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XXV. évfolyam 4. szám (ÁPRILIS)  Szent György hava,  Tavaszhó, Szelek hava 

„Az Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az Édesanyát...“

MAJÁLIS és Tûzoltó nap a
lakiteleki autóskempingben!

Idén elsõ alkalommal rendezi meg a telepü-
lésünk a majálist a helyi Tûzoltóság fõszer-
vezésében. Sajnos az árvíz elöntötte a Holt-

Tisza partját, így új helyszínre költözik a majális, az autós-
kempingbe,  a fürdõvel szembe!  Új helyszín, új program, új
erõ május 4-én!! Milyen programokkal is csalogatják le az
érdeklõdõket?

Reggel 8 órakor TÛZOLTÓAUTÓK elsõ
felvonulása Lakiteleken a tûzoltózenekar-
ral és lóvontatású tûzoltószekerekkel
9-13-ig Fõzõverseny, tûzgyújtás
900 a Lakiteleki Tûzoltózenekar mûsora
930 Lovas polgárõrök, a hagyományõrzõk  és a
zászlók bevonulása; Felföldi Zoltán megnyitója;
majd a csapatzászló megszentelése
1000 A Megyei Katasztrófavédelem ünnepélyes
állománygyûlése – Himnusz
1100  Általános Iskolások sorversenye, lepényevés, az
óvodások és a lakiteleki mazsorettek mûsora
1200 Tûzoltóautók második felvonulása Lakiteleken
A helyszínen távirányítós autók bemutatója
1200-1400 A Gong Rádió élõ kívánságmûsora a helyszínen
1300 A gyerekversenyek díjazása,  a zsûri megkezdi
a fõzõverseny zsûrizését
1300-1400 Ebéd; a fõzõverseny, a gyermek sorverse-
ny díjátadása
A hivatásos tûzoltóság tálcás oltási bemutatója
1400 A Lovaspálya avatása az árpádszállási megállónál
1500 Technikai bemutatók (tûzoltás, feszítõ-vágó bemutató)
1600 Kerékpáros ügyességi verseny
1700 Kösöntyû néptánccsoport mûsora
1720 Zafira Dance Team mûsora
1730 Apa-fiú focimeccs 2x 15 perc
1745 Kerékpáros verseny díjátadó
1800 Színpadon az örömkoncert résztvevõi

Grand Up mûsor
1900 Vacsora 
1930 Utcabál 2300 óráig
2130 Tûzzsonglõrök bemutatója!

Egész nap pedálos gokartozás 0-100 éves korig,
lézerharc a fák között, palacsinta-placc, bábelõadás,
gyermekprogramok, kézmûvesek, egészségmegõrzés…

Délelõtt szervezett véradás!

Legyen Ön is  részese a majá l is i
programnak!  

Szentjánosbogarak jönnek Lakitelekre! Június 30-tól július 5-ig Szentjánosbogár tábor lesz
Lakiteleken. Ekkor az ország minden tájáról mintegy 140  10-16 éves korú gyermek érkezik
községünkbe. A tábor helyi szervezõi vendégszeretõ lakiteleki családok segítségét is kérik.
Kik azok a Szentjánosbogarak? Miért jönnek hozzánk? Mivel fogják tölteni idejüket
községünkben? Minderre választ találnak kedves érdeklõdõ olvasóink a katolikus oldalon,
vagy a 06-30-651-7095-ös telefonszámon Rózsáné Bõszén Ilonánál lehet érdeklõdni.

A
Polgárõrség
Lakitelek
Lovas Tagozata tisztelettel

meghívja Önt, 22010133. május 4-én. május 4-én,,

szombaton az Árpádszállási vasúti

megállóhely mögött lévõ

lovaspálya felavatására
és közös családi napra

Tervezett program/ajánló:

08:30-tól – gyülekezõ
09:00 – az egyesület lovasainak nyílt
idomító edzése; Somogyi Zsuzsan-
na sportlovas oktató vezényletével
Lókörmölés, patkolás (bemutató)
10 – 11.00 – Ingyenes lovaglási
lehetõség gyermekeknek!
11.00-tõl – ifj. Zerinváry Szilárd
lókiképzõ elõadása a lóval való
kommunikációról
Mindeközben közös fõzés, bográcsozás
13.00 felé – EBÉD
14.30 – 15.30 – Ingyenes lovaglási
lehetõség gyermekeknek
14:00 – A PÁLYA AVATÁSA
(felirat felhelyezése a kapura,
köszönõtábla kihelyezése)
15:00 – Puszta Olimpia (ló nélkül) –
játékos csapatverseny, amelyen min-
den bátor jelentkezõ részt vehet

Gyerekeknek, felnõtteknek
egész nap íjazási lehetõség!

Ebéd: 500 Ft /adag Ebédigénylést
kérjük elõre jelezni: Rácz Adrienn 

06-70/7710-461; raczdrien@gmail.com. 
A családi nap jellegébõl adódóan batyus
a buli, azaz kérünk mindenkit, hogy hoz-

zon magával evõeszközt, tányért,
poharat és saját részére inni valót… és

akár sütit is nem saját részre.

A ké t  p rogram á t j á rha tó ! ! ! !

Az édesanyának küldetése van...
A szeretet a legmagasztosabb érzés,

amely megszépíti életünket, látóvá teszi a
szívünket. S ha a szeretetet fokozni lehet,
az anyai szeretet kerül a legfelsõ fokra. 

Az édesanya ölelése minden fájdalmat
meggyógyít, minden bánatot felold, és még
a legnagyobb akadályt is törpévé omlasztja.
Nem véletlen az idézet: „Az Isten nem lehet ott mindenhol,
ezért teremtette az Édesanyát.“ Gyönyörû gondolat! 

Mert nemcsak megteremtette, de isteni erõvel is ruházta
fel! A családi fészeknek õ az õrzõje, a ház legaprópp zugait
is õ rakja rendbe, s ugyanígy a családtagok szívének-
lelkének legkisebb rezdüléseit is azonnal megérzi. Még
akkor is, amikor már kirepültünk a családi fészekbõl... 

De ugyanez van ám fordítva is! Mi, kirepült nagy gyerekek
– legyünk akárhány évesek is –, azonnal megérezzük, hogy
Édesanyának valami fáj, szomorú a hangja, valami nincs
rendben. Hiába próbál mosolyogni, s ugyanúgy kedvesked-
ni, mintha semmi se bántaná! A vér szava úgyis megsúgja!
A lelkek az érában egy húron pendülnek! Nem véletlen,
hiszen mindnyájan kilenc hónapon át hallgattuk a szíve dob-
banását, lelki rezdüléseit... S ezt soha nem tudjuk elfeljteni!
Mindegy, hogy hány év telt el azóta! 

Nem véletlen, hogy a legszebb, legtartalmasabb és legben-
sõségesebb ünnepnapjaink azok, amelyek a családhoz
kötõdnek, oda kapcsolnak a fészekhez, amelyben felnõt-
tünk, melynek melege mindig, minden körülményben otthont
adott, megvédett, és ahol Édesanyánk átölelt, megsimoga-
tott, s egy csókkal sebeket gyógyított.

Hál’Istennek még nekem is megadatik, hogy naponta
hazamehetek, átölelhetem édesanyámat, s még meg-
kaphatom tõle azt az erõt, ami a lelkemnek épp hiányzik,
hogy aztán azonnal tovább is adhassam én is a gyer-
mekeimnek, s õk az unokáimnak..., mert ez így megy ez
generációk óta! A szikra, a fény – mely csak az anyákban
van meg –, Éva óta bennünk él, s ösztönösen tovább adatik! 

Mindannyian tudjuk, hogy az édesanyának küldetése
van! A legfontosabb küldetés: szeretni, szeretni és szeretni!
Nincs pihenés, nincs megállás. A világ végezetéig... 

És ez olyan gyönyörû, és nem is nehéz! 
Hogy mellette van még más is? Az már természetes!
Minden ÉDESANYÁT nagyon sokáig éltessen az Isten! 

Czinege Edit 



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Fialka Boglárka Dóra (Kovács Dóra)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet Tiszakécske
(Egészségház) Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

Mezõ Zoltánné Deák Katalin (1922 )

Koncz Péter Pálné Antal Mária (1923)

Kovács Istvánné Kecskés Irén (1931 )

Giblák Istvánné Kara Julianna (1946 )

Egedi Gyula (1938 )
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Nagy István és Magyar Mónika

Sántha Tamás és Szabó Edina

S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !

LAKITELEKI    ÚJSÁG április2. oldal

Kedves Betegek!

w Rácz doktor rendelõjének felújítása
befejezõdött, ismét a régi helyén fogadja a
betegeit!

A rendelési idõ:
Hétfõn: 1230 – 1630-ig
kedd: 1300 – 1630-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

w Kalocsa doktor csütörtökönként rendel
délután, 1300-tól 1530 óráig; a többi napon délelõtt.

A VÉRVÉTEL NAPJA: HÉTFÕ, fél 7- 9-ig 

Lakitelek 
hírportálja!

A z  ü g ye le t es  o r vo s  t e l e f o n s z á m a :

06-20/91-57-063

FONTOS TELEFONSZÁMOK: 

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):       06-20/539-58-99
Török Nándor (polgárõr):       06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (polgárõr):        06-30/370-04-81 
Varga Róbert (tûzoltóparancsnok) 06-70/672-55-46
Rendõrség – Tiszakécske Ügyelet 06- 20/539-84-89

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt.

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

Tel.: 06-20/361-93-30
e-mail: pesko@freemail.hu

Szomorú népszámlálási adatok... 
Ez már a nemzethalál kezdete?...

„S a sírt, hol nemzet süllyed el...” –  azt gondol-
hattuk volna, a nemzethalál valami nagyszabású,
rettenetes eseménysorozat lesz. Tragikus a helyzet
máris, de a jelek szerint úgy zajlik le, hogy honfitár-
saink nagy része észre sem veszi. Vagy ha észre is
veszi, egyáltalán nem érdekli...

Ne szépítgessük a valóságot, és ne dugjuk a
homokba a fejünket: a 2011-es népszámlálás adatai
világosan igazolják borzalmas sejtéseinket. A mag-
yarság rohamosan halad a pusztulás felé. Az
ország népessége 9 millió 937 ezer 628, ami annyit
jelent, hogy tíz év alatt 260 687-rel lettünk keve-
sebben. A magyar nemzet lélekszámának csökke-
nése immár több mint 30 év óta folyamatos, és a
veszteség lassan eléri az egymillió fõt! Történik ez
annak ellenére, hogy a trianoni határokon túli ma-
gyar területekrõl több százezren jöttek Magyar-
országra az elmúlt 30 évben. (Ami persze kevéssé
vigasztaló tény, hiszen az is nagy baj, hogy elván-
dorolnak a magyarok egykori szülõföldjükrõl.) Mindez
nem kevesebbet jelent, mint hogy 1981 óta – a Kár-
pát-medence egészét tekintve – a magyarság lélek-
száma egymilliónál is nagyobb mértékben csökkent!

Egészen elrémisztõ adat, hogy a 30 évesnél fiata-
labb férfiak 90%-a nõtlen, az ugyanilyen korú nõk-
nek pedig 88%-a pedig egyedülálló. Lényegében a
család intézményét szinte teljesen elsorvasztják.
Az idõsek aránya tíz év alatt a lakosság 32,4%-ról
37,8%-ra emelkedett. Vajon mennyien lesznek tíz,
húsz, ötven vagy száz év múlva? És kik fogják eltar-
tani õket? Hisz a családok 53%-ában nincsen gyer-
mek! A családok száma is roppant kevés! De még
ahol van is, ott is kevés a gyermek! A házaspárok
negyede egy gyermeket, 15,8%-a két gyermeket
nevel, a háromgyermekes családok aránya 4,6%, a
négy- és többgyermekeseké pedig csupán 1,6%!

