
Királyegyháza . Sumony . Gyöngyfa 2011/VII. évfolyam 2. szám

Tegyünk együtt a közösségi programokért!

A felmérések szerint az adófizetők
nagy része nem él azzal a
lehetőséggel, hogy rendelkezzen
befizetett személyi jövedelemadója
1+1 százalékáról. Az adózási
törvény szerint minden adófizető
rendelkezhet a befizetett adója 1
százalékáról valamely civil szervezet
javára, másik 1 százalékáról pedig
valamely egyház, illetve a parlagfű
elleni kampány javára. Aki nem ren-
delkezik, az úgynevezett „nagy
kalapban” hagyja a befizetett adóját
100 százalékban.
2010-ben az előző évi személyi
jövedelemadó egy százalékának
felajánlása során az adófizető
magánszemélyek egy része a mi
szervezetünket jelölte meg ked-
vezményezettként, így az állami
adóhatóság a Közalapítvány szám-
lájára utalta az Önök által felaján-
lott 113 899 forintot. A
Közalapítvány az egy százalékból
befolyt összeget az Alapító okiratban
is megnevezett közhasznú
tevékenységek egyikére fogja fordí-
tani, mely tevékenység a vállalás
szerint: nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
Köszönjük!
Miért épp a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítványt
jelölje meg idén is ked-
vezményezettnek? 
Mert a Közalapítvány Kuratóriuma
arra törekszik, hogy az Önök
ötleteit, elképzeléseit is figyelembe
véve minél több helyi lakost érintő,
minél változatosabb programot,
kulturálódási, sportolási lehetőséget
biztosítson minden korosztály
számára.
A Közalapítvány Kuratóriumának
gondozásában jelenik meg havonta
a Helyzet. Támogatjuk az összes
helyi bejegyzett és nem bejegyzett
civil szervezetet, 2010-ben a KEFE
50 000, a Polgárőrség 300 000, A
Királyegyháza SE futballcsapata
egymillió, az amatőr női kézilabda-
csapat 300 000 és a Nyugdíjas Klub
szintén 300 000 forint támogatás-
ban részesült a Közalapítvány által.
Évről évre jelentős összegekkel
támogatjuk az óvodai és az iskolai
szülői munkaközösségek által ren-
dezett programokat, kirándulásokat.
Az általános iskolás gyerekek
iskolán kívüli programjait, kirán-
dulásait, mint például az erdei isko-
lai programot, illetve a bikali kirán-
dulást 2010-ben összesen 500 000
forinttal támogatta a Közalapítvány.

Ezzel természetesen nagy terhet
veszünk le a szülők válláról, és olyan
élményekben részesítjük a gyer-
mekeinket, melyet egyébként sokak-
nak nem tudnának biztosítani. A
felnőtteknek színházlátogatást –
legutóbb 75 fővel -, kirándulást
Bikalra - 72 fővel -, falunapot, helyi
színházi előadást, az
Önkormányzattal karöltve Idősek
Napi köszöntést, karácsonyi ünnep-
séget szervezünk. Szeretnénk
természetesen tovább bővíteni a
tevékenységünket, ehhez kérjük a
Lakosság segítségét úgy ötletekben,
mint anyagiakban. A Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Kuratóriuma szívesen áll minden
megvalósításra érdemes ötlet mellé,
mely a faluközösség érdekeit szol-
gálja. Várjuk tehát jelentkezésüket és
felajánlásaikat. 
Önöknek csak annyit kell tenni,
hogy az adóbevallás során nyi-
latkoznak arról, hogy a civil
szervezeteknek felajánlható 1 száza-
lékról a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány
javára (adószám: 18328356-1-02)
rendelkeznek. 

Konyári Tímea
A Kuratórium elnöke

A befizetett SZJA 1 %-ról rendelkezzen idén is a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány javára

Adószám: 18328356-1-02 
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A tánc önbizalmat és tartást ad

Táncosaink Sellyén

Felhívás
Felhívom a falu lakosságának

figyelmét, hogy a Királyegyházai
Polgárőr Egyesületet

magánszemélyek is támogathatják
az alábbi bankszámlára történő

befizetéssel:
OTP 

11731135-20009836-00000000
További felvilágosítást 

Takács Árpádtól kérhetnek 
az alábbi telefonszámon:

