Tóth Eszter:
Pedagógusnapra

Tóth Lajosné festménye

Gyermeknapi kerékpártúra
a Csillagvárhoz

Bató Bernadett
A kuratórium elnöke

Fejlesztési célok – Hogy is állunk?

Tisztelettel:
Horváth Péter
alpolgármester
Júniusi programok

Rossz idő esetén a programok helyszíne a Művelődési Ház.

A Vöröskereszt Világnapja: május 8-a
150 éve alakult meg a Vöröskereszt

Kovács Nándorné
Vöröskereszt Alapszervezet titkára
HÖLGYEK! Köszönjük.

Ujj Imre
Újabb pályázatot nyert községünk

Horváth Péter

Elindult a balatoni szúnyogirtás

Horváth Péter

A lelkes ifik

Kánya Enikő

Szülői köszönet

Kánya Mártonné

Vélemény

egyenként
kb. 250000 Ft eszmei értéke?
Ahány ház, annyi szokás!

Egy szabad ország szabad polgára persze szabadon cselekedhet, még ha
saját kárán is teszi azt. Így van ez a díszfák
és cserjék ültetésével is. Szerencsére az elmúlt évtizedekben legalább közvetlenül ebbe
nem szól bele senki, ezután is csak a szakmai
tanácsadás jótékony segítő hatása lehet a
cél.

Futó Elemér
Indiánok

A washingtoni nagyfőnök értesít minket,
hogy meg akarja vásárolni földünket. A
nagyfőnök egyben barátságáról és jóakara-

táról is biztosít bennünket. Ez nagyon szép
tőle, mert tisztában vagyunk azzal, hogy neki
aligha van szüksége a mi barátságunkra. De
meg fogjuk szívlelni az Ön ajánlatát, mert
tudjuk, hogy ha ezt nem tesszük, a fehér ember eljöhet a puskájával és elveheti földünket. (...) Hogyan tudná ön megvenni vagy
eladni az eget, a föld melegét? Ez a gondolat
idegen számunkra. A levegő frissessége és a
vizek csillogása nincs a mi birtokunkban. Hogyan vehetné meg ön ezeket tőlünk? E föld
minden darabja szent az én népem számára.
Az összes csillogó fenyőtű, az összes homokos föveny, a sötét erdők összes ködfátyla, az
összes zümmögő rovar, szent az én népem
gondolataiban és cselekedeteiben.
Tudjuk, hogy a fehér ember nem érti meg viselkedésünket. Számára a föld egyik darabja
ugyanolyan mint a másik, mert ő itt idegen,
aki eljön éjszaka és a földtől elragadja mindazt, amire szüksége van. A föld neki nem barátja, ellensége és amikor már meghódította,
tovább megy. Hátrahagyja atyái sírhalmait
és oda se neki. Elrabolja a földet gyermekeitől. Oda se neki. Atyái sírhalmairól és gyermekei
születési
jogáról
teljesen
megfeledkezik. Mohósága a földet fölemészti
és nem hagy hátra mást, csak sivatagot. (...)
Nincs egy nyugodt hely a fehér ember városaiban. Nincs olyan hely, ahol hallani a tavaszi lombokat, vagy a rovarok szárnyának
zizegését. (...) És mi marad az életből, ha az
ember nem hallhatja a madarak vidám csivitelését, vagy a békák éjszakai perlekedését a
tóparton. Az indián számára fontos a tó felszínén átsuhanó szél lágy nesze és magának
a zápor tisztította, vagy a fenyők illatosította
szélnek a szaga. A levegőt a vörösbőrű ember nagy becsben tartja, mert minden élőlény ezt szívja be, a vadállatok,
a fák, az ember. A fehér embernek láthatólag nem számít, hogy milyen levegőt lélegzik be. Mint a már napok óta
haldokló ember, érzéketlen az illatokra.
Ha úgy határozok, hogy elfogadom az ön
ajánlatát, egy kikötést teszek: A fehér embernek úgy kell bánnia e föld vadállataival, mint
testvéreivel. Én vadember vagyok és nem tudok elképzelni semmiféle más bánásmódot.
(...) Mi a bölényt azért öljük meg, hogy életben maradjunk. Mi az ember vadállatok nélkül? Ha az összes vadállatnak vége volna, az