Hogy mit kellene tenni? Nem kell magyarázni!
MINDEN EGÉSZSÉGES MAGYAR ANYÁKNAK
SZÜLNIE KELLNE MINÉL TÖBB FIAT ÉS LEÁNYT!
Nem kellene folyamatosan anyagi gondok miatt sírán-
kozni! Tekintsenek vissza a dédnagymamák korára!
Nekik nem az egzisztencia volt a fontos, az elsõ, hanem
a nõ hivatása: a gyermekáldás felvállalása! S milyen
körülmények között is?!... Sajnos ma sok fiatal asz-
szony inkább kiskutyát ringat a karjában, mint kis-
babát... „Nem szülök erre a világra!“– mondogatja...

A modern világban persze, hogy többre vágynak!
Igény van az állam segítségére is! Valamint a nagy-
család népszerûsítésére; az anyaság és a több gyer-
mek vállalására ösztönzõ programok indítására az
iskolákban; gyermektelenségi adó, jól megfizetett,
fõállású anyaság biztosítása a három és több gyer-
mek vállalása esetén; nagyszabású lakásépítési
program a gyermekes magyar családok részére; rész-
állású munkahelyek létrehozása az édesanyáknak; a
kivándorlás korlátozása... Lehetne sorolni a többféle
felvetést és intézkedési lehetõségeket, hallunk belõ-
le bõven!! Természetesen ez a mindenkori kormány
FÕ feladata kell, hogy legyen! De babát nem õ szül!...

A dédnagyanyámék családjában 8-8 gyermek
volt; a szüleim 3-3-an voltak, én két testvérrel nõt-
tem fel, s jómagam is szültem 3 gyermeket. S ér-
keznek az unokák...! Tanultam, építkeztem a gye-
rekek mellett! Nem éltünk soha nagy lábon, de
mindig megvolt mindenünk;  boldog, büszke vol-
tam, s vagyok a NAGY CSALÁDOMBAN!      Cz.E.

„Isten veled! Nézd, fény ragyog a gyönyörû világon,
Csak ennyi, lásd, Hogy én eltüntem, és hiányzom..."

Megemlékezés 

Zubor Mihályné 
halálának áprilisi 27-i, 1. éves

évfordulóján.
szeretõ családja

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
édesanyánkra, nagymamánkra,
anyósunkra, dédnagymamánkra,
testvérünkre, 

Balla Árpádné 
Molitor Juliannára, 

halálának 2. évfordulóján.

„Életünk egén fénylõ csillag voltál. 
Itt hagytál bennünket, 
még csak nem is szóltál.
Most már kialudt az áldott fényed, 
pótolhatatlan lesz a Te drága lényed." 

Drága lelked nyugodjon békében!

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, 
S akit szerettem, az nem felejt el. 

DÖNCZÕ TIBOR
JÓZSEFNÉ Tóth Erzsébet

halálának 9. évfordulóján. 

Szívemben örökké élsz!
Férjed, Tibor

EMLÉKEZÉS

ifj. Tar Mihály 
születés és halálának 

évfordulóján. 

Már 9 éve, hogy nem vagy közöttünk,  
Hulló könnyekkel állok sírod felett. 
A koporsó lezárta legdrágább kincsemet, 
Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek. 
Mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek, 
Gondolatban velünk vagy, bármerre is járunk.
Tudjuk, hogy nem jössz, de mégis várunk.

Emlékeznek: szeretõ Édesanyád,
feleséged és családja

25 esztendõs a Lakiteleki Újság!
Köszönjük a segítséget! Érkezett jónéhány levél a

felhívásunkra, hálásan köszönjük az észrevételeiket.
Az azonban határozottan jólesik, hogy munkánkkal
meg vannak elégedve! Örömmel veszik kézbe a

lapunkat, s alig várják már a következõ szám megjelenését. 
A jelzett hibákból pedig próbálunk tanulni!...
Szeretnénk folytatni a magántörténelem címû közkedvelt

sorozatot, melyre felhívta figyelmünket az egyik olvasónk!
Most ahhoz kérünk segítséget, hogy kiket szeretnének látni
a lapban, kiknek az élettörténete érdekelné, s nem utolsó
sorban, kik adnának ennek teret a nagy nyilvánosság elõtt? 

Várjuk a jelzéseket vagy a jelentkezõket! Köszönjük! Cz.E.

Lakiteleki

Újság
Nagyon bízunk

abban, hogy a

2 0 0 6 - o s

vÆlasztÆskor ez

a kormÆny

eltakarodik a

nyakunkból!!!

Elegünk van a

l o p Æ s b ó l ,

hazugsÆg-ból,

az öntömjØne-

zØasbıl,  az

orszÆg vagy-

onÆnak oszto-

Mit tesznek a kisem-
bereel?Az utolsó
centig bevasalják az
adóját, megdolgoz-
tatják, kizsarolják, a
pénzét, erejét kisaj-
tolják.
Főleg a nagyavál-
lalkozók meg nagy
ívben letojják! 
Ha el tudja olvasni,
akkor csak egyet
érthet, mert a saját
bőrén is ezt tapasz-
talhatja!
Undirító komcsik
ülnek a nyakunkon,
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Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Mobil: +3630/621-0063 Email: polgarorseg@lakitelek.hu

A polgárõrség hírei

Kedves Olvasó!

Egyesületünk tagjai április hónap során is végezték
megszokott járõrözõ, jelzõ tevékenységüket. Lovas
polgárõreinkhez nem volt kegyes az idõjárás, a lovas
pályát nem sikerült a terveknek megfelelõen meg-
építeni. A pálya ünnepélyes avatását el kellett halasz-
tanunk, melyre a tûzoltó majálissal egy napon, május
4-én kerül sor. Szeretettel várunk minden a lovak, a
lovaglás, a lovas polgárõrség iránt érdeklõdõ olvasót
az Árpádszállási vasúti megálló mögötti területen
megrendezésre kerülõ egész napos programon!

Tisztelt Lakitelekiek! Vigyázat! 
Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszias idõ beköszöntével megfigyel-
hetõ, hogy megnõ a besurranásos lopások száma.
A hosszú téli napok után örömmel engedjük be a
napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát,
s utána a jól megérdemelt pihenést egy fa
árnyékában. Szívesen beszélgetünk szomszé-
dainkkal, barátainkkal a jó levegõn. Ahhoz, hogy
vagyon elleni szabálysértés, bûncselekményne
rontsa el hangulatunkat, érdemes az alábbi (bûn-
megelõzési) szabályokat betartani.
w Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be
a kaput, a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy
észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a
szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával
viheti a bejárat közelében található értékeinket. A
zsákmány többnyire táska személyes iratokkal,
készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az
okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a
bosszúságot.
w Elõfordult, hogy amíg a tulajdonos a lakása
elõtt dohányozott, a tettes észrevétlenül bejutott az
elõszobába és a fogason lógó kabát zsebébõl tula-
jdonított el egy pénztárcát. Ha csak rövid idõre
hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki
vagy éppen ismerõseinkkel váltunk pár szót, akkor
is mindig zárjuk be az ajtót!
w A szellõztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk

kitárva lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk bent!
Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a
szobában és viszi, amit értékesnek talál. 
w Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzel-
hetõ, hogy a kerti munka hevében fel sem tûnik a
rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert
hátsó végében dolgozunk, vagy esetleg csak kint
pihenünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a
tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba és
észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Könnyel-
mûségünkkel ne segítsük hozzá az elkövetõket a
könnyû zsákmányhoz! Egy kis odafigyeléssel óvjuk
magunkat az áldozattá válás bosszúságától!

Az egymásra való odafigyelést, az intézkedõ
hatóságok felé a gyors és pontos jelzésadást továb-
bra is kérjük Önöktõl. Ne fordítsanak hátat, ha bûnc-
selekményt látnak, forduljanak bizalommal a
rendõrséghez, a polgárõrséghez!

Egyesületünk minden hónap utolsó péntekén – a
nyári idõszámítás szerint 19 órakor –  tartja havi
összejövetelét a Könyvtár alatti klubhelységben, ahol
a következõ hónap szolgálatait osztjuk be,
megbeszéljük aktuális feladatainkat, gondjainkat.
Igyekszünk minden alkalommal a tevékenységünk
hatékony, jogszabályoknak megfelelõ, biztonságos
végzése érdekében képzést is tartani. Aki érdek-
lõdik a lakosság, a település érdekében végzett
szolgálatunk iránt látogasson el össze-
jöveteleinkre, legyen egyesületünk szolgálatot
adó „rendes“ tagja, vagy más tevékenysége,
anyagi támogatása alapján pártoló tagja. 

Az adóbevallások idõszakának közeledtével gondol-
janak arra, hogy egyesületünketadójuk 1%-ával is
segíthetik, oly módon, hogy a tevékenységünk támo-
gatására létrejött Lakitelek Közbiztonságáért
Alapítványt jelölik meg kedvezményezettként adóbe-
vallásuk 1%-áról rendelkezõ nyomtatványában.
LAKITELEK KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY
adószám: 18341388-1-03

Tisztelettel:   Madari Róbert elnök

Azért a víz az úr!

Hiába, ami a természeté, az visszaköveteli azt!
Mégpedig a sok esõ és az olvadás esetén az árteket!
Tavaly nem volt árvíz, de az idén a sok csapadék miatt
nem kerülhettük el a Tisza áradását (sem). Még hóval
borított volt a Tisza holt ágának a terülte is, amikor tanúi
lehettünk, hogy napról napra hogyan foglalja el a víz a
hidat, s miként teljesedik ki az áradás a parti területen. S
ma, amikor a „tavaszi“ napon  közel 30 fok körüli hõérsék-
letet mérünk, akkor mondhatjuk el, hogy beindult az apadás.
A csónakkölcsönzõ épülete jól vizsgázott, rendeltetés-
szerûen csúszott fel az faház a fémoszlopokon... A
stéget  „be kellett fogni“, mert úszott ugyan, ahogyan
elvárható volt, de tartani lehetett attól, hogy a tartó oszlop
végérõl leemelõdik a magas vízállás miatt.
Egy ideig nem lesznek lent rendezvények a parton, mert
a víz uralja a területet.
Nálunk szerencsére nem veszélyeztetett lakóházakat az
ár! Gondoljuk el, hányan vannak az országunkban is,
akiknek mindenét elvitt az ár...  Mert a víz nagy úr! Akkor
is, ha  van, de akkor is, ha nincs... -ge

Az elõzõ önkormányzati ülés 2013. április 4-én volt, többek között felvetõdött,
hogy a kamerarendszert javítják, újra nincs pénz; ám szükséges a védelemhez. 

A piac üzemeltetésének pályázatán ismét Csikós Mihály nyert. 
„Dr. Deák István utca felújítása és körforgalom építése Lakiteleken” tárgyú

közbeszerzési eljárás lezárása után a beruházás elindul, s még a nyáron elkészül
az út a víztoronyig. (A körforgalom egyelõre várat magára...)

A Laki-Gazda Kft. települési hulladékszállítással is foglalkozó kft, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény módosító rendelkezései szerint csak nonprofit gazdasági társaság láthatja el a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatást. Így szétvált a Kft; a településüzemeltetési rész új nevet kapott:
LAKI PARK Kft. néven fog tovább mûködni. 

Külterületi fórumon mondták el április 11-én a sérelmeiket a külterületen élõk, s 12-én az
üdülõfórumon az üdülõtulajdonosok, illetve az ott állandó lakosként élõk. 

A következõ önkormányzati ülés május 2-án lesz 14 órakor, igen sok napirendi ponttal. Akit
érdekel, nyugodtan üljön be, hallgassa meg, hiszen minden ülés nyilvános. A napirendi pontokat meg-
nézhetik az önkormányzat honlapján.

Ha bárkinek kérdése, észrevétele van, a fogadóórákon is megteheti: FFelföldi Zoltán elföldi Zoltán pol-
gármester minden szerdán 9-11 óráig; drdr. Tóth-Péli E. Tóth-Péli Emõke mõke jegyzõ minden ked-
den 9-12 óráig; MMadari Andadari Andoror alpolgármester elõzetes egyeztetés szerint

A fogadóórára bejelentkezni a titkárságon lehet személyesen vagy telefonon (76/449-011).

Fotók: Madari Róbert
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SAJTÓKÖZLEMÉNY-e

Aktuális információk az ÚTLEVÉl igénylésével kapcsolatosan
Hamarosan itt a szabadságolások és ezzel összefüggésben az utazások idõszaka. A jó
idõ miatt hatalmas sorokra lehet számítania annak az okmányirodákban, aki útle-velet
szeretne igényelni. A várakozással járó kellemetlenségek elkerülése érdekében
érdemes tehát, idõben elindulni és az utazáshoz szükséges okmányokat beszerezni.

