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HÍRLEVÉL 2011/MÁJUS
Tábori lelkészi szolgálat:
A Honvédelmi Miniszter támogatásával Bíró László tábori püspök úr, az E1/9/2011 számú határozatával kinevezte tábori lelkésszé, Földi István esperesplébános urat.
Tapolca és vonzáskörzetében, a vonatkozó Tábori Püspöki intézkedése
alapján, a Földi István tábori lelkész úr, egyházi szolgálatot végez a
nyugállományú katonák, polgári alkalmazottak és családtagjaik körében.
Hitéleti igényekkel és a klauzálási szolgáltatásokkal (keresztelő, esküvő,
temetés, stb.) kapcsolatban bővebb felvilágosítást a 06/20/975-2752
telefonszámon, vagy a www.honvedlap.tapolcanet.hu weboldalon kaphatnak.
Április 30-i kirándulás:
Az egyesület által szervezett kirándulás Fertőd és környékére 21 fő
részvételével valósult meg. A program keretében a Sopronkőhidai – kőfejtő
megtekintése után a felújítás alatt álló fertődi Eszterházy-kastélyt látogatták meg
a résztvevők. A kellemes idő keretében lehetőségnyílt sétahajózásra a Fertőtavon, ahol nagy látványosságot nyújtott Európa legnagyobb Vizi színpada. A
nap zárásaként és pihenésképpen, a celldömölki Vulkán –Gyógyfürdőben
eltöltött egy óra fürdőzés után, és gazdag programmal tértek haza a kirándulók.
A kirándulók nevében is köszönjük Windhofferné Szijj Klárának a szervező
munkáját, amit a program eredménye is igazolt.
Májusi programok:
Május 15 –én. 14 órától Férfinap rendezvény kerül megrendezésre
Badacsonylábdiban. A rendezvény biztosítását, Tóth Győző és Osváth
Józsefné, míg a szórakoztatást Benács Lajos szervezi.
A rendezvényre hozható minden: saját termésű bor és ital, valamint üdítő és sok
sütemény.
Vacsorával várjuk a résztvevőket, melyhez kellemes harmonikazenét
biztosítunk.
Részvételi díj: 1. 500.-Ft/fő. Autóbusz indul 15-én, 13. 30-kor a HEMO elöl.
Befizetések: 2011. Május 09. - 10-én 17. 00 – 18. 00 között.
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Tatai Honvéd Bajtársi Klub látogatása:
Május 26–n, „a volt patinás helyőrségek program keretében” a
Tatai Honvéd Bajtársi Egyesület tesz látogatást Tapolcán, melynek a
szervezését Nacsa Ferenc (06/30/376-8988) végzi. A rendezvény közös ebédjére
az egyesületi tagok jelentkezést szívesen várjuk, a programegyeztetés után.
Jelentkezés, május 23-n 17.00-tól az egyesület irodájában.
Hősök Napja megemlékezés, Dobó lakótelep napja:
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület szervezésében 2011. Május 29-n
kerül megrendezésre a Hősök Napja megemlékezés és koszorúzás, katonai
tiszteletadással, és a Dobó lakótelepi napja rendezvény.
A megemlékezésre és a közösségi rendezvényre a szervezők külön
programot készítenek, amelyek meghirdetésre kerülnek.
Kérjük az egyesület tagjait, hogy részvételükkel, jelenlétükkel tiszteljék
meg az Önök érdekében is szervezésre kerülő programot.
Tapolca, 2011. május 3.
Üdvözlettel!
Egyesület vezetősége

