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Új kenyér
Mosolyog anyáridél,
azasztalonfriss, fehér

újkenyér-
-Honnanvanazújkenyér?

Háromtraktorföldetszántott,
a vetőgépbúzátvetett,
felhőhullattaazesőt,
naphullattaameleget,

szökkenta szárszépmagasra,
jöttakombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,

agőzmalommegőrölte,
teherkocsihazahozta,
anyapedigmegsütötte.

Mosolyog anyáridél,
azasztalonfriss, fehér

újkenyér.
Szilágyi Domokos

megjelenik
havonta

Ezen már nem áll meg a víz
pályázati forrásból 4,8 millió forintért építették

újra az Általános Iskola pályáját

már nem a szerencsén
múlik, merre pattan a labda

Augusztus 20.

A rendszerváltás után augusztus 20-a
az országalapító Szent István kirá-

lyunk napja, az államalapítás ünnepe,
nemzeti ünnep lett. Azért, mert leginkább
ez fejezi ki a magyar nemzet egységét, a
magyar államiságot.

G éza fia István - a saját korában ko-
ránt sem volt népszerű uralkodó. A

magyarok nehezen fogadták el templom-
építési parancsát vagy igen szigorú bünte-
tő törvénykönyvét. Ám ő vállalta a nép-
szerűtlenséget, mert meg volt győződve
róla, hogy hosszú távon népe érdekeit
szolgálja. Az egyház, melyet megalapí-
tott, ma is áll, templomai ott magasodnak
szinte minden faluban és városban, me-

lyek a méltó ünnepléshez megfelelő he-
lyet, megfelelő teret biztosítottak. A mi
templomunk környékét árnyas fák, bok-
rok, padok veszik körül, melyek lehetősé-
get adnak arra,
hogy az arra já-
rók megpihenje-
nek, egymással
dolgaikat megbe-
széljék.

I stván, amikor Magyarországot meg-alapította, törvényeit és intelmeit a
rendteremtés, a biztonság megszilárdítása,
a tisztességesek ellen vétők szigorú meg-
büntetése, a hit megtartása, a jó és igazsá-
gos hatalomgyakorlás szellemében alkot-
ta. Ma a magyarok ha visszatekintenek
Istvánra, az államférfit látják, aki tudott
kormányozni, reformokat végrehajtani és
egységet teremteni. Milyen szomorú,
hogy ezekből a reformokból mára már
alig maradt valami.

N e feledkezzünk meg arról, hogy au-
gusztus 20-a nem csak István ki-

rály, de az új kenyér ünnepe is. Erre az
időre learatják az összes gabonát, a sze-
mekből lisztet őrölnek és megsütik az új
kenyeret. Szilágyi Domokos költeménye
elmeséli nekünk, hogy is kerül asztalunk-
ra a friss fehér kenyér.

Dr. Papp Sándor polgármester

Az államalapításunk
évfordulóján tartott
megemlékezés
augusztus 20-án

8:30 Ünnepi szentmise
- új kenyér szentelés

9:30 Megemlékezés a
kopjafánál (köszöntőt
mond: Dr. Papp Sán-

dor polgármester, műsort ad: Általá-
nos Iskola és Őszikék �yugdíjas Klub)
Mindenkit szeretettel várunk!

Bitumenes pálya eddig is volt, ami az évek során meg-
süllyedt, megrepedezett. A fák gyökerei miatt sok helyen
felpúposodott réteg egyre inkább nem töltötte be a neki
szánt funkciót. A kivitelező Bodrogi Bau Kft. júniusban
kezdte meg a munkát: az egész pályát felmarták és újra
aszfaltozták. Felfestették a kosár- és a röplabda pálya
vonalait, de a kislabda dobás távolságának méter beosz-
tása is a helyére került. Az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó központosított elő-
irányzatból finanszírozott, 4.81 1 .000 Ft-os beruházáshoz
az önkormányzat 481 .000 Ft önerőt biztosított.
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Az előcsarnoktól pulttal elválasztott 1 8 m2 alapterüle-
tű, a főbejárattal szemben lévő büfében hideg- és meleg
víz vételi lehetőség, elektromos tűzhely, hűtő, mosoga-
tó és beépített bútorok találhatók. Tartozik hozzá egy
zárható 3,5 m2-es raktár is. Ipari áram nincs.
A bérbeadás feltételeiről felvilágosítás a Polgármesteri
Hivatalban vagy a 62/286-851 telefonszámon kérhető.