Mely országokba szükséges útlevelet magunkkal vinni?
Amennyiben valaki külföldre kíván utazni az alábbi országok

esetében elegendõ az érvényes személyazonosító igazolványát
magával vinnie a következõ országokba: Andorra, Ausztria, Belgium,
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Luxemburg, Macedón Köztársaság, Málta, Montenegró, Németország,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország,
Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Szerbia Köztársaság. Személyazonosító iga-
zolvánnyal – annak formátumától függetlenül – valamennyi magyar állampolgár gyako-
rolhatja a külföldre utazás jogát függetlenül attól, hogy kiskorú-e vagy nagykorú.

Az itt fel nem sorolt országokba történõ látogatás esetében azonban minden esetben
érvényes útlevéllel kell rendelkezni. 

Hol lehet benyújtani az útlevél iránti kérelmet?
Az útlevél iránti kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott csak
akkor járhat el, ha a kérelmezõ egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt
orvosi igazolással tanúsítja. Erre azért van szükség, mert az arcképmás, az aláírás és
ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. Az írásképtelen kérelmezõ
útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gond-
nokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselõje nyújtja be és írja alá.

A magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet Magyarországon a járási
hivatalnál vagy a Központi Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselõnél; a magánútlevél és
a második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a Központi Hivatalnál;
az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli tisztviselõnél lehet benyújtani.
A nyaralásra a legtöbb esetben a családok együtt utaznak, ezért amennyiben a gyermek
részére is szeretnének útlevelet igényelni – együttes megjelenéssel –, a következõket is
vigyék magukkal: az útlevél adattartalmát képezõ személyes adatokat, azok ellenõrzé-
sére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét igazoló okiratot. Az úti okmány
iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ birtokában lévõ elõzõ, le nem járt
érvényességi idejû úti okmányát is, ha annak visszahagyását kérte. Kiskorú kérelmezõ
esetén a szülõ (törvényes képviselõ) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a
személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát.
Fontos kiemelni, hogy mindkét szülõ hozzájáruló nyilatkozata szükséges a magánútlevél
kiadásához. A kiskorú személy kérelméhez csatolni kell továbbá a szülõknek (törvényes
képviselõnek) a közjegyzõ, a járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal, a konzuli tisztviselõ,
az útlevélhatóság vagy a járási hivatal elõtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló
nyilatkozatát vagy a szülõi felügyelet megszûnését, ill. a szünetelését igazoló okiratot.
Mennyibe kerül az útlevél igénylése?
Az útlevél igénylésekor az okmányiroda, a Központi Hatóság eljárásáért ún. eljárási
illetéket kell fizetni, melynek mértéke a rendes eljárásban (20 napon belül) az 5 évig
érvényes magánútlevélnél 7500 forint, a 10 évig érvényesnél 14000 forint, a 70 év
felettiek és a gyermekek magánútleve 2500 forint. 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEMÉNYE

Tisztelt Gazdálkodók!

Április hónaptól megnyílik a lehetõség a 2013. évi területalapú támo-
gatások (TERA) benyújtására. A kérelem benyújtását el lehet végezni
önállóan, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, tanácsadó segítségével illetve
technikai segítségnyújtó igénybevételével.

A technikai segítségnyújtó lehet falugazdász illetve kamarai tanácsadó.
Tekintettel arra, hogy a legtöbb termelõ a falugazdász hálózat segítségét veszi
igénybe a kérelme benyújtásánál, kérjük, keressék falugazdászukat idõpont
egyeztetés céljából.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a területalapú támogatás igénylésére az a termelõ
jogosult, aki rendelkezik érvényes földhasználattal. 

A területalapú támogatás szankciómentes benyújtási határideje május 15. Ezt
követõen munkanaponként 1%-os támogatás csökkenéssel június 9-ig még be
lehet adni a kérelmeket.

Családi Gyereknap
Május utolsó vasárnapján (26-án) a mûvház

elõtti parkban Családi Gyereknapot szervezünk,
minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

Palacsinta Placc, ugrálóvár, trambulin, gyermek-
quadozás, bábszínház és még sok minden más várja a gyerekeket.
Lesz modell klub bemutató, sorversenyek, zsákban futás, vesszõpari-
pa, célba dobás...

A szülõket és a felnõtteket a fák árnyékába invitáljuk, ahol az apukák
és anyukák sütnek-fõznek a családjuknak, de meg is kínálhatják
egymást is...

Lesznek kézmûves bemutatók. Szeretnénk meghívni minden
lakiteleki családot, hogy töltsünk együtt egy napot fõzéssel, sütéssel,
családi játékokkal!

Délután 3 órakor a Kösöntyû néptánccsoport jubileumi táncos
gálamûsora kezdõdik a mûvelõdési házban!!!

„Borban az igazság, borban a vigasz…”

Hova lettél Szikrai leányka? 
No, nem egy hölgyet keresek, hanem a régi lakiteleki

bor-fajtát. Remélem, megtalálható még egyes helyi, vagy
a volt gazdaság pincéjében! 

Kádár mester unokájaként, szõlõs szakember
lányaként szeretem a szõlõt, s annak édes levét is. Bár nem vagyok egy nagy
borivó, de idõnként jólesik egy pohárka nedü, vagy tûnõdve néznem a természet
csodáit, a göndörödõ szõlõkacsokat, a színes fürtöket. S mint mindenben, egy
szemben is benne van a szõlõ egész töténelme, hiszen egyidõs  az emberiséggel. 

Nemrég született meg egy egyezség,  Lakiteleknek a Szentkirályi Hegyközséghez
kellett csatlakoznia, mivel a törvény értelmében, az elõírt szõlõterület nagyságát a
településünk nem éri el! Sír a lelkem, ha arra gondolok, milyen óriási szõlõtáblák ölelték
körbe a településünket nemrég! S milyen szívesen fogyasztott boraink voltak szerte a
vidéken! Ma már igen sok, pusztává lefokozott, csupasszá irtott területtel nézhetünk
farkaszemet, melyen írmagja nem maradt – az intézkedési politika miatt  –  a szõlõnek... 

Vajon reménykedhetünk-e még, hogy egyszer visszaállhat az egykori kép?
Papp Kálmán lakiteleki hegybíró kapta  a többségi szavazatot az alakuló ülésen, így

az összevont hegyközség az õ irányításával – „hazainként“ – végzi munkáját. Kívánjuk,
hogy legyen lehetõsége arra, hogy újabb  szõlõültetvények települjenek a
környékünkön, s ehhez kapja meg a gazdákkal együtt az erre járó állami támogatás
minden fajtáját! Legyen ismét szõlõmûves a lakiteleki gazda! Legyen a munkanélkülivé
vált fiúnak ez a feladata!

Ringassa a szõlõtáblák minél dúsabb venyigéit az alföldi szél, s érlelje az éltetõ
nap a szõlõszemeket, hogy minden boristen, Dionüszosz, Bachus, Oziris és Noé mel-
lett az összes néhai és jelenlegi lakiteleki szõlõtermelõ is büszke legyen rá!

Hál’Istennek, a Dunántúlon és a hegyvidékeinken megmaradt még a szõlõterületek
jelentõs része. Hátha megfordul itt az alföldön is kocka! Ma már tudnak védekezni
mindenféle szõlõkártevõk ellen is! Egyedül a  kártékony borhamisítók ellen nem, akik
tönkretették a magyar borok hírét. A háború után az állam hatalmas anyagi
ráfordítással akarta helyreállítani a hazai bortermelést. Támogatást adott a
szõlõtelepítésre. A kezdeti nehézségek ellenére beindult a fejlõdés, rohamosan nõtt
az export. Sajnos ez meghatározta a hazai minõséget, a keleti felvevõpiacok a szõlõt
nem látott borokat is megvették. A kilencvenes évek elején elvesztettük piacaink
nagy részét, ami súlyos termelési válsághoz vezetett. Az unió a szõlõültetvények
kivágását támogatta anyagilag...  Nagyon sok gazda felada, a szõlõ vére elfolyt...

Pedig a magyarság már a vándorlása idején, az V. században ismerte a bort.
Elterjedt szokás volt a „vérszerzõdés“, mely szerint a borba saját vérüket csöpögtet-
ték s megitták, ezzel is szorosabbra fûzve a barátságot, a megállapodást. Daszta, a
X. századi arab író szerint a magyarok a „honfoglalás elõtt“ nemcsak állattenyész-
téssel, hanem szõlõtermesztéssel is foglalkoztak, mely megcáfolja a nyugati
krónikások leírásait a vérengzõ, s kegyetlen mivoltunkról... Pannónia hegyein
szõlõtáblákat mûveltek! A szõlõmûvelés a magyar ember életének része volt mindig
is. Remélhetjük, hogy ismét visszaszerzi méltó helyét!

A Biblia együtt emlegeti a búzát és a szõlõt, a kenyeret és a bort, így keresztény
hitünkben a kenyér és a bor, mint Krisztus teste és vére szimbólummá vált és maradt.

Nem is köszönhetnék el másként, mint a nagyapámtól ismert mondással:
Bort, búzát békességet! Czinege Edit

MÛVHÁZ
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Kicsi angyal

Egy napon a gyermek így szólt Istenhez: 
– Azt beszélik, holnap leküldesz a földre. De hogyan
fogok ott élni, hiszen olyan kicsi és védtelen vagyok? 
Az Isten azt válaszolta: 
– A sok angyal közül kiválasztottam egyet neked. Várni fog Õ téged
és vigyáz majd rád. Boldog leszel, meglásd. 
– De... – mondta a gyermek – itt a Mennyországban csak énekelek
és mosolygok. Ott lent hogy  lehessek békés és boldog?...
– Az angyalod mindennap fog énekelni neked, és érezni fogod az
angyalod szeretetét! Boldog leszel, higgy nekem! – így szólt Isten. 
– És... – mondta a gyermek – hogyan fogom megérteni az embe-
reket, ha nem értem a nyelvüket? 
– Könnyû! – mondta az Isten. – Az angyalod meg fogja tanítani
neked a legszebb és legédesebb szavakat, amiket valaha is hallani
fogsz, és  türelemel és gondossággal meg fog tanítani beszélni is.
– És mit fogok tenni, ha veled akarok beszélni?– kérdezte a gyerek. 
Isten rámosolygott a gyermekre és azt mondta: 
– Az angyalod össze fogja tenni a kezeidet és megtanít imádkozni. 
A gyermek most szomorúan azt mondta: 
– Úgy hallottam, a Földön rossz emberek vannak. Ki fog  megvédeni? 
Az Isten megölelte a gyermeket és azt mondta: 
– Az angyalod élete kockáztatásával is óvni fog téged! 
A gyermek még szomorúbban nézett és így szólt: 
– De mindig szomorú leszek, mert nem láthatlak téged! 
Isten ismét megölelte a gyermeket. 
– Az angyalod mindig beszélni fog neked rólam, és meg fogja mutat-
ni, hogy hogyan juthatsz vissza hozzám. Mindig melletted leszek...
Ekkor nagy békesség volt a Mennyben, de már hallani lehetett a
földi hangokat. A gyermek sietve megkérdezte: 
– Istenem,most mennem kell, kérlek áruld el az angyalom nevét! 
– Az angyalod neve nem fontos – válaszolt Isten. – Egyszerûen
csak így fogod hívni:  A N Y U K Á M !!!

Anya – még ha szülõ is –,   mindig anya marad!
Puha, meleg, ölelõ karok és anyaillat. Vajon hány

gyerek álmodik hiába róla? A szeretet, a biztonság, a
védettség vágyáról hideg éjszakákon. Mikor nincs más,
csak a takaró hûvös érintése és egy rongyos játék-
mackó. Mikor reggel villanyfényre ébredsz, és nem anya
csengõ hangjára. Mikor a néni eléd rak egy bögre hideg tejet, pedig
anya tudná, hogy mennyire utálod. És mikor nem mersz sírni, mert
sírni csak a kisbabák szoktak, és különben se lenne, aki megvigasz-
taljon. Egyedül vagy a világban, teljesen egyedül. Ez a gondolat
akkor is megfordul egy gyerek fejében, ha nincs valós alapja... 