06-70-2333167

Minden évben megrendezésre
kerül a Kolping Alapfokú
Művészeti Iskola félévzáró gálája
Sellyén, ahol az iskola
növendékei megmutathatják
addig szerzett tudásukat, és ez
idén sem volt másként. Érkeztek
gyerekek Királyegyházáról,
Ladról, Mozsgóról és
természetesen Sellyéről. A
növendékek közreműködésével
évről évre egyre színvonalasabb
gálaműsort sikerül adni. Az elhi-
vatottabb táncosok versenyeken
is összemérhetik tudásukat más
művészeti iskolák növendékeivel,
versenyről versenyre egyre na-
gyobb sikerrel. Királyegyházáról
három nevet emelnék ki, akik
rendszeresen járnak versenyekre,
és már szép sikereket tudhatnak
magukénak: Orsós Tamás tánc-
partnerével, akit Kecskés
Petrának hívnak illetve Gyuró
Brigitta, Gyuró Liliána testvérpárt.
Ajánlom mindenkinek, hogy ha
teheti, ismerkedjen meg ezzel a
szép műfajjal, mert a tánc
önbizalmat és tartást ad a szó
minden értelemben!

Migács Nikolett

A sellyei gálán már a legkisebbek is megmutathatják tánctudásukat

Orsós Tamás és Kecskés Petra rendszeres fellépői a
rendezvényeinknek, a képen az idei Szülők Bálját nyitották meg

A Gyuró testvérek, Brigitta és Liliána is ígéretes tehetségnek mutatkoznak
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A több mint egy éve működő
nyugdíjas klubban mindig
történik valami. Így például még
2010 novemberében Dr. Kajtár
Edvárd plébánost hívtuk meg
összejövetelünkre, és megkértük,
hogy gyújtsa meg az első gyertyát
az adventi koszorúnkon.
Plébános úr elfogadta a
meghívásunkat, és egy szép
beszédet is mondott a
gyertyagyújtás után. Az estét
nagyon jó hangulatban töltöttük
el. Plébános úr a klubban tapasz-
taltakat – nem ez volt az eset,
hogy köztünk volt – elmesélte a
s z a b a d s z e n t k i r á l y i
nyugdíjasoknak is, mire ők
kérték, hogy fogadjuk őket egy
tapasztalatcserére. 
Mi örömmel és szeretettel hívtuk
meg a szabadszentkirályi nyugdí-
jasokat február 1-jére
Királyegyházára. Érkezésükkor
nagyon szép ajándéktárggyal
kedveskedtek nekünk, mi pedig
kis műsorral fogadtuk őket.
Először közösen énekeltünk,
majd Borza Ferencné, Erzsike egy
szép verset adott elő, végül

Mészáros Lászlóné, Ilike és Ligler
Lászlóné, Piroska énekelt nagy
sikerrel. Tájékoztatást adtunk a
klub életéről, meséltünk a kirán-
dulásokról, a névnapi
ünnepségekről, adománygyűjtési
akciókról és arról, hogy jóban-
rosszban együtt vagyunk,
összefogunk. Köszöntőt mondott
Grím Ferenc polgármester úr is. 
Az estét terített asztal mellett, sok
beszélgetéssel, nagyon jó hangu-
latban töltöttük együtt. A hangu-

latot fokozta Szarka János har-
monikázása. Az eseményeket
Palkó Ottó iskolaigazgató,
alpolgármester úr
fényképezőgépével meg is
örökítette. Köszönet érte! 
Úgy gondolom, hogy ezen az
estén új barátságok szövődtek, és
fogunk még találkozni. Bízom
benne, hogy vendégeink jó
hangulatban tértek haza!

Dr. Máthé Győzőné

Szabadszentkirályi nyugdíjasokat láttunk vendégül

Új barátságok szövődtek

A két társaság tagjai hamar szót értettek egymással

Sok jó ember kis helyen, lényeg a jó hangulat
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Megtartottuk a farsangi bált

A hagyományokhoz híven idén is
megrendeztük a farsangi bált az
iskolában. Az előkészületek során
aggodalomra adott okot, hogy az
influenza begyűrűzött az iskolába is, és
sajnos nem kímélt senkit. Végül a szülők
arra az elhatározásra jutottak, hogy
2011. február 12-én farsangi bál lesz.
Elindult a gyerekek között a mozgósítás
az álarcok beszerzésére, elkészítésére. A
Szülői Munkaközösség a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítvány támo-
gatásának segítségével megvásárolta a
szükséges kellékeket, és sok értékes
holmi, játék került a tombolakosárba is.
A bejáró tanulókat busz hozta és vitte
haza Sumonyba és Gyöngyfára. 
A farsangi bált a második osztályos
gyerekek nyitották meg, verset és táncot
adtak elő. Ezután a tánciskola
növendékei, Orsós Tamás és párja foly-
tatták a megnyitót, és nagyon nagy tet-
szést arattak a közönség körében. Őket
követte Gyuró Brigitta és Gyuró Liliána,
Takács Vanda és Balogh Emese tánca,
végül Balogh Emese hastáncos
bemutatója zárta a műsort. 
A jelmezbe öltözött gyerekek már izga-
tottan várták a felvonulást. A nagyon