Elköltözött az ePont
korszerűbb és gyorsabb gépek

Többen jelezték, hogy nem tudnak bejutni a Közösségi Házban mű-
ködő eMagyarország Pontba, mert - bár a kapu egész nap nyitva - az
intézmény zárva van. Így igaz. Az udvart a parkgondozók használják,
ezért gondolhatták sokan, hogy nyitva az ePont. A bejáraton többször
pótlásra került az a tájékoztatás, miszerint a szolgáltatás nem szűnt
meg, de elköltözött a Művelődési Házba.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térként (IKSZT) működő Mű-
velődési Házban kapott helyet a falugazdász irodája is, a hajdani
könyvtár helyiségében (ami Tourinform Iroda volt) pedig az elektro-
nikus közszolgáltatásokat is biztosító eMagyarország Pont működik,
ahol olvasósarok és kölcsönzési lehetőség is várja a könyvbarátokat.
A kezdeti tapasztalatok jók; nem zökkenőmentes az átállás, de a rend-
szeres látogatók már megszokták az új helyet, ahol gyorsabb géppark
áll a felhasználók rendelkezésére. A windows 8 sokak számára isme-
retlen, de a gyakrabban betérők kezdik megszokni az XP-től lényege-
sen különböző felületű operációs rendszert. Igazodva a felhasználói
szokásokhoz, az irodai szolgáltatások, az internet és az online üzenet-
küldés lehetősége áll a középpontban. Az ePont nem játékbarlang, de
a gyerekek számára jó hír, hogy néhány egyszerűbb játék azért kipró-
bálható a gépeken - akár hálózatban is. Megváltozott a nyitvatartás is:
az IKSZT hétfőtől péntekig 8-1 8-ig, szombaton 10-14-ig látogatható.

Csala István

Menjünk körbe bicajjal!
nem nagy cucc az a 20 km

Gyalogolni jó dolog - bicilkizni szintén. Szeretettel vá-
runk minden "drótszamaras" túrázni vágyót

2013 augusztus 23-án
a Művelődési Ház elé, hogy 17 órai indulással bicajoz-
zunk a Ruzsa - Öttömös - Pusztamérges útvonalon.
Szükséges felszerelés:
- üzembiztos kerékpár, megfelelően felszerelve,
- láthatósági mellény,
- folyadék és (akinek van) pumpa
A távot túratempóban teljesítjük, verseny nincs! Az
érintett településeken lehetőség lesz egy rövid pihenőre
és a folyadék pótlására. Jelentkezni az ePontban lehet.

A börze létrejöttét, megszervezését és az ötletgazdával va-
ló kapcsolattartást Szabó István és Sólya Zoltánné segítet-
te. Községünk önkormányzata térítésmentesen biztosította
a helyiséget az akció sikeres lebonyolításához.
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Ha állást keres
egyre több az internetes hirdetés