Emlékszem, gyerekkoromban mennyit sírtam egy-egy anyai szidás
után, hogy engem nem szeret és nem ért meg senki. Kiültem a korcs
kutyánk mellé, átöleltem a nyakát, és neki mondogattam: Ketten
maradtunk ebben a kutya világban, te meg én... 

Hányszor megfordul egy kamasz fejében, hogy torkig van minden-
nel és mindenkivel, a legjobb lenne kifutni a világból, mert akkor
legalább egyedül lehetne, és békén hagyná mindenki. Persze, az én
fejemben is, és valószínûleg a tiédben is megfordult már mindez.
Tudod, amikor úgy érzed, anya örökre szülõvé változott...

Haragszol, és igaziból  õ is haragszik. Sokszor elõfordul, de
szerencsére sosem sokáig. Aztán szép lassan elmúlik. Felnõsz, és
õ hálás, hogy újra az lettél, aki voltál, csak egy icipicit felnõttesebb
gondolkodással. Elõször azt gondolod, hogy anya változott...

Évek múlva – mikor anya elõször szól rá kicsit haragos szemmel
az unokára, aztán elfordul és mosolyog – jössz csak rá, hogy nem
anya változott, te nõttél fel. Iszonyúan szégyelled magad, szeretnéd
visszaforgatni az idõt, szeretnél mindent másképp csinálni. Persze
nem teheted, de ha van merszed, ezt elmondod neki...

De anya csak mosolyog, õ már régen elfelejtette. Mert õ édes-
anya, mert õ éppen ettõl édesanya, hogy feltétel nélkül szeret és
megbocsát. Van, aki idõben rádöbben erre, és sajnos van, aki már
túl késõn, amikor már nincs kinek elmondania mindezt.

Nem elég, ha egy évben egyszer, anyák napján egy szál virággal
a kezedben felköszöntöd. Neked és nekem is minden nap meg kell
köszönnünk azt a régi-régi ágyba hozott kakaót, a bekötözött térdet,
azt, hogy kamaszként is mellette aludhattál, ha szerelmi bánatod
volt, és õ fogta a kezedet. Mindig. Azt köszönd, hogy van, hogy mel-
letted van. Legyél te is mellette, legyél te is ott vele, és ne csak
ilyenkor, anyák napján!

Az anya, meg a szülõ
Ez a két fogalom alapjában véve ugyanazt jelenti,

de azért mégsem ugyanaz. Olyan különbség van
köztük, mint – hogy is magyarázzam – mint amikor az
ember azt mondja, hogy állam, meg azt, hogy haza.

A hazáért élek és halok, az államnak meg adót fizetek. És annak
ellenére lényegesen könnyebb, mint meghalni, mégis több emberrõl
hallottam, aki lelkes örömmel halt volna meg a hazáért, de soha
senkirõl nem hallottam, aki szívesen fizetett volna adót.

Hát így vagyunk valahogy az anyával, meg a szülõvel is. A szülõ
hivatalos kifejezés, az anya magánjellegû.

A szülõ minden, ami értelmet jelent, erõt és kötelességet, az anya
pedig minden, ami érzelem, áldozat és a leggyönyörûbb gyöngéd-
ség a világon.

Az anya, meg a szülõ egy ember. De ennek az egy embernek egé-
szen más tulajdonságai nyilvánulnak meg az anyában, mint a szülõben.

Aki a harmadik szobából csukott ajtón át is meghallja, hogy
hathetes kislánya sír, az, az anya. Aki szeretne berohanni hozzá és
egy kis jó, langyos tejecskével elcsitítani azt a kis ártatlant, még az
is az anya. Aki be is rohan hozzá, megnézi, kibontja, tisztába teszi,
de soron kívül egyetlen korty anyatejet sem juttat neki, hanem szig-
orúan alkalmazkodik az orvosilag elõírt étrendhez, az már a szülõ.

Akinek majd a szíve szakad ki, amikor a gyermeknek fogzási fáj-
dalmai vannak, az, az anya, de aki csukamájolajat ad neki, hogy
minél elõbb nõjön ki a foga, az már a szülõ. Általában aki képes
arra, hogy saját önszülött gyermekének beadja a csukamájolajat,
azt a csúszós, szörnyû, kibírhatatlan ízû kotyvalékot, az nem is lehet
anya. Az csak szülõ lehet. De aki közben azt hajtogatja; jaj de jó, de
finom, a mama is ezt eszi, és hõsies elszántsággal a szívében, de
háborgó indulatokkal a gyomrában maga is megkóstolja azt a
szörnyû kotyvalékot, az már megint az anya.

Aki büszke arra, hogy az õ kisfia már olyan nagy, hogy az elsõ
osztályba iratkozik, az a szülõ. De aki az iskola megnyitásának
napján sírva kíséri a gyereket abba a tiszteletre méltó épületbe, és
amikor beengedi a többi gyerek közé, akkor úgy érzi, hogy a fia
Dániel, aki most lép be az oroszlánbarlangba, az már megint az
anya. Aki nappal megbünteti a gyermeket, mert elszaggatta a
nadrágját, az a szülõ, de aki azt a kisnadrágot éjjel könnyes
mosollyal foltozza meg az, az anya.Aki azt mondja: haszontalan
kölyök, már megint nem tanulsz, az a szülõ, de aki fûnek-fának
keservesen panaszkodik, hogy annak a szegény gyereknek már
megint mennyit kell tanulnia, az, az anya.

Aki a kamasz fiát tánciskolába viszi, az a szülõ. Aki büszkén figyeli,
hogy az a haszontalan kölyök milyen ügyesen teszi a szépet annak
a copfos kislánynak, az még mindig a szülõ. De aki ugyanakkor
nagyokat nyel, mert úgy érzi, hogy most kezdik tõle elszakítani
lelkétõl lelkezett magzatát és szeretné a fia táncpartnerét, azt a kis
kacér, szõke démont megpofozni, az már megint az anya.

És mégis az anyából lesz a jó anyós, a szülõbõl pedig a rossz.
Amely anyósi állapot tart mindaddig, míg meg nem születik az elsõ
unoka. És akkor valami egész váratlan és csodálatos dolog
történik, eltûnik a szülõ, eltûnik az anya, mondjuk inkább a kettõ
összeolvad, és nagymama lesz belõle.

De ez a nagymama nem hasonlít sem az anyára, sem a szülõre,
annyira nem, hogy hadilábon áll mindkettõvel, a szülõt ridegnek, az
anyát túlzottnak tartja, és csak egyvalakivel azonosítja magát telje-
sen és százszázalékosan, a gyerekkel. 

Mintha soha nem lett volna szülõ, mintha soha nem lett volna
anya. Mintha így született volna ötvenegynéhány éves korában,
egyenesen nagymamának.

Magyar Mónika 18. születés-
napjára szeretettel: Édesanyja 

Az én kicsi lányom

Az én kicsi lányom 
Ártatlan kis lélek,

Nem mond semmit,
Mégis mindent értek.

Tudom, mikor szomjas,
Vagy talán éhes?

Tudom, hol fáj néki,
Egy anya mindenkor megérzi.

Ölelem, csókolom,
Mikor hozzá lépek,

Boldog vagyok, 
Mert õ van énnékem. 

Édes jó Istenem, hallgasd meg imámat,
Áldd meg minden jóval Édes jó Anyámat

Áldó két kezedet tartsad mindig rajta,
Mosolyogj rá szeretetet, 

hogy ne legyen bús napja.

FÉNY NÉLKÜL NINCSEN ÉLET...

ANYÁK NAPJA A MOSOLY
SZÜLETÉSÉNEK,

A KÖNNY SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE

EGYIK LEGFONTOSABB ÜNNEPÜNK
ÉDESANYÁNK, NAGYMAMÁNK

KÖSZÖNTÉSE.

Kezdetben volt a fény.
Elõbb,mint én.
Elõbb létezett.

Én már általa vagyok.
Engem a fény hozott létre.

Igazi élet csak ott van, ahol fény is van!

ANYÁK NAPJA...
A fény születésének ünnepe.

A fény életfakasztó erõ,
fény nélkül elhervadnak a virágok,

meghalnak a fák,
jégmezõvé válik a föld.

Nagyanyónak
Édes-kedves Nagyanyókám! 

Anyák napja van ma!
Olyan jó, hogy anyukámnak 

is van édesanyja. 
Reggel mikor felébredtem 

az jutott eszembe, 
anyák napján legyen virág

mind a két kezembe. 
Egyik csokrot neked szedtem,

odakünn a réten, 
Te is sokat fáradoztál 

évek óta értem. 
Kimostad a ruhácskámat, 

fésülted a hajamat,
jóságodat felsorolni 

kevés lenne ez a nap. 
Köszönöm, hogy olyan sokat 

fáradoztál értem, 
és hogy az én jó anyámat

felnevelted nékem.

„Áldd meg, Isten minden jóval az én Édes jó Anyámat...“



Csodálatos hónap MÁJUS. Tavasz van, meleg,
kinyílnak a virágok, és zöldbe borul a táj… Persze
mondhatjuk: füvet kell nyírni, sok a kerti munka, a
hosszúra nyúlt nappalokban 14-16 órát dolgozunk… 

Lehet haragudni, mérgelõdni, de itt az Idõsek
Otthonában ajándékká válik minden nap. Közel 6
hónapi „bezártság“ után lakóink, mint a kisfecskék a
dróton, gyülekeznek a nyitott teraszon, kört alakítanak,
beszélgetnek, néha fel-felállnak, sétálnak kicsit, aki
nem tud önállóan mozdulni sem,  ül kint a tolókocsi-
ban és élvezi, hogy a hátát melegíti a nap. Örülnek a
napfénynek, a melegnek. Van, aki halkan beszélget,
mondja a rádióból, tévébõl hallott híreket, más régi
humoros történetet mesél. Hangosan nevetnek.
Távolról figyelem Õket, Õket, akiknek minden nap
ajándék, a maga fényével, madárdalával, friss leve-
gõjével. Hárman már átlépték a 92 évet. Hatan moz-
dulni sem tudnak tolókocsi nélkül. Többen botot, járó-
keretet használnak. Van, aki már semmit sem lát a
világból, csak a hangoknak, a friss levegõnek örül, s
van aki ül a szobában, és a nyitott ablakon át figyeli a
megújuló világot, mert Õ oxigénpalackhoz kötött. 

Õk is megújultak, az arcuk kiszínesedett, mosolyog
a szemük. Örülnek az élet minden percének. Jó látni,
nézni az örömüket. Igen. A kor elõrehaladtával sok
minden átértékelõdik –, az érték már nem az anyagi
javakban van…

A május a legszebb hónap – elsõ vasárnapja
Anyáknapja  – és az utolsó vasárnap, Gyermeknap.

Vajon tudja-e minden gyermek, akinek él az Édes-
anyja, hogy milyen kincs birtokában van? 

Az Édesanya értéke a puszta létében van.
Biztonságot ad: van, aki mellé oda lehet ülni, van, aki
a levegõvételbõl érzi, hogy gyermekének bánata,
szomorúsága van. Tudja gyermeke lépteinek kop-
panásából  azokat a rejtett érzéseket, amelyek ide-
gen szeme elõtt soha nem válnak láthatóvá. Hang-
mélységbõl, hanglejtésbõl tudja, hogy milyen napja
volt az Õ „kicsijének“ – és egy mosolyával, egy
simogatásával, kedves szavával messze tudja ûzni a
rosszat. 

Én tudom, mennyit ér mindez, és rajtam kívül még
nagyon sokan. 16 éves voltam, mikor meghalt Édes-
anyám. Sokat ültem csendben egy sírkõ szélén, mikor
bánatom volt, mert vigaszt ott próbáltam találni... 

Nem nagy értékû ajándékot vár egy Édesanya,
nem olyasmit, ami terhet, nehézséget jelent a
gyerme-kének ebben a rohanó világban. Csak egy
együtt töltött napot, egy szál virágot, egy kis beszél-
getést, egy ölelést… Amíg lehet...