érdekes jelmezek közül csak néhányat
emelek ki. A harmadik osztály egy
almából kibújó hernyónak öltözött Tibi
bácsi, azaz Pintér Tibor osztályfőnök
közreműködésével. A hatodik osztá-
lyosok dominónak álcázták magukat, és
Presits Viktória tanárnő segítségével épp
úgy dőltek fel, mint a valóságban. A
negyedik osztályosok bennszülött
csapata is kitörő sikert aratott.
Kiemelném az apácánkat, Gyuró

Brigitta személyében, és gyönyörű volt a
jelmeze Sóki Andornak, aki lovagnak
öltözött, valamint Takács Vanda is
büszke lehetett jelmezére. 
A felvonulás után a gyerekek tombolát
vásárolhattak, melyen értékes tárgyakat
(frizbi, színes ceruza, foci, labdák,
édesség, kamera), lehetett nyerni. A
főnyereményt a Gyuró család, a tortát
pedig Orsós Rita volt diákunk vihette
haza. 
A büfé mindenki előtt megnyitotta
ajtaját, sokféle édességet és üdítőt
lehetett enni, inni. A gyerekek
helyfoglalót is játszottak, felnőtt
vezetésével.
A bál este hatig tartott, azt hiszem, min-
denki elégedetten mehetett haza.
Köszönjük a Szülői Munkaközösség tag-
jai: Fata Gáborné, Ormódi Melinda,
Pásztlerné Gosztola Mónika, Takácsné
Aranka,  Hollósi Tünde odaadó
munkáját, melyet a gyerekek jóked-
vének érdekében végeztek! Köszönjük
az anyagi támogatást a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért Közalapítványnak!

Kis Halas Tiborné
Tanítónő

Tündérek, lovagok és királylányok együtt szórakoztak a farsangi bálon

Presits Viktória tanárnő a hatodikosokkal dominózott
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Szentlőrincen szerepeltek az ötödikeseink

A „Tanulói laptop program a
SZONEK-ben” című projekt
ünnepélyes záró rendezvényére
került sor 2011. február 21-én az
Ifjúság Úti Általános Iskolában. A
sajtótájékoztató és a regisztráció
után Dr. Győrvári Márk, a
Szentlőrinci Kistérségi Többcélú
Önkormányzati Társulás elnöke
mondott köszöntőt, majd Heller
Alajosné főigazgató asszony,

projektvezető tartotta meg
beszámolóját. A SZONEK Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegység
tanulóinak zenés, verses előadása
után a tanulói laptoppal támogatott
bemutató foglalkozásokba
nyerhettek betekintést az
érdeklődők. Regényi Judit és Bojtor
Judit szentlőrinci pedagógusok a
rendszer használatáról tartottak
előadást. Gyimesiné Fekete Tünde

kolléganőnk pedig a Királyegyházai
Általános Iskola ötödik osztályos
tanulóival bemutató órát tartott,
melynek témája A Pál utcai fiúk című
kötelező olvasmány bevezetése volt.
Ehhez természetesen az egész osz-
tályt – a laptopokkal együtt -
Szentlőrincre szállítottuk.

Palkó Ottó
igazgató

Polgármesterek, pedagógusok és kistérségi
szakemberek vettek részt a rendezvényen

A szentlőrinci pedagógusok előadást 
tartottak a rendszer működéséről

Nagy sikert aratott László Ákos és Orsós Zoltán
PowerPoint bemutatója Molnár Ferenc életéről

A királyegyházi gyerekek a laptopok használatában és a
kooperatív technikában egyaránt gyakorlottnak mutatkoztak

A képen a regény egyik jelenetét,
a golyózást játsszák el a gyerekek

A bemutató foglalkozás Királyegyháza polgármestere,
Grím Ferenc tetszését is elnyerte
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A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0028 azonosító számú pályázatról

