, zümmögő jószágok. A legtöbb csípés némi fájdalommal jár és legtöbbször magától vagy némi vizesborogatástól elmúlik.
Azonban akik allergiásak a rovarcsípésre, azok számára
kész rémálom tud lenni a velük való találkozás. A szúrást követő reakciók széles skálán mozoghatnak: az
enyhe fájdalom és duzzanattól a kiütéseken át a komolyabb száj és torokduzzanatig, ami a légzést nehezíti
meg, így potenciálisan életveszélyt jelent. Szúrást követően a legfontosabb, hogy eltávolítsuk a bőrben maradt fullánkot, ami a méregmiriggyel együtt kiszakad az
állatból (az ugyan elpusztul, de a méregmirigy folyamatosan pumpálja a mérget a szerencsétlenül járt áldozatba), majd borogassuk a helyét, feküdjünk le, esetleg
igyunk kalcium pezsgőtablettát. Súlyos esetben orvosi
segítségre is szükség lehet.
Atkák
A kullancsokhoz hasonló, apró élősködők. A magas fűben rejtőznek, ha arra jár egy megfelelő áldozat, akkor
annak bőrében megkapaszkodva szívogatják a szövet
és sejtnedveket. Ha jóllaktak, akkor egyszerűen lepottyannak maguktól, a szívás helye pirosas, viszkető
és duzzadt marad. Enyhe tüneteknél elég a recept nélküli gyógyszeres kezelés, de ha problémás, akkor orvoshoz kell fordulni.
A bajok egy része megelőzhető,tegyünk érte, hogy zavartalan legyen a nyarunk. Mindenkinek szép nyarat
kívánok. Végezetül pedig egy az évszakhoz illő versidézet.

FELHÍVÁS!
Köszönjük mindazok segítségét akik cikkek írásával,
és fényképek biztosításával segítették lapunk jelen
számának megjelenését. Továbbra is várjuk azon önkéntes segítők jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Rédicsi Hírmondó szerkesztésében, cikkeinek
elkészítésében! A lap ezután is elérhető lesz a
redics.hu-n PDF formátumban azoknak, akik
okostelefonon, vagy táblagépen is szeretnék olvasni.
Írjuk együtt saját újságunkat!
RÉDICSI HÍRMONDÓ - 2015. július (5. szám)
Kiadó: Rédics Község Önkormányzata
A lapszámot szerkesztette: Tabáni Miklós
Észrevételeiket, témajavaslataikat az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Rédics Község Önkormányzata - 8978 Rédics,
Vasút u. 10.
E-mail: tabmiki@gmail.com

Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?

Telefon: 06-92/553-032 (Az iskola telefonszáma.)

Homokvárhoz: kupacot,

A következő szám várhatóan az adventi időszakban jelenik meg.
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