Gyermeknap! Az ember – legyen akárhány éves –,
amíg  él a szülõje, gyermek marad. Tudom, sok-sok
munkával töltött stresszes nap után nem egyszerû
családként, igazi családként élni. Rohanunk, lassan
nincs semmihez türelmünk, fáradtak vagyunk, pihenni
szeretnénk. Nem egyszer, azt az idõt, amit együtt tölt-
hetnénk egy játékkal, egy ajándékkal váltjuk meg. És
ma már felnõnek úgy gyermekek, hogy nincsenek
közös élmények, nincsenek emlékezetes családi
programok, Apunak, Anyunak nincs ideje mesélni a
saját gyermekkoráról, színtelenné, monotonná válnak
a hétköznapok és az ünnepek is. A gyermeknek
ugyanaz az ajándék, mint az Édesanyának –, az  idõ!
Nagy beszélgetés, közös program, egy felhõtlen
mosoly. 

Kedves Anyukák, Apukák, és kedves Nagymamák,
Nagyapák, ne feledkezzenek meg a Gyermeknapról –

így, nagy ajándékok nélkül – sok-sok türelemmel és
szeretettel. 

Egy gyermek a születésével a legnagyobb ajándékot
adja a szüleinek, a legnagyobbat, amit csak lehet:
ÉRTELMET AZ ÉLETNEK, s utat nyit egy életen át tartó
küzdésnek. De erõt ahhoz, hogy mindazt a nehéz-
séget, ami elénk hárul, mindazt a terhet, ami a vál-
lunkra nehezedik, cipeljük. Sokkal könnyebbé válik.

Miért írtam le mindezt? Május hónapban, az Idõsek
Otthona lakóinak  HOZZÁTARTOZÓI TALÁLKOZÓT
tartunk. Megünnepeljük az Anyáknapját; és megünne-
peljük a Gyermeknapot is. Így, tájékoztatóval, közös
ebéddel, egy kis mûsorral, az együtt töltött idõvel, az
egymásra figyeléssel. 

Szeretném hinni, hogy minden lakónknak lesz
vendége, s minden lakónkat átölel valaki. A következõ
számban, beszámolok a rendezvényrõl. 

Aranyosi Ervin:   Érints Meg!

Érints meg – erre kérlek –,  ha kisbabád vagyok!
Ölelj gyakran magadhoz, nélküled „megfagyok“!
Ne csak pelenkázz, mosdass, ha éhezem etess!
Puszild meg arcom százszor, mert így természetes!
Ringass el két karoddal, nyugtasd meg lelkemet,
öledbe bújva érzem, hogy jó szülõm szeret!
Érintésed ha érzem, az biztonságot ad,
Érints meg, ez az érzés, mindig velem marad!

Érints meg – erre kérlek –,  ha gyermeked vagyok,
s nem értem a világot, s félelmeim nagyok.
Ne tarts magadtól távol, ha veled dacolok,
helyemet nem találom, sok még az új dolog!
Keresd az utat hozzám, próbálj megérteni!
könnyû álmokat hozz rám, s akarj érinteni!
Jó éj puszid oly édes, olyan megnyugtató,
mesélõ érintésed álomba ringató!

Kamasz fiaddá váltam? Érints meg akkor is!
Lelkem nem érzéketlen, csak más világba visz!
Ne hidd, hogy azért bántlak, mert most komisz vagyok.
Ezer tüském is vágyja az ölelõ karod!
Magam felnõttnek érzem, – s hangodra szomjazom,
az élet viharához így alkalmazkodom.
Ketté szakadt világban, még helyem nem lelem,
viselj el hogyha bántlak, s maradj mindig velem!

Érints meg!  – erre kérlek –,  ha barátod vagyok!
megnyugtat ölelésed, ha más felzaklatott!
Biztató szép szavakkal lelket is önts belém.
értelmet adj a létnek, és tarts tükröt elém.
Kétségeimet vesd el, tudasd: fontos vagyok!
Lehet hogy érintésed, minden, amit kapok.
Ha szomorú a lelkem, vidámíts végre fel,
legyél velem ha baj van, s nem hagylak én sem el!

Kedvesem, éltem párja, most hozzád fordulok,
érintésed, szerelmed, a legszentebb dolog.
Ám tévedés azt hinned, a szenvedély elég.
Ezer félelmem kerget a karjaidba még.
Megnyugtat ölelésed, vigaszt nyújtasz nekem,
lágyan szoríts magadhoz és szebbítsd életem!
Ilyenkor végre érzem, – szemünk együtt ragyog.

Olyannak szeretsz engem, amilyen ÉN vagyok.

Felnõtt gyereked lettem, most már csak az leszek,
s van már saját családom, kiket ölelhetek.
Anyám, s apám karjára mégis számíthatok.
Érints meg most is, kérlek, mikor gyenge vagyok.
Szülõi ölelésed, ma is sokat jelent,
így segíts értékelni, múltat jövõt, jelent.
Már én is másképp látlak, jobban becsüllek már.
Ami fájt elfelejtem, az élet jó tanár.

Érints meg még! – ezt kérem – idõs szülõd vagyok.
Erõs karodra vágyom, mielõtt meghalok!
Érints meg, ahogy egykor érintettelek,
amikor apró voltál, kis, védtelen gyerek.
Ülj le a közelembe, fogd kezem, adj erõt,
simíts az öreg arcon, sok ráncot, vad redõt!
Melegítsd át a szívem, megfáradt tagjaim,
te rólad szólt az élet, a legszebb álmaim.

Szeretettel kívánok Lakóink, Ellátottjaink, Dolgo-
zóink nevében jó egészséget, és nagyon szép hétköz-
napokat, ünnepeket  minden kedves Olvasónak. 

Tigyi Istvánné intézményvezetõ

LAKITELEKI    ÚJSÁG április6

Mindennapi életünk  a Gondozási Központban…

Szomorú  h í rünk: Ismé t  e l t ávozot t
közülünk va lak i.  

Széplaki Jánosné Katika néni elhunyt.
Búcsúzunk tõle. Nyugodjon békében!

UU

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Lakiteleken is az idõs korúakat 
célozzák – elsõsorban! – a csalók!
Nem tudom, milyen lelkivilágúak azok az embertár-

saink, akik arra specializálódnak, hogy idõs embereket
átverjenek, megcsaljanak, kiraboljanak, bántsanak!
(Másokat sem, de „ezeket“ különösen nem!)

A minap egy kedves, kellemes nõi hang felhívta
telefonon az egyik hozzátartozómat, és nagyon
ügyesen, ravaszul, simulékonyan, keresztkérdések
zömével úgy kifaggatta, hogy észre sem vette, hogy
lépre ment, mindent elárult magáról... 

A fõ vezérvonala a beszélgetésnek arról szólt,
hogy ez a hölgy VÍZMINTÁT vesz az összes csapból
a házban(!), még az ásott, fúrt kútból is, ha van(!),
mert neki ez a feladata(!), és egy megbeszélt
idõpontban elmegy hozzá. „Hogy szólítatom,
kedves...?“ „Persze, hogy tessék tartózkodó lenni!...
épp ezért lesz igazolványa annak, aki érkezik,
tessék nyugodtan elkérni tõle!...“

Meg sem hallotta azt a kérédést, hogy miért kell ez,
hiszen ugyanaz a víz folyik a mi csapunkból is, mint
bárhol a faluban... és miért kell ez a közvetlen bizal-
masság? Miért is akar eljönni hozzá?...

Amikor letette a telefont, akkor gondolkodott el azon,
hogy miért is, miként is tudta rászedni ez a nõ; pedig
nagyon jól tudja, hogy „nem adjuk ki magunkat senkinek
sem! Sem telefonban, sem közvetlen beszélgetésben!“

Jött az álmatlan éjszaka, a félelem..., de szerencsére a
„vízvizsgálat“ most elmaradt... Sem egy telefon, sem egy
magyarázat nem érkezett... Most nem!... Szerencsére!

Nagyon vigyázzon mindenki, hogy kinek mit mond, mit
ad ki, kit enged be, mert nem játék! EZ NEM! E.Parus



Kedves Olvasóink!

A Bod Péter országos könyvtár-
használati verseny megyei for-
dulóját még márciusban rendezték

Kecs-keméten, de az eredményt csak a napokban
kaptuk meg. A megmérettetésen Gyenes Renáta, a
8. c osztály tanulója elsõ helyet szerzett. Felkészítõ
tanára dr. Olajos Éva. Gratulálunk!

Csángó magyar pedagógusok voltak vendégeink
április 10-én. A Népfõiskolán egész hetes képzésen
résztvevõ tanítók, tanárok szerdán ellátogattak
intézményünkbe is. Bemutattuk nekik iskolánkat, pro-
gramjainkat, s órákat is látogattak nálunk. Az együttlétet
a Tanítók fájánál szép énekszóval köszönték meg.

A Keresztény Élet Szerkesztõsége a Lakiteleki
Népfõiskola és a lakiteleki Eötvös Iskola 2013
tavaszán két Kárpát-medencei történelmi versenyt is
hirdetett az anyaországi és határainkon túl élõ fiatalok
részére. Az ARANYVÁROS HERCEGE címû játékra
általános iskolás korú (10-14 éves) fiatalokat hívtunk.
A téma a magyar õstörténet és az Árpádok kora volt.
A versenyen 106 csapat vett részt.

NE BÁNTSD A MAGYART! címmel középiskolás
korú (14-19 éves) fiatalok részére hirdettünk versenyt,
a vetélkedõ témája a két Zrínyi, a szigetvári hõs és a
költõ és hadvezér élete és kora, valamint
Magyarország XVI-XVII. századi története. A
versenyen 63 csapat játszott velünk.

A vetélkedõ feladatait 2013 februárjában és már-
ciusában, kéthetente olvashatták a diákok a
Keresztény Élet hasábjain. A három írásbeli forduló
alapján a legjobb eredményt elérõ 20-20 csapatot hív-
tuk meg a 2013. április 11-13-án megrendezésre kerülõ
középdöntõkre és döntõkre. A gyõztesek jutalmul
részt vehetnek azon a Lezsák Sándor parlamenti alel-
nök úr által vezetett zarándoklaton, amelyet 2013
nyarán a költõ és hadvezér, Zrínyi Miklós életének
magyarországi és horvátországi állomáshelyeire
vezet. Az egyik komáromi középiskolás fiatal idén
8. alkalommal játszott velünk, azt mondta, általános
iskolás korában beleszeretett Lakitelekbe, azóta min-
den évben itt van, s reméli, hogy tanárként majd
hozhat hozzánk csapatot. (Csak érjük meg...)

Eredmények:
Aranyváros hercege
1 helyezett a kalocsai Eperföldi Általános Iskola

Eperfák csapata, melynek tagjai Elamin Flóra, Istella
Orsolya és Pecznyik Soma voltak. Felkészítõ tanáruk
Gillichné Fejes Zsuzsanna. A gyõztes csapat 2012-ben
is elsõ helyezett volt, idén megvédték címüket.

2. helyen végzett a Budai Ciszter Szent Imre
Gimnázium Árpád-ház lányai csapata Kovács Õrs
tanár úr vezetésével. Két harmadik helyezettünk volt, a
tatabányai Váci Mihály Általános Iskola Hõsök és Turul
csapatai azonos pontszámot értek el, felkészítõ
tanáruk Mátraháziné Domján Erzsébet.

Ne bántsd a magyart
Az elsõ három helyen a Budai Ciszter Szent Imre

Gimnázium csapatai végeztek. Gyõzött a Katharzis
trió, melynek tagjai Meszleny Anna, Burillák Marcell és
Perlik Márk. Második lett az Õrség, harmadik pedig a
Sapienti sat csapat. Mindegyikük felkészítõ tanára
Kovács Õrs, akit az eredményhirdetés után óriási ováció-
val emeltek vállra, dobáltak levegõbe a ciszter diákok.

Április 16-án immár harmadik alkalommal adott a
kecskeméti BOHÉM RAGTIME ÉS JAZZ BAND kon-
certet diákjainknak a mûvelõdési házban. A nagyon
jó hangulatú mûsor betekintést engedett a jazz és a
ragtime világába. A zenekar tagjai a legnagyobb
elõadók számait szólaltatták meg zajos sikert aratva.