ember elpusztulna a nyomasztó lelki magárahagyatottságtól, mert bármi történik az állatokkal, ugyanaz történik az emberekkel is. A
dolgok mindig összefüggnek egymással. A
föld sorsa, egyben fiainak sorsa. (...)
Van egy dolog, amelyről mi megvagyunk győződve és amelyet egy napon a fehér ember is
felismerhet. Kárt okozni a földnek annyi,
mint semmibe venni teremtőjét. (...) Amikor
már az összes bölényt lemészárolták, az
összes lovat megszelídítették, amikor az erdő

megszentelt szegletét teljesen betölti a sok
ember szaga és a termékeny dombokat elcsúfítják a beszélő huzalok, akkor hol lesz a vadon? Sehol. Hol lesz a sas? Sehol. És mit
jelent lemondani a sarlósfecskéről és a vadászatról, az élet végét és a haldoklás kezdetét.
Ha eladjuk földünket, szeressék azt, ahogy
mi szerettük. Tartsák meg emlékezetükben e
föld képét úgy, ahogy átvették, minden erejükkel. Minden hatalmukkal és teljes szívükkel őrizzék azt meg gyermekeiknek és
szeressék, ahogy Isten szeret bennünket. Az
újság Szerkesztőjének megjegyzése: (...) De
nem csak a suwamish indiánok főnöke gondolkodott így, hanem a magyar parasztság
számos képviselője is az ötvenes évekig. „A
természetet nem lehet megváltani, de barátságot lehet vele kötni" mondták. Kár, hogy
senki nem hallgatott rájuk.
: Az emberiségnek talán még van ideje arra, hogy
olyan gondolkodású és érzelmű emberekké
nevelje a jövő generációját, mint a levél írója, mint voltak közelmúltban Őseik!
Közreadta: Futó Elemér

Így is lehet…

Horváth Lászlóné

Mi az érték?

„Minden ember egész életében boldogságra
vágyik.
S, hogy mi a boldogság? Az értékek birtoklása.
Az, hogy ki számára mi az érték, a neveltetés
során dől el.”
Osvald Jánosné

Verb Violának
4. születésnapja
alkalmából
szeretettel köszönti
a család aprajanagyja

Maradok tisztelettel: Molnár I. Mária
(T) Egyen a fáradtság ellen!

Biotin: A BŐRÁPOLÓ

A-vitamin: A SZEMRE VALÓ

(Folytatjuk.)
Beküldte: Molnár Ilona Mária

Köszönöm

Tóth Lajosné
Isten V. parancsa a közlekedésről

Beküldte:Molnár Ilona Mária
Térj meg az Úrhoz

Marton Lászlóné

Tóth Lajosné

Meghívó

Értesítés emlőrák szűrésről
Időpontja:
Indulás:

Pünkösdi Borversenyét.
Az érintett korosztály:

Horváth László, polgármester Jelentkezni lehet:
Bereczky Szilárd, hegyközségi elnök
Tisztelt Polgármester Úrhölgy/Úr!

Hasznos információk:

Mit tudunk nyújtani?

További információk:

Miben kérjük az Önök segítségét?
Üdülőhelyi fórum

Ferencz I. Szabolcs, kommunikációs igazgató
MOL-csoport
Móra Vera, igazgató, Ökotárs Alapítvány

Horváth László
polgármester

Marcipán és a labdák

Bató Bernadett
Hogyan rontsd el gyermeked jövőjét?
(Folytatás az előző számból)

Beküldte: Magdi néni (H. Z-né)

Bak:

Oroszlán:
Vízöntő:

Szűz:

Halak:
Mérleg:

Kos:

Skorpió:

Bika:

Nyilas:
Ikrek:

Forrás: Internet
Kristófné Ifi Jarmila
Rák:

Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.

Labdarúgás

A hátralévő három forduló programja:

A Kék Tó Öregfiúk Bajnokságban:

Az elmúlt négy forduló eredményei:
Az utolsó két forduló programja:

Horváth Péter