Tanulói laptop program a SZONEK-ben
Az ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program TIOP-1.1.1/09/1.
"A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése (tanulói laptop)" pályázat
keretében Szentlőrinci Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás 39
670 000 Ft támogatást nyert a
SZONEK számára beszerzendő tanulói
laptopokra és interaktív foglalkoztató
asztalokra. A támogatói döntés
időpontja 2010.04.27. A projekt
lebonyolításának befejező határideje
2011. március 1.
Alapvető cél
A pályázat alapvető célja - összhang-
ban az EU ajánlásaival, a hazai közok-
tatás-fejlesztési stratégiával, valamint
az ÚMFT célkitűzéseivel - a sikeres
munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz
szükséges, az egész életen át tartó tan-
ulás megalapozását szolgáló
képességek fejlesztése és kompetencia
alapú oktatás elterjesztése a magyar
közoktatási rendszerben, ami közvetve
hozzájárul a foglalkoztatási helyzet
javításához.
A konstrukció közvetlen célja az
élethosszig tartó tanulás kulcskompe-
tenciáinak fejlesztéséhez szükséges,
egyenlő hozzáférést biztosító IKT infra-
struktúra megteremtése, a közoktatási
intézmények számítógép
állományának korszerűsítése a
pedagógiai feladatok igényeinek
megfelelő infrastruktúra kialakítása
érdekében.
A konstrukció közvetlenül hozzá kíván
járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1
diák/1 számítógép) oktatási környezet

bevezetéséhez és elterjesztéséhez a
közoktatásban. Az 1:1 IKT-val támoga-
tott környezet az IKT-val támogatott
oktatás eszközrendszerének azon
következő generációja, amelyben a
frontális pedagógiai módszertan mel-
lett a hangsúly az egyéni és egyedileg
szervezett csoportos tanulási
folyamatra helyeződik, és amely még
hatékonyabban támogatja az egyéni
tanulás képességének és a kooperatív
technikák fejlesztését.
A konstrukció hozzájárul továbbá a
digitális oktatási tartalmak
integrálásához a kompetenciafejlesztő
oktatás alkalmazása során. A konstruk-
ció keretében megvalósított infrastruk-
túrafejlesztés hozzájárul az elektronikus
mérés-értékelés, valamint az oktatási
adminisztráció elterjesztéséhez.

A projekt SZONEK szintű összefoglaló-
ja

Projektcél: Számítástechnikai-infor-
matikai eszközök beszerzése a
Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-
Nevelési Központ számára annak
érdekében, hogy az 1:1 arányú IKT
eszközellátással támogatott tanórák
aránya, amely tanórákon minden diák
külön-külön eszköz használatával tanul
a 2011/2012 tanévtől a TÁMOP
3.1.4 projekt keretében bevezetésre
került kompetencia alapú tanórákon
elérje a 30%-ot.

1. Iskolák részére betervezett eszközök
Összesen 247 db operációs rendszer;
247 db digitális oktatási tartalom; 247

db tanulói laptop, és ezekhez a tanulói
laptopoknak biztonságos tárolási és
töltési lehetőséget biztosító kerekes,
fém tároló szekrények, 14 db tanári
laptop, 14 db WiFi Access Point; 4 db
Router 

2. Óvodák részére betervezett
eszközök
6 db Interaktív foglalkoztató asztal és 6
db WiFi Access Point 

A pályázati cél megvalósítása
érdekében két közbeszerzési eljárásra
került sor.
Első alkalommal meghirdetett közbesz-
erzési eljárásunk az eljárás a Kbt. 92.§
c) pontja alapján eredménytelen lett,
mivel ajánlattevő nem nyújtott be az
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi
fedezet mértékének megfelelő ajánla-
tot. Ennek oka, hogy ajánlattevő az
óvodai Interaktív asztalra ajánlatként
bruttó 1.499.250 Ft/db egységárat
jelölt meg a pályázatban elszámolható
maximális 800 000 Ft/db helyett.
Második alkalommal meghirdetett
közbeszerzési felhívásunkban két résza-
jánlati körre bontottuk fel a pályázati
eszközöket. Az eljárás során az óvodai
Interaktív foglalkoztató asztalokra és a
hozzájuk tartozó WiFi Access Pointokra
nem érkezett ajánlat.
A legfeljebb 2011. március 1-i
határidő miatt új közbeszerzési eljárás
lefolytatására már nem nincs
lehetőségünk a pályázati határidőn
belül, ezért az óvodákba tervezett
eszközöket a projektben már nem
tudjuk beszerezni. 
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Az eszközök üzembe helyezésének helyszínei:

1) Ifjúság Úti Általános Iskola
7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. (=székhely)

2) Kollégium, Speciális Tagozat és Előkészítő Szakiskola 
7940 Szentlőrinc, Kodolányi János utca 13. 

3) Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ Királyegyházai Általános   
Iskola, és Óvoda Tagintézménye,
7953 Királyegyháza, Petőfi u. 63.- iskola

4) Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola, és 
Óvoda Tagintézménye
7682 Bükkösd, Vadasvölgy u. 2.- iskola 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A diákok véleménye

Orsós Szabina Vanda, Moharos
Alexandra, Balogh Emese:
Szerintünk a laptopok azért jók,
mert könnyen lehet őket
használni. A tanári laptopokról
könnyen lehet a diák laptopokat
irányítani, és a tanárok a saját
gépükről azt is látják, hogy mit
csinálunk. A tanárok kérdéseket
tudnak feltenni a laptopokon
keresztül, és a diákok tudnak
ezekre válaszolni.

Makoni Sanchez:
Szerintem nagyon jók a lap-
topok. Segítenek a tanulásban,
ha nem tudunk valamit, akkor
utána tudunk nézni az inter-
neten. Sokkal könnyebb így a
tanulás, a telepített programok is
sokat segítenek. Vigyázni is kell,
mert ha nem azt csináljuk, amit
a tanár mond, akkor ő a felü-
gyeleti rendszer segítségével
simán meg tudja nézni a saját
laptopján, hogy a gyerekek
milyen oldalt néznek éppen,
vagy milyen programba léptek
be. A másik nagy előny a hor-
dozhatóság. A laptopokat egy
nagy szekrényben tároljuk,
amely egyben töltő is. 

Tétel megnevezése Mennyiség

1. Tanulói laptop, digitális oktatási tartalommal 133

2. Tanári laptop 6

3. WiFi Access Point 6

4. Router 1

5. Tároló szekrény tanulói eszközök tárolására töltésére Össz. 133 db tanulói laptop befogadására

Tétel megnevezése Mennyiség

1. Tanulói laptop, digitális oktatási tartalommal 12

2. Tanári laptop 1

3. WiFi Access Point 1

4. Router 1

5. Tároló szekrény tanulói eszközök tárolására töltésére Össz. 12 db tanulói laptop befogadására

Tétel megnevezése Mennyiség

1. Tanulói laptop, digitális oktatási tartalommal 52

2. Tanári laptop 4

3. WiFi Access Point 4

4. Router 1

5. Tároló szekrény tanulói eszközök tárolására töltésére Össz. 52 db tanulói laptop befogadására

Tétel megnevezése Mennyiség

1. Tanulói laptop, digitális oktatási tartalommal 50

2. Tanári laptop 3

3. WiFi Access Point 3

4. Router 1

5. Tároló szekrény tanulói eszközök tárolására töltésére Össz. 50 db tanulói laptop befogadására
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Kedves Olvasók! Szénássy Klára vagyok, a
Királyegyházi Általános Iskolában tanítok.
Ennyit szinte mindenki tud rólam, azt azonban
talán kevesen, hogy grafológiával is foglalko-
zom. Mindig is érdekelt a pszichológia, és
középiskolás koromban találkoztam egy olyan
könyvvel, ami kézírások elemzésével
foglalkozott. Teljesen lenyűgözött, hogy egy
embert úgy is meg lehet ismerni, ha csak a
kézírását látom.
2000 őszétől lehetőségem nyílt a Regionális
Grafológusképző és Szakértő Központban
Fazekasné Visnyei Irma grafológus szakértőnél
tanulni, ahol 2004-ben Grafológus Oklevelet
szereztem.
De mi is az a grafológia? Elgondolkodtak már
azon, hogy miért nincs két egyforma írás?
Nézték esetleg már értetlenül a saját írásukat,
hogy most miért nem olyan, mint a múltkor?
Az írásunk egyfajta mozgás, ugyanannyira
egyéni és csak hozzánk tartozó, mint a beszéd-
módunk, a járásunk, vagy a viselkedésünk,
ahogy reagálunk a körülöttünk levő világra.
Azzal, ahogy nyomot hagyunk a papíron,
firkálunk, rajzolunk, vagy éppen írunk, létre-
hozunk valamit, ami csak ránk jellemző.
Egyedi, mással össze nem keverhető. Az írá-
sunk sok mindent elárul rólunk: milyen a gon-
dolkodásunk, az érzelmi életünk, mennyi ener-