Váradi Fruzsina, a 8. a osztály tanulója így szá-
molt be a Petõfi Népe a LADIK ( Lapot a diákok-
nak) médiavetélkedõjérõl, amelyen kiválóan
szerepeltek diákjaink:

A tavalyi sikerek után úgy döntöttünk, hogy ebben az
évben is benevezünk a játékra. Három írásbeli for-
dulót kellett teljesítenünk. Minden fordulóban 3 feladat
volt. Bemutattuk a csapatot, verset írtunk, újságot
szerkesztettünk, és hirdetést is faragtunk.

Azokat a csapatokat hívták be a döntõre, akik a
legjobban remekeltek. A megyei döntõt Kecskeméten
a Cifra Palotában rendeztek meg. Nagyon sokat
készültünk, több délutánon át gyakoroltunk. A
vetélkedõn 7 feladat várt ránk, amit a 3 tagú zsûri pon-
tozott. Volt csapatbemutatás, újságkészítés, totó a
sajtóról, memóriajáték és képaláírás készítés is.

A tavalyi versenyhez képest jobban mentek a
feladatok és végig úgy éreztük, hogy miénk lesz a
gyõzelem. Végül másodikak lettünk 5 ponttal
lemaradva a gyõztesektõl. Csalódtunk, mert a zsûri
szubjektív véleményén múlott az elsõ helyezés.
Hálózsákot és fürdõbelépõket kaptunk ajándékba.
Vigasztalásul Andi néni meghívta a csapatot fagyizni. 
Csapattagok: Aszódi Janka, Honti Dorka Laura,
Kovács Zsolt, Sütõ Eszter, Váradi Fruzsina.
Felkészítõ tanár: Csinger Andrea. Gratulálunk
mindannyiuknak!

Az „Így látom a parlamentet“ rajzpályázat eredmény-
hirdetésére a tavaszi szünet után került sor. A 6. b osztá-
lyos Veres Viktória tudósít az eseményrõl:

Reggel fél nyolc után indultunk Lakitelekrõl. Hosszú
volt az út Budapestig. Megérkeztünk a Népligetbe és
onnan metróval mentünk az Országházig. Mindenhol
õrök álltak. Nem gyõztem ámulni a látványtól.
Csodaszép volt. A szent koronához egy hosszú vörös
szõnyeg vezetett. Ott volt az országalma és a jogar
mellett. Aztán a kiállítás felé vettük az irányt. Ott volt
az én rajzom is. Bementünk a tárgyalóterembe ahol a
Csizmadia Anna énekét hallgattuk meg. Lakatos Lili
2. helyezést ért el és átvehette a neki járó díjat. A
folyosón állófogadás várt minket. Szendviccsel és
pogácsával kínáltak bennünket.

Sajnos elérkezett a hazautazás pillanata. Lakatos
Laci bácsi kísért minket haza. Szép nap volt  és örülök,
hogy láthattam a parlament épületét belülrõl is.

2013. április 18-án Nyárlõrincen rendezték
meg a hagyományos  Buzás-napi
versenyeket. 
Eredmények:
Magyar nyelvtan: 5. osztály Németh Anna
Bernadett 3. helyezés; 6. osztály Dakó Bianka
Csilla 3. helyezés. Matematika: 6. osztály
Kovács Marcell 2. helyezés, 8. osztály Sütõ
Eszter 1. helyezés. 
ÉSZFORGATÓ alsós komplex versenyen  3.
helyezést ért el csapatunk ( tagjai: Dósa Ábel,
Tálas Marcell, Madari Lili, Riczu Regina). 
A képzõmûvészeti versenyen a 6. osztályos Papp
Kincsõ 2., Honti Dorka pedig 3. helyezést ért el.
Gratulálunk minden felkészítõ tanárnak!

SPORTHÍREINK
Birkózás 
A 16. Csanádi István emlékversenyen március 23.
Mezõhegyesen. 18 egyesület 160 indulója mérte
össze tudását. Eredményeink:
Gyermek 26 kg-os súlycsoportban Bodri Bence II.
helyezést ért el.
Diák II. 26 kg-os súlycsoportban Mócza István
Bendegúz VI. helyezést ért el.
Serdülõk 63 kg-os súlycsoportban Sutus  József
Bence IV. helyezést ért el.
Kadett 58 kg-os súlycsoportban Bodri Bálint III.
helyezést ért el.

A Kiskunfélegyházi mezei futóversenyrõl az 5. b
osztályos Tamásy Krisztián számol be:
70 induló volt a versenyen a mi korcsoportunkban. 
Az 5-6. osztályosok 2 km-t és 200 m-t futottak.
Amikor elindulunk, nagyon gyorsak voltunk, és a
vége felé még aki tudott, rágyorsított. Amikor a
célba értem, nagyon elfáradtam. A lakitelekiek
közül Tóth Márkó 7. Illés Bálint 28, Cincik Sanyi
31. lett. Én az 5. helyen értem célba. Nagyon jó volt
a verseny, nekem nagyon tetszett. Összesítésben
3. helyet szereztünk. Elmentünk a Kecskeméti
Diákolimpiára is. Ott is szépen szerepeltünk, csap-
atban hatodikak lettünk.

Labdarúgásban április 9-én a körzeti diákolimpia
versenyén a lakiteleki-nyárlõrinci közös csapat a II.
korcsoportban megnyerte a tornát, továbbjutott a
megyei döntõbe. Április 16-án az I. korcsoportban is
megnyerte csapatunk a körzeti versenyt, õk is a
megyei döntõ résztvevõi lesznek. A III. korcsoport-
ban április 12-én Kiskunfélegyházán csapatunk
második helyezést ért el, IV. korcsoportos focistáink
pedig április 19-én ötödik helyezettek lettek.

Az Eötvös Iskola lakiteleki-nyárlõrinci vegyes csapa-
ta a IV. korcsoportos kézilabdában április 9-én a
körzeti diákolimpiai fordulót megnyerte, továbbjutott
a megyei döntõbe.

A szalagos rögbi diákolimpia esztergomi döntõjébe
az õszi és a tavaszi versenyek legjobb csapatai jutot-
tak. A megmérettetésen 12 város – például Szeged,
Cegléd, Székesfehérvár, Budapest – és egyetlen
község, Lakitelek 48 csapata vett részt összesen
450 játékossal. Iskolánkat 4 csapat képviselte,
melyek tagjai nagyszerûen szerepeltek a versenyen.
Az U 10 (10 év alatti) kategóriában a Vadludak csap-
ata 1. helyezett lett. Az U 12 kategóriában elsõ a
Denevérek csapat, 2. a Szirének, harmadik a
Vérszívók, mindannyian községünkbõl.

Gratu lá lunk Bal la  At t i la  edzõnek és test -
neve lõ inknek ,  Re tkes  T ibo r,  Pénzvá l t ó
Is tván és Lerner  Levente tanár  uraknak!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Lakitelekiek a Megyei Hittanversenyen
Az egyházmegyei hittanverseny döntõjét április 20-án, szombaton ren-
dezték meg Kiskunfélegyházán. Egyházközségünkbõl a Rozsnyói-
testvérek derekasan helytálltak a versenyen. Réka az 5-6. osztályosok
között, Ákos a 7-8. osztályosok között lett harmadik, Katalin pedig pont-
egyenlõség után Bábel Balázs Érsek atya kérdéseire jobban válaszolva
megnyerte a középiskolások versenyét. Katalin teljesítményének rangját
az is emeli, hogy az elmúlt években egyéniben 5-6. és 7-8. évfolyamon is
nyert már egyházmegyei döntõt. Szeretettel gratulálunk mindnyájuknak!

A hittanverseny lakiteleki helyezettjei a Rozsnyói testvérek: Ákos, Katalin és Réka

SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZÖSSÉG

Június 30-tól július 5-ig Szentjánosbogár tábor lesz
Lakiteleken. Ekkor az ország minden tájáról mintegy 140
10-16 éves korú gyermek érkezik községünkbe.

Mi is az a Szentjánosbogár?

A Szentjánosbogarat Dunakeszin két plébánia több mint tíz családja hozta
létre a 80-as évek második felében azzal a céllal, hogy saját gyermekeik
részére tartalmas kikapcsolódást nyújthassanak keresztény körülmények
között az általuk szervezett gyerekklubban. A szülõk egy kiadványt is létre-
hoztak a gyerekek számára, melyet õk írtak és terjesztettek is egyben. A
klubot, a kisújságot Szentjánosbogárnak nevezték.

1990-ben ez a kis újság bekerült a Szív címû jezsuita folyóiratba
gyerekrovatként, így országosan is ismertté vált. A rovat célja volt, hogy
közvetlen viszonyban álljon olvasóival, így aktív levelezést folytattak velük. A
Szentjánosbogárnak akkora sikere lett, hogy 1991-ben egy nyári tábort is
megszerveztek ezeknek a gyerekeknek Dunakeszin, melyen szép számmal
meg is jelentek. A tábor is hatalmas sikert aratott, így évrõl évre újból meg
kellett szervezni. Az egyre nagyobb népszerûség miatt az évek folyamán a
jelentkezõk létszáma is folyamatosan nõtt.

Nagyon hamar bõvíteni kellett a táborok típusait, az ötödik évben már elin-
dult az ifjúsági tábor, idõvel a kamasz korosztály is külön programot kapott.
Azok a házas, már dolgozó vezetõk, akik kevés szabadságuk vagy kicsi
gyerekeik miatt nem tudnak aktívan részt venni a Szentjánosbogár életében,
de szeretnének találkozni egymással a Bogárban megszokott módon, hatodik
éve családos tábort szerveznek. 

Az elsõ tábor után három évvel, nem volt elég egy helyszín, így szinte min-
den évben egyre több táborra volt szükség. 1991 óta több mint 140 település
adott helyet a táboroknak.

Szállásadók jelentkezését várjuk

A gyerekek minden évben hagyományosan családoknál vannak elszállásol-
va, ezért olyan családok jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy a tábor idõtar-
tama alatt szállást, reggelit és vacsorát tudnának biztosítani 2-4 gyermeknek. A
táborban a nap folyamán, közös programokon vesznek részt a gyerekek: cso-
portbeszélgetéseken, sportversenyen, akadályversenyen, helyismereti progra-
mon. Ebédet és uzsonnát is közösen kapnak, így arról a szállásadóknak nem
kell külön gondoskodniuk. A gyerekeket arra kérjük, hogy polifómot és
hálózsákot hozzanak magukkal, így nincs szükségük külön ágyra.

Aki úgy érzi, hogy szívesen fogadna be a családjába gyerekeket egy pár
napra, vagy szeretne többet megtudni a táborról, az bátran érdeklõdhet
Rózsáné Bõszén Ilonánál a 06-30-651-705 telefonszámon.

Mi a célunk?
Az elsõ nagyon fontos cél, hogy a gyerekek saját élményeiken keresztül meg-

tapasztalják, hogy milyen keresztény módon, egymást tisztelve és szeretve élni.
Ezen kívül biztos támaszt adó közösséget és közösségi élményt szerezzenek,
hitükben megerõsödjenek és nem utolsó sorban szabadidejüket tartalmasan,
közösségben töltsék.

Törekvésünk, hogy a táborok programja és témái tükrözzék azokat a tár-
sadalmi jelenségeket, amelyek manapság minden fiatal hétköznapjaiban jelen
vannak.

A táborokban vég nélkül folytatott csoport- és baráti beszélgetések formálják
a gyerekek értékhierarchiáját és felkészítik õket az értékek közötti választásra
a mindennapokban. A hitgyakorlás és önismeret elmélyítése pedig erõsíti a
belsõ integrációjukat.

4. Magyar Szent Család Zarándoklat

Boldog Gizella tiszteletére

Gyalogos zarándoklat 2013. május
11-én,

Boldog Gizella – Szent Imre – Szent István
ereklyéit körbejárva, Nyárlõrinc w

Lakitelek w Szentkirály w Nyárlõrinc
útvonalon.

A Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk családjaink,
közösségeink, magyar hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint
felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bûneinkért és az egész
világ bûneiért.

