
Rövid gondolkodás után az október 23-ára tervezett ökumenikus 

családi nap helyszínéül ebben az évben Sérsekszőlőst 

választottuk. Szerettük volna, ha minél többen megismerkednének 

a plébániához tartozó fíliával. A reggel kissé hűvösnek, szelesnek 

indult. Istennek hála a nap később kisütött, és langyos sugaraival 

átmelegítette az átfázott készülődőket. A meghirdetett 

főzőversenyre öt csapat nevezett be. Fél tízkor meg is kapták az 

általuk kért alapanyagot, és nagy lendülettel fogtak hozzá a 

különféle ízletes ételek megfőzéséhez. A versenyzők nagyon 

igyekeztek minél jobban kitűnni főzőtudományukkal. Különféle 

főzéstechnológiát vonultattak fel. Bográcsban, grillen, tárcsán, 

sütő tepsiben és szabadtéri kuktában rotyogtak a finom étkek.                                                                                                                                            

Tíz órakor Sifter Gergely helyettes esperes, plébános atya nyitotta 

meg ünnepélyesen a rendezvényt. Beszédében örömét fejezte ki, 

hogy a plébánia közössége, valamint a Szent Gellért Római 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyre szorosabb kapcsolatot 

tart, és igazi közösséggé formálódik. Ezután vette kezdetét a 

családi- és akadályverseny. Vidám nevetés és izgatott szaladgálás 

töltötte be a kis falut. Nagy örömünkre nyolc csapat vállalta a 

megmérettetést. Öt állomáson érdekes, ügyességi feladatok 

nyújtották a pontszerzés lehetőségét a csapatok számára. Lehetett 

időre babot válogatni, fűszernövényeket felismerni, patkót dobni, 

"mocsárjárás"-t végezni, csavarból tornyot építeni, vakon rajzolni, 

puzzle-t kirakni, óriás csúzlival célba lőni. Majd a csapatok 

sorversenyben mérték össze gyorsaságukat. Ebben az évben is jó 

volt megélni, hogy közösségként összefogva barátok, osztály- és 

iskolatársak alkottak csapatokat. Együttműködve, jókedvben 

oldották meg a különféle feladványokat. Aki időközben 

megéhezett, az a nap folyamán az energiapótlást frissen sütött 

palacsintával oldhatta meg. Fél egy körül ültünk asztalhoz. 

Nagyon finom gulyáslevest ettünk. Eközben már javában zajlott a 

főzőverseny ízletességeinek értékelése. A finom ételek csodás 

terítésben kerültek a bírálók elé. 

A szakavatott zsűri a következő eredményre jutott:    

I. Sérsekszőlősi Jézus Szíve Brigád, Mesés szakácsok –az ovi 

csapata. SzM csapata, 7. osztály csapata és a Kordován család 

Pötty csapata 

A családi- és akadályverseny résztvevői finom gyümölcsöt és 

édességet kaptak: 

I. „ Áldott, jó gyerekek” és Strong 

II. PÉK (Pulicsék) 

III. Mi csapata 

III. 7. osztály csapata 

Krasznai család, PEB csapata, Helyes család, Csillag csapat 

 Két órakor a Kiskondás zenekar népzenei műsora következett. 

Interaktív koncertjükkel szereztek vidám perceket kisebbeknek, 

nagyobbaknak egyaránt. Nagy örömet okozott Tobakné Eszter 

néni lufi hajtogatásával a gyerekeknek. A program végén jó 

hangulatú táncház alakult Malkó Tímea vezetésével.                                                                                                                                                                                                                           

A napot vidám hangulatú pakolással zártuk.                                                                                                               

Nagyon köszönjük a falu polgármesterének, Teleki Ákosnak, 

hogy helyszínt és lehetőséget adott számunkra a rendezvény 

lebonyolításához.                                                                                                                                           

Ezúton is köszönjük minden segítő maratoni, erőn felüli munkáját 

és támogatását. 

Jövőre másik helyszínen, de ugyanilyen nagy szeretettel várunk 

mindenkit! 

         Nyulné Németh Erika 

 

November 21-én, vasárnap tartjuk a búcsúi szentmisét a lullai 

templomban 800 órai kezdettel, Szent Erzsébet ünnepéhez 

kapcsolódva. 

November 21-én, vasárnap 930 órakor tartjuk a bábonyi kápolna 

búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

Előre hirdetem, hogy a Szent Erzsébet búcsúk miatt, a 

november 21-én soros zalai szentmise kivételesen 1300-kor 

kezdődik. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember újságot vagy 

Adoremust előfizetni, szíveskedjenek jelezni a sekrestyében 

vagy a plébánián november végéig. Újság előfizetést a jövő 

évre csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével áll módunkban 

elfogadni.  

Akik még nem rendezték az idei évre egyházi 

hozzájárulásukat (egyházi adó), kérem, fizessék be a 

sekrestyében vagy a plébánián hivatali időben, valamint a 

csekkes mód is rendelkezésükre áll. Csekk az újságos polcnál 

megtalálható. 

                  Sifter Gergő h.esperes-plébános 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

November 1., hétfő:800 és 1800 Tab Nov. 2., kedd.: 800 Tab 

November 3., szerda 800 Tab 

November 5., péntek: 1800 Tab 

November 7., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800  

November 8., hétfő: 1800 Tab – November 10., szerda: 800 Tab 

November 12 ., péntek: 1800 Tab  

November 14., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

„Mindnyájan együtt dicsérjük Istenünket!” 

 

Hirdetés 