gia van bennünk, hogy viselkedünk bizonyos
helyzetekben, milyenek a kapcsolataink, hogy
viseljük a mindennapi gyűrődést.
A grafológus értelmezi a sok jelet, amit a
papírra vetettünk, és a kézírásunk elemzése
során sok kérdésre választ kaphatunk
magunkról. 
Segíthet abban, hogy lássuk, kik is vagyunk,
vagy egy-egy kérdésre is kereshetjük a választ,
hiszen néha nehéz megérteni, hogy valami
miért nem sikerül.
Önismeretet ad, mely lelki fejlődésünk alapja,
és az életben való érvényesülésünk, valamint
lelki problémáink, az előttünk álló feladatok
megoldásának a feltétele. Segít a hozzánk
legközelebb álló pálya kiválasztásában,
párkapcsolati problémákban, döntési
helyzetekben, álláskeresésnél, cégeknek
munkaerő- és vezető-kiválasztásban,
gyermekek és felnőttek lelki problémáinak
feltárásában és azok megoldásában. 
Szeretnék kipróbálni, mit is lát egy grafológus
az írásukban? Juttassanak el hozzám egy írás-
mintát és egy kérdést, amire választ
szeretnének kapni.
Az írásminta A4-es, sima lapra íródjon, kék
golyóstollal, a lap hátuljára kérem, írják rá,
hogy a levél írója milyen nemű, jobb- vagy
balkezes, van-e szemüvege, és szed-e valami-
lyen gyógyszert tartósan. 
Mi legyen a levélben? Írhat bármiről, de ne
másolja, legalább 15 sor legyen.
A levél írójának személye természetesen titok-
ban marad, a saját nevét meg sem kell adnia,
elég, ha választ egy jeligét, hogy a Helyzetben
megírt elemzésben magára ismerjen.
Próbálja ki, találkozzunk a következő szám-
ban!
Az írását eljuttathatja postán (Szénássy Klára,
7953 Királyegyháza, Petőfi u. 63.) illetve lead-
hatja személyesen is az általános iskolában. A
borítékra feltétlenül írja rá: GRAFOLÓGIA!

Szénássy Klára

GRAFOLÓGIAI ELEMZÉS 
A HELYZETBEN

ISTEN
VÉLEMÉNYE

K Ö Z L E M É N Y

Értesítjük a Tisztelt Adózókat, hogy
2011. március 16. napjáig lehet

késedelmi pótlék mentesen megfizetni
az I. félévi kommunális adót,
gépjármûadót és iparûzési

adóelőleget.
A befizetésekhez szükséges csekket a

Körjegyzőség hivatalában lehet
igényelni.

Kérjük, hogy minden adózó rendezze
az esedékes adóját.

Adóhatóság

Miért is hagynám ki a legfőbb tanácsadómat,
"a legbensőbb Valakit" a döntéseimből?
Vajon megimádkozzuk-e az elhatározá-
sainkat, kikérjük-e Isten véleményét a dol-
gainkról? Meglehet. Megmarad viszont a
kétely, hogyan is érthetjük meg az ő válaszát. 
Egy istenfélő (vagyis mélyen hívő, mert ez a
szó több mint az, hogy "vallásos") mûvészről
hallottam, hogy amikor alkotói lendületében
megakadt, elkezdte olvasni a Bibliát és imád-
kozott: "Vajon Isten miként festetné meg velem
azt, ami bennem van, amit látok, amit érzek,
amit ki akarok fejezni, amit el akarok mon-
dani?" Pár nap múltán értette, hallotta, érezte,
a Bibliából kiolvasta, hová is vezeti őt az Úr
az ihleten keresztül. Mit gondolhat
rólunk/rólam Isten? Hogyan látja életemet,
terveimet, tetteimet, gondolataimat, érzé-
seimet, az emberi kapcsolataimat? És vajon
fontos-e, mit is gondol Isten minderről...?
"Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus
pedig az Istené" (1 Kor 3, 23). Az életem
nem az enyém, nem magamnak élek, szabad
vagyok, de a lelkiismeretemen keresztül ő
bensőleg birtokol engem - s ez,
meggyőződésem, jól van így. Hát persze,
hogy szívesen beavatom a világomba őt!

Dr. Kajtár Edvárd