Indulás reggel 7 órakor a nyárlõrinci templomtól, az útra bocsátó áldást
követõen. Lakiteleken és Szentkirályon 1-1 óra pihenõ, mely során közös
imádság a templomban az ereklyék elõtt. Nyárlõrinc – 12,0 km –  Lakitelek –
9,8 km – Szentkirály –  8,6 km  –  Nyárlõrinc = 30,4 km Az útra enni- és innivalót
mindenki hozzon magával. 

Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1
település között. A zarándokúton mindenki saját felelõsségére vesz részt!
Szükséges lábbel i rõ l  (zár t  c ipõ,  ha lehet  bakancs) ,  ragta-
paszró l,  gyógyszerrõ l,  s tb.  mindenki  maga gondoskodjon.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész
venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat.
Kérjük az imavállalók, velünk imádkozók jelentkezését!

További részletek a honlapon találhatók, kérdéssel e-mailben vagy tele-
fonon fordulhatnak a szervezõkhöz: Szuetta Béla –  30/473-2510, Rozsnyói
Ákos –  70/325-4348

Egyházközségünk honlapja: www.lakiteleiplebania.hu

K ATO L I K U S É L E T – S z e r ke s z t i: B agi  Fe r e n c  p l é b á no s

„És aki befogad egy ilyen kisgyereket az én nevemben, engem fogad be.“ (Mt 18,5 )
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R E F O R M Á T U S  É L E T  S Z E R K E S Z T I : Szabó Tamás lelkész

„Nincsen senk iben másban üdvösség,mer t  nem is  adatot t  az emberek közöt t  az ég a lat t  
más név,  csak Jézus Kr isz tus neve,  ak i  á l ta l  van nekünk megtar tatásunk. “  /ApCsel  4 ,12. /
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KONFIRMÁCIÓ 
A hitbeli megerõsítés és vallástétel ünnepi istentiszteletére sereglett

egybe a hívek közössége. Öt leány készült fel és adott számot hitünk
legfõbb igazságairól. Majd közös fogadalomtétel után egy-egy igével  kap-
tak megerõsítõ áldást. Befogadást nyertek a gyülekezet felnõtt
közösségébe és felhatalmazást az úri szent vacsorában való részvételre.
Majd családtagjaikkal együtt részesültek az úrvacsora lelki javaiban, a bûn-
bocsánat és az örökélet  boldog örömében. 

Szívbõl kívánunk mindnyájuk életére Istentõl hitbéli növekedést, a
kegyelem gazdag áldását a Megváltó Jézus Krisztus szeretetében.

Csikós Mihály gondnok, Szabó Tamás lelkipásztor,
Váradi Fruzsina, Aszódi Janka, Szabó Réka, Laczkó Gréta, Babita Vivien

Nádudvari Nagy János: 

BÍZTATÁS KONFIRMÁLTAKNAK

Néki adatott minden hatalom!
S lelkébõl árad minden szeretet!
Az örökélet csodálatos útján
akar tovább vezetni titeket,
ha nem szégyelltek vele menni bátran,
bár lehet, néha kicsúfolnak érte
s lélekvesztõ földi rohanásban:
végül meglátjátok, hogy megérte!

Mert elnyeritek az élet koronáját
mi többet ér, mint a föld minden kincse;
s Õ veletek lesz minden harcotokban,
hogy elnyerni e nagy kincset segítse.
S ez nem lesz könnyû. Kísértés is sok van!
Csábít e lét gyönyöre, szépsége,
de Õ megtanít gyõzelmesen élni:
s tiétek lesz az Õ békessége;

s Vele együtt az örökkévalóság
soha el nem múló boldogsága:
mert Néki adatott minden hatalom,
s hitvalló gyermekeit hazavárja,
mert úgy szeret titeket, ahogy senki,
nálánál nincsen igazabb barát:

Hát legyetek hozzá hûek mindhalálig,
s nyerjétek el az örök koronát…!

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. KÉRDÉS-FELELETE: 

Micsoda tenéked életedben és halálodban 
egyetlen reménységed és vígasztalásod?

Az, hogy testestül-lelkestül, mind életemben, mind halálomban nem a
magamé, hanem az én hûséges Megváltómnak, JÉZUS KRISZTUSnak a
tulajdona vagyok. Õ a drága vérével minden bûnömért tökéletesen eleget
tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy
megõriz, hogy MENNYEI ATYÁMnak akarata nélkül egy hajszál sem
eshetik le a fejemrõl. Sõt, inkább minden üdvösségemre kell hogy szol-
gáljon. Ezért SZENTLELKE által engem az örök élet felõl biztosít, és szív
szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Õneki éljek. 

ISTENTISZTELETEK RENDJE
2013. április 28. KONFIRMÁCIÓ Nyárlõrincen

2013. május 5.   Az ÉDESANYÁK vasárnapja
8 órakor  Tiszaalpár
9 órakor  Lakitelek

11 órakor  Nyárlõrinc
2013. május 9.   ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK, 

Urunk mennybemenetelének ünnepe

2013. május 15. Szerda (Pünkösdi istentisztelet)
10 órakor Idõsek Otthona Lakitelek
fél 3-kor  Tavirózsa Otthon Tiszaalpár

2013. május 18. Bûnbánati úrv. elõkészítõ istentisztelet
17 órakor Nyárlõrinc
18 órakor Lakitelek

2013. május 19. PÜNKÖSD, a Szentlélek kitöltésének ünnepe
9 órakor Lakitelek (úrvacsora)

11 órakor Nyárlõrinc (úrvacsora)
15 órakor Tiszaalpár (úrvacsora)

2013. május 20. PÜNKÖSD hétfõ és az Egyház születésnapja
9 órakor Lakitelek (úrvacsora)

11 órakor Nyárlõrinc (úrvacsora)
2013. május 26. SZENTHÁROMSÁG vasárnapja és a

Magyar Református Egység napja

Április 27-én, szombaton tartandó jótékonysági  estünkkel
egybekötött 

REFORMÁTUS BÁLról (ápr. 27.)
a  Lakiteleki Újság (május)  református oldalán számolunk be.

Köszönjük Testvéreink támogató adományait az új
harangunkra. 

További  segítséget a Takarékszövetkezeti számlánkra
hálás szívvel fogadunk: 52000018-15100254



GLO
RIA VICTIS

EM I G R Á C I Ó
A H A Z Á É RT

H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. Telefon: +36 76/549-049; fax: +36 76/549-048
www.lakitelek.hu/nepfoiskola     E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu

Szerkeszti: Molnárné Lezsák Anna 76/549-049
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INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR

2013. MÁJUSI PROGRAM

Május 1. szombat 9 órától
VII. FEDÁK SÁRI ULTI-BAJNOKSÁG –  Jelentkezni Mihály Margitnál a 06-1/441-5145 üzenetrögzítõs

és a 06-20/2323-000-as telefonokon, illetve Muzslai Róbertnél a 06-20/459-9348-as telefonon lehet.
(e-mailben: margit.mihaly@parlament.hu vagy muzslairobert@t-online.hu)

Április 6, 13, 20, 27,  május 4. szombat 9-12 óra
INTERNETES TANFOLYAM – ismerkedés a számítógép használattal és az Internetes világ-

gal (kezdõ) 5 szombat délelõtt 

Május 10-12. péntek-vasárnap
KOLLÉGIUMI HÉTVÉGE

Május 12. vasárnap 11 óra
KÖNYVBEMUTATÓ – „EGYEDÜL TE VAGY AZ ISTEN“ címmel jelent meg Szász András

fotókkal gazdagon illusztrált új kötete, egy imádságos könyv.

Május 17. szombaton délután
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 2.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: Tel:  +36 76/549-049;    6065 Lak i te lek,  Fe lsõalpár  3.
Emai l:  nepfo isko la . ikszt@lak i te lek.hu  
Honlap:  www. lak i te lek.hu/nepfo isko la

A NÉPFÕISKOLA TOVÁBBI PROGRAMJAIRÓL IS TÁJÉKOZÓDHATNAK A FENTI
ELÉRHETÕSÉGEKEN.

Nyári  Úszótábor a
Népfõiskolán

Kedves Szülõk!

A lakiteleki Népfõiskola szeretettel hívja és várja az úszni tudó és úszni még nem
tudó gyermekeket nyári úszótáborába.

A gyermekek délelõtt és délután tudásszint szerinti úszásoktatáson vesznek részt. A két
úszás között játékos foglalkozások, kézmûvesség és sportverseny lazítja el, illetve fris-
síti fel a kis táborosok izmait.
Az úszótáborunkba 5 éves kortól várjuk a jelentkezõket.

Helyszín: Népfõiskola Alapítvány Lakitelek, Gyarmati Dezsõ Tanuszoda

Úszásoktató: Baukó Ferenc

Idõpontok: 2013.  június 24-28.
2013.  jú l ius  01-05.
2013.  jú l ius  08-12.
2013.  jú l ius  15-19.

Költsége: 1 gyermek esetén:  10.000 Ft
Két vagy több gyermek esetén: 8.000 Ft

A költség magában foglalja a mindennapi ebédet, a foglalkozásokat, a gyermek-
felügyeletet és az úszásoktatást.
Uzsonnáról és innivalóról a szülõknek gyermekük igénye szerint kell gondoskodni.

A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni!

Jelentkezés és bõvebb információ az alábbi elérhetõségeken kérhetõ:
Kis Márta Tel: +36 76/549-049 Email: nepfoiskola.ikszt@lakitelek.hu

Honlap: www.lakitelek.hu/nepfoiskola

S z e r e t e t t e l  v á r u n k  m i n d e n k i t !

Orosz István kiállítás a Népfõiskolán

Orosz István: Janus Pannonius

Orosz István Kossuth-díjas grafikusmûvész

A Magyar Iparmûvészeti Fõiskolán diplomázott 1975-ben.
Autonóm és alkalmazott grafikával (fõleg plakátok és
illusztrációk rajzolásával), illetve animációs filmek készí-
tésével egyaránt foglalkozik. Önálló grafikai lapjait, gyakran
archaizáló formai elemek, mûvészettörténeti utalások,
stílusidézetek, illetve játékos önreflexiók rokonítják a poszt-
modern törekvésekkel. Szívesen kísérletezik a téri illú-
ziókeltés megjelenítésére kifejlesztett perspektivikus ábrá-
zolás túlzásaival, paradoxonjaival, valamint az anamorfózis
technikájának megújításával. Munkáival rendszeresen részt
vesz nemzetközi képzõmûvészeti tárlatokon, grafikai bien-
nálékon és filmfesztiválokon. Mindkét Mûvészeti Akadémia,
valamint az Aliance Graphique Internationale (AGI) tagja.

1984-tõl használja az Utisz mûvésznevet, amelyet elõtte
ugyancsak álnévként Odüsszeusz használt a küklopsz elleni
affér alkalmából, amely köztudottan a szörny szeme világá-
ba került. A jelképes, ironikus név értelmében Orosz
mûvészete egyfajta támadás a szem ellenében.

Szakolczay Lajos irodalomtörténész 
nyitja meg április 27-én 14 órakor 

Orosz István Kossuth-díjas grafikusmûvész 
kiállítását, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A kiállítás 2013. április 27-május 9-ig tekinthetõ meg a
Népfõiskola Kölcsey ház gallériájában.

„K ö s z ö n j ü k Kis
Máriusznénak, az
Emigrációs Gyûjtemény
számára megküldött
ajándékát. A Szent
koronát ábrázoló kép
indiából származik, amit
egy emigrációban élõ
magyar festett. A kép
érdekessége, hogy a
mûvész, vászon gyanánt
egy egzotikus fának a
levelét használta.“
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Húsz éves a Kösöntyû Néptáncegyüttes

„A táncot nem megtanulni kell, hanem eltanulni…“
A magyar néptánc a magyar népmûvészet egyik ága, ének- vagy hang-

szerkísérettel elõadott ritmikus mozdulatsor. Eredeti kultikus szerepén kívül
lehet játékos, jelképes vagy szórakoztató jellegû. 

„A Kárpát-medence népeinek tánchagyománya s ezen belül a magyar tán-
cok nagyon sokszínûek. E hagyaték megmentésére, õrzésére, felélesztésére
nagy felelõsséggel kell felkészülnünk“ – olvashatjuk Tímár Sándortól. 

