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Ki volt II. János Pál pápa?
Egy  volt  közülünk!  Egy  keresztény  testvérünk,  akit  Isten  kiválasztott  arra  a  feladatra,  hogy  vezesse  az
Anyaszentegyházat.  Tehetsége,  hite  szerint  megtett  mindent,  hogy javunkra  éljen.  Lelkipásztori  szolgálatnak
tekintett  mindent:  az  ENSZ- ben,  egy-egy országban  vagy a  római  plébániákon,  börtönben  vagy kórházban,
munkahelyeken  vagy egyetemeken  tett  látogatásait,  a  püspöki  szinódusokat,  tanácskozásokat,  fogadásokat,  a
püspök- és papszenteléseket, a közös imákat, a szép számmal megjelent körleveleit, írásait. 
A jó  Istentől  kapott  talán  legnagyobb karizmája  volt,  hogy könnyen tudott  kapcsolatot  teremteni.  Mint  pápa
egyszerűen  és  természetesen  viselkedett.  Ahol  megfordult,  megszólította  az  embereket,  közel  ment  hozzájuk
fizikai és lelki értelemben is, nagy szívével mindenkit átölelt és odakiáltotta mindjárt  pápasága kezdetén a reá
figyelőknek: „Ne féljetek!” Olyan világ felépítésén fáradozott, melyben Isten törvényei a mérvadóak, mert hite
szerint  csak így valósulhat  meg az igazság, az igazságosság, a béke és a testvériség. Igen, fáradozott,  a „nap
munkása” volt, ahogy írták róla. Még a pápasága első éveiben az ellene elkövetett merénylet ellenére sem kímélte
magát,  imádkozott,  dolgozott,  bátorított,  tanított.  Öregsége és  betegsége  tudatában  sem vonult  vissza,  hanem
vállalta az egyház kormányzását. Valóban elmondhatjuk róla, hogy egész életét adta oda mindnyájunkért. 
A Rómába érkezett több millió ember puszta jelenlétével tanúságot tett arról, hogy II. János Pál pápa miénk volt,
szeretett  minket.  És talán éppen halálakor és a temetése alkalmából tűnik ki igazán, hogy mennyire szolgálta
nemcsak egyháza, hanem az egész emberiség egységét. (Farkas Béla plébános)

Az államfő
A Magyar  Köztársaság  elnökének  jogkörét  és  megválasztásának  körülményeit  a  Magyar  Állam legmagasabb
szinten, az alkotmányban szabályozza. A törvényileg minden szinten prioritást élvező dokumentum külön részt
szentel a kérdésnek. A III. fejezet mindjárt az elején leszögezi, hogy a köztársasági elnök minek a jelképe, milyen
elveknek is kell megfelelnie. „Magyarország államfője… kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet
demokratikus működése felett” (29.§). Nem tudom, hogy a Magyar Szocialista Párton belül hányan olvasták és
értelmezték a magyar alkotmány betűit. Szerintem nem sokan, különben gyorsan megköszönték volna a koalíciós
tettestárs  szabaddemokrata  jelöltek  névsorát,  vagy  esetleg  az  ország  választópolgárainak  véleményét  is
meghallgatták volna. Ehelyett maradt a szocialisták egyetlen ajánlata dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, és
a Magyar Szocialista Párt egyik jelentős személyisége, mondhatni frontembere.
Ezek után jogosan kérdezhetné bárki, hogy dr. Szili Katalin melyik magyar nemzet egységét fogja jelképezni. Az
ország  felét  sem  kitevő  baloldaliakét?  Félreértés  ne  essék,  dr.  Szili  Katalin  tagadhatatlanul  az  egyik
legelfogadhatóbb politikus az MSZP-én belül. Azonban baloldalisága és elkötelezettsége nem megkérdőjelezhető.
Éppen ezért, és nem emberi okok miatt nem elfogadható köztársasági elnöknek. 
Ezért kérjük, dr. Szili Katalin köztársasági elnökjelöltet, hogy ne fogadja el az elnökjelölést. Válasszon a magyar
parlament  olyan  köztársasági  elnököt,  aki  legalább  a  napi  pártpolitikától  mentes,  és  aki  valóban  a  Magyar
Köztáraság egészét tudja képviselni külföldön és belföldön egyaránt. (Tóth Szilvia)

Radiátor csere akció a siklósi Távhő és a Dunaferr közös kezdeményezésében!
Új radiátor felszerelése esetén, amennyiben a régi radiátort a tulajdonosok leadják a Távhőnél, 30 %- ot

meghaladó kedvezményben részesülnek, minden radiátor méret esetén. Ezeket a radiátorokat a siklósi Távhő
rendkívül kedvezményes áron, 400,-Ft+ ÁFÁ-s óradíjjal szereli fel, valamint a szükséges szerelvényeket is

kedvezményes áron biztosítja!

Kifizetetlen gázszámlák! A Távhő rendezni
kívánja kintlévőségeit!

A  siklósi  Távhő  fizetési  problémáinak  megoldása
érdekében a következő eljárást  alakította  ki a  nem,
vagy  késedelmesen  fizető  fogyasztók  esetén:  a
fizetési  határidő  lejárta  után  a  fogyasztó
tértivevényes  levélben  felszólítást  kap.  Ennek
költségét  mely  300,-Ft,  ráterheljük  a  fogyasztóra.
Amennyiben a fogyasztó nem reagál a felszólításra,
úgy a határidő lejárta után az ügyet átadjuk a cég jogi
képviselőjének,  aki  elindítja  a  bírósági  eljárást,
melynek  költségei  szintén  a  fogyasztót  terhelik.
Amennyiben  a  bírósági  eljárás  alatt  vagy  után  a
fogyasztó  nem  fizeti  ki  tartozását,  az  ügy  a
végrehajtási szakaszba kerül, melynek eredménye az 

ingatlan  árverése  lehet.  Azért,  hogy ezt  elkerüljük,
kérünk  minden  fogyasztót,  amennyiben  fizetési
nehézségei  támadnak,  keressék  fel  a  Távhő
ügyfélszolgálatát,  ahol  egyedi  fizetési  megállapodás
megkötésére  van  lehetőség.  Ezzel  jelentős  többlet
költségtől mentesül a fogyasztó. 

A Távhő KHT. közleménye!
Az 1999-2000-ben végrehajtott  fűtés- korszerűsítési
beruházás  fogyasztókat  terhelő költségeinek fizetési
határideje 2005. második félévben lejár.  Azoknak a
fogyasztóknak,  akik  akár  megtakarításból  akár
részletfizetéssel nem rendezték költségeiket, a Távhő
KHT.  számlát  küld.  A  beruházással  kapcsolatos
tájékoztatást a KHT. ügyfélszolgálatánál, a 496-209-
es telefonszámon kaphatnak.  