Évek óta először emelkedni kezdett az internetes álláshir-
detések száma. Az egyik legnagyobb állásközvetítő oldal
toborzási csoportjának vezetője szerint a bővülő kínálat
annak is köszönhető, hogy nyitottak a kék galléros - vagy-
is a diplomát nem igénylő - állások irányába, mert céljuk,
hogy szélesebb réteget szólítsanak meg.
Országos szinten leginkább informatikai fejlesztőket,
könyvelőket és mérnököket keresnek, de van olyan régió,
ahol a legtöbb nyitott pozíció a gyártás-termelés területén
várja a jelentkezőket. Az informatikai fejlesztők iránt si
nagy a kereslet, mert viszonylag kevesen vannak az or-
szágban olyanok, akik idegen nyelvet is beszélnek – tette
hozzá a szakember.
A profession.hu munkatársa hangsúlyozta, hogy az állás-
keresés nagyon kemény
munka: alaposan meg
kell nézni minden egyes
hirdetést, fel kell mérni,
hogy alkalmasak lehe-
tünk-e az adott munkára,
és már az önéletrajzban
valamint a kísérőlevélben
is azokat az erényeket és képességeket kell kidomborítani,
amelyeknek jelentősége lehet a megcélzott pozíció tekin-
tetében. Az állásinterjún az a legfontosabb, hogy felké-
szülve érkezzünk, magabiztosak legyünk és mutassuk a
motivációnkat, hiszen a kiválasztás során ez befolyásoló
tényező lehet.

forrás: www. infoter. eu

Ha segítségre van szüksége,
az eMagyarország Pontban
útmutatóval kiegészített
minta segíti önéletrajza el-
készítésében, szeptember-
ben pedig álláskeresési ta-
nácsadás előadás is lesz.
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Néphagyomány
Kalendáriumi regula szerint Lőrinc
napja, ha szép - sok a gyümölcs és
ép. A Drávaszögben úgy tartják,
hogy ha Lőrinc-napokon szép az
idő, hosszú lesz az ősz. Nagybol-
dogasszony napjától, augusztus
15-től kezdve tiltották az asszo-
nyok számára a fürdést a folyóvíz-
ben, mert a népi hiedelem szerint
aki ilyenkor fürdik, vérzésben hal
meg. A Mura vidékén e nap do-
logtiltó nap volt sütésre, kemencé-
ben való tüzelésre. Baranyában
ekkor vették ki a beáztatott kendert
és úgy hitték, hogy Nagyboldog-
asszony napja a derült, felhőtlen
idejével a jó gyümölcs- és szőlő-
termés előhírnöke. A drávaszög-
ben, Laskón úgy hitték, hogy ke-
resztet kell vágni a gyümölcsfába,
hogy egészséges legyen és sokat
teremjen.
Az úgynevezett kétasszonynap
közét (aug. 1 5. - szept. 8.) az
asszonyi munkában tartották fon-
tosnak. Ilyenkor ültették a tyúko-
kat, hogy jó tojók legyenek és az
összes tojást kiköltsék. Az ebben
az időszakban tojt tojásokat össze-
gyűjtötték, mert úgy vélték, azok
sokáig elállnak. A kopácsi halá-
szok ekkor szedték a gyékényt.

Vajdasági Magyar Kalendárium

Kacagó bál
Hőség ide vagy oda, nem érdemes nekikeseredni a
kánikulának! Így gondolták ezt az Őszikék Nyugdí-
jas Klub tagjai is, akik július utolsó hétvégéjére egy
vidám összejövetelt szerveztek. Ez alkalommal a
meghívottak között nem volt környékbeli egyesület
vagy klub, a rendezvényt saját maguk és a nevetést
aktívan támogató - nem csak az idősebb korosztály-
hoz tartozó - helybéliek szórakoztatására rendezték.
A nevetéssel nem lehet jóllakni, ezért a vacsora ter-
mészetesen része volt az estének, de hogy könnyeb-
ben induljon a móka, egy 7 perces "nevetés minta" is
be volt készítve a lejátszóba. Alig volt rá szükség,
mert attól, hogy nem kistérségi összejövetelt tartot-
tak, a klubtagok azért készültek egy vidám műsorral
- ugyanúgy, mintha zsúfolásig megtelt volna a nagy-
terem vendégekkel. Majd' éjfélig mulattak!