Abban, hogy a magyar kultúra ezen ága továbbra is megmaradjon, éppúgy
az idõsebb korosztálynak, mint a fiatalabb generációnak is nagy szerepe van.
Elõbbi a tanításban, és az értékek átadásában, utóbbi a tanulásban és az
értékek megõrzésében kell, hogy helytálljon.

A tánc, a néptánc a gyakorlással és fellépésekkel eltöltött évek, illetve
évtizedek, nemcsak a tánclépések és koreográfiák elsajátításával gazdagítja az
embert. A fegyelem, a zene és a tánc iránti elkötelezettség, a közösség és a tár-
saság szeretete szinte kivétel nélkül jellemzõ minden táncosra. Egy-egy tánc-
fajta megismerése nem merül ki csupán a mozdulatok megtanulásában. Fontos
a helyi hagyományokkal való ismerkedés, akár tényleges kutatás formájában. 

Ez egy életforma, legyen bármely táncról is szó!
A tánc olyan párbeszéd, mellyel határokon túl is megértik egymást. A néptánc

segítségével jó kapcsolatot teremtenek, s ápolnak, mivel nem ismer határokat.
A tánc az emberek közötti nonverbális kommunikáció eszközének is

tekinthetõ. Születéstõl fogva meghatározó a tánc az életünkben; s ezt az
emberiség születés óta tudjuk, mûveljük. A táncban megtanulunk szavak nélkül,
a test, a lélek, érzelmeink, de nõiségünk vagy épp a férfiasságunk finom
nyelvén kommunikálni. Hiszen a tánc a túláradó öröm, szeretet és szenvedély
nélkül üres technikai mozdulatsor maradna. Amíg a mosoly a legrövidebb út két
ember között, addig a tánc a legrövidebb út két lélek között…

Nemcsak a belettel, hanem a néptánccal is remekül kifejezhetõ egy-egy
történet, érzelemsor... Gondoljunk csak a tánc alapjául szolgáló zenére, énekre,
s ezek hangulatára – a mondandóján túl! A kettõ remekül kiegészíti egymást,
elválaszthatatlan két mûvészeti elem, mely eggyé válik a tánc folyamán!

„A tánc örök lüktetése, a pillanat mûvészetének nagyszerûsége elbûvölõ, s e
hatásból sokszor szinte lehetetlen szabadulni. Akit egyszer magához láncolt,
legyen az akárhány éves, nem feledi a mozgás szabadságát, szépségét, a gya-
korlás áhított gyötrelmeit, s nem feledi azt a boldogságot sem, amely az általa
elnyert sikert koronázza“ –  vallják a táncosok.

Azt mondják, a táncnak csak jelene van, nem alkothat maradandót… s mégis!
Mindig meg-megújuló formáival, létezésével örökké él, amíg az ember él a
földön, hiszen egyidõs az ember megjelenésével, s az örök emberi életerõt
sugározza az emberi lélek legtisztább megnyilvánulási formájaként.

Éppen húsz esztendeje alakult Lakiteleken is egy néptáncegyüttes, a
Kösöntyû Néptánccsoport, melynek tagjai a sok-sok év alatt számtalan fel-
lépésükkel dobogtatták meg a nézõk szívét; s idén márciusban, a
nemzeti ünnepen a Lakiteleki Kultúráért-díjat vehették át.

A Lakitelek Népfõiskola segítségével alakult meg a Kösöntyû Néptánccsoport
1993 februárjában. A csoport alapítója és vezetõje Lezsákné Sütõ Gabriella, szak-

kmai vezetõje Fantoly Gyula, a népmûvészet ifjú mestere, nívódíjas koreográfus.
Mindketten az alapítás óta a csoport táncosai is. A Kösöntyûnek azóta van kezdõ,
ifjú tagozata is;  sõt, az iskolai oktatásba is bekerült mûvészeti ágnak. Így nagyon
sokan ropják ma már Lakiteleken is a színes néptáncvilág különféle táncait. 
A Kösöntyû alapító tagjai és 20 év óta táncosai még: Sallai András, Sallainé
Gyõri Csilla, Szuetta Béla, Szuettáné Bõszén Mária, Kovács Sándor, Tábori Margit,
Csoma Sándorné, Sütõné Gulyás Éva, Tamási Piroska. A hozzájuk csatlakozó
táncosok: Kasztel Antal, Raisz Árpád,  Ágost Zoltán, Ágostné Nyúl Zsuzsa,
Czinege Sándor,  Rácz Adrien,  Jakubicz József,  Heinrich Gábor, Heinrichné
Czilling Orsolya, Molnár Arnold, Molnárné Lezsák Anna,  Szûcs Ferenc, Romhányi
Olga, Molnár Szilvia, Zoltán Péterné Dominika, Dávid Orsolya, Felföldi Zoltán. 

Fennállásuk alatt elsajátították hazánk legfõbb tájegységeinek táncait, s
igyekeznek a táncaikhoz eredeti, vagy az eredeti viselet alapján készült
ruhákat hordani. Vallják, hogy a tánc a népek, a kultúrák szerves függvénye, a
mindennapi történelmi idõk kifejezõje. 

Milyen táncokat járnak a Kösöntyû tagjai? Dél-alföldi, somogyi, szilágysági,
szatmári, mezõségi, györgyfalvi, madocsai, bodrogközi, mezõfalvim felcsíki,
bagi karikázó, legényes, lassú és friss csárdás…

A Kösöntyû Néptánccsoport nyaranta egyhetes tánctábort szervez a
Népfõiskolán. Tánctáboraiknak mindig vannak idõs, „adatközlõ“ vendégei is,
akik vallják: „A táncot nem megtanulni kell, hanem eltanulni. Ezt a valónkon
átszûrve újra világra hozni, tovább adni.“

Néptáncosaink szívesen táncolnak Lakitelek és a Népfõiskola kulturális ren-
dezvényein, valamint a környezõ települések szüreti mulatságain, ünnep-
ségein. Szorgos és rendszeres munkájuk eredménye, hogy számos hazai és
külföldi (pl.: erdélyi, bécsi, müncheni) rendezvény résztvevõi lehettek. Sikereik
bizonyítják, hogy értékközvetítõ tevékenységük igen fontos a népi hagyo-
mányok ápolásában, megõrzésében és továbbadásában. Barátságok szövõd-
nek, kedves ismeretségek alakulnak, hozzájutnak eredeti népviseleti
ruhákhoz, s közvetlenül ott tanulják a helyi néptáncokat, szokásokat is.

A tánccsoport tagjai gondot fordítanak az utánpótlás nevelésére is, az
óvodában Romhányi Olga, Tábori Margit, az iskolában Sallainé Gyõri Csilla
vezetésével táncolnak néptáncot a gyermekek.

Saját próbatermet avattak a Széchenyi Házban 2011-ben. Ott tartják a
próbáinkat minden csütörtökön, este fél 7-tõl; a „Kis Kösöntyû“ szerdánként 7-tõl.

2013 a Kösöntyû Néptánccsoport jubileumi éve. 20 esztendõ. 20 esz-
tendõn át ropták a táncokat színpadon, betonon, füvön, hirtelenjében tákolt rak-
lapokon, határon innen és határon túl. „Hihetetlen mennyire összekovácsoló-
dott a csapat, családdá olvadt, olyan közösséggé, mely számomra a leg-
fontosabb. A tánc szeretete közös, közös érdek a hagyományok õrzése és
annak átadása embertársaink számára. Emellett fontos, hogy az utánunk
érkezõ generációba is magot vessünk, szeretettel, türelemmel adva át az
örökséget. Míg a lábam bírja, továbbra is elverem a padkaporát, bárhol, bár-
mikor“ – olvashatjuk Kovács Sándor néptáncos honlapján.   S ugyanitt láthatjuk
a Kösöntyû Nép-tánccsoport egész éves programját is, a fellépésük helyszíneit
táblázatban: http://5mp.eu/web.php?a=sancho007&o=eys06b0soR. Számtalan
fellépésrõl, kirándulásról is szóló beszámolókat is találnak e honlapon.
Ajánlom a figyelmükbe. Folyt. a köv. oldalon
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TISZTELT OLVASÓ !

Ezen újság elõzõ számában, amit a baloldali pénz és hatalomvágy
vezérelte  összefogásáról írtam a „VITÉZLÉS“ kifejezést – méltatlanul – 

rossz kontextusban használtam.
Részemrõl ez nem szándékosság, inkább figyelmetlenség volt, melynek

észrevételét köszönettel nyugtáztam.
Akit ezzel akaratlanul is megbántottam, a bocsánatát kérem! Kecskés Sándor

Hasznos és még élvezzük is!
A 2013-as évben már két osztály vesz részt Az AGRYA által meghirdetett Vesd

Bele Magad mozgalomban. A két elsõ osztályból többen már az óvodában
elkezdték a kertészkedést, a szülõk és nagyszülõk segítségével. Ezt folytatják
az osztálytársaikkal együtt most. Az idei tél viszont sokáig elnyúlt, így a
veteményezés ideje nagyon kitolódott.

Addig is találtunk magunknak feladatokat. Könyvjelzõt, zöldségdominót,
memória- és társasjátékot készítettünk a téli napokban a kertészkedéssel kap-
csolatosan. A környezetórákon elméletben elsajátítottuk a kerti munkákat.
Vetettünk magvakat (Tasi Peti bácsi, a fiatalgazdánk hozott nekünk kedvcsináló-
nak) cserepekbe is, hogy megfigyelhessük a kis növények fejlõdését. A tavasz
ébredését csendvadászaton (madárhangokat azonosítottunk be) lestük meg a
Templomparkban. Húsvétot követõen Kalóz Anti bácsitól a másik osztály is kapott
keltetõgépet. Így csibét, kacsát és libát is próbálunk keltetni az idén. Bár a sokáig
tartó hideg miatt, lehet, hogy most nem lesz annyira sikeres a dolog. A szaporu-
lat (ha sikerül) a gyerekek családjaihoz kerül, és õk nevelik tovább az állatokat.

A Laki Gazda dolgozói kérésünkre szinte azonnal kivágtak (Köszönet érte!)
egy rossz helyen növekvõ, termést talán soha nem hozó diófát ( A többi fát is
megmetszették.), így kaptunk egy sarkot, hogy egy kis bemutató kertben meg-
tanuljuk a veteményezés gyakorlati módját is, amit otthon a saját kiskertünkben
alkalmazhatunk is.  Szorgalmas felsõsök segítettek nekünk az ásásban.
(Kovácsné Nagy Szilvia tanárnõ vezetésével egyre szebb az iskolakert.)
Gereblyéztünk, karaszoltunk, gyomtalanítottunk, vetettünk és locsoltunk. Ez
utóbbihoz talicskát használtunk a vízzel teli locsolókannák szállításához. Mivel
majdnem olyan nehezek voltak, mint mi. 

Nagyon élveztük a kerti munkát! Mára már ki is kelt a zöldborsó, a retek. Égnek
merednek már a zöldhagyma levelei is. Kaptunk vetõburgonyát és görög-
dinnyemagot is Faragó Tamáséktól. A dinnyemagot, egyelõre, az ablakban
nevelgetjük palántává. Szeretnénk még pár paprika- és paradicsompalántát is
ültetni. A kerítésre babot fogunk futtatni. Csemegekukorica, zöldbab, sóska stb.
is lesz a kertünkben. Mindenbõl egy kicsi.

Míg a kerti munkák nem sûrûsödnek fel, addig látogatóba megyünk a bennün-
ket meghívó gazdákhoz.

Így jártunk Fekete József családjánál is, ahol kiscsikó született a napokban.
Nagyon nagy szeretettel, pogácsával és üdítõvel fogadtak bennünket. A szomszé-
dok is odajöttek a gyerekzsivajra. Mákné Marika nénitõl még kelteni való tojásokat
is kaptunk. (selyemtyúk, gyöngytyúk és gatyástyúk tojását.) Feketéné Erzsike néni
pedig pulykatojást ad nekünk. Ezek kerülnek majd a héten kelõ csibéink helyére.

Több állatot is megfigyelhettünk náluk. A libák kicsit idegesek voltak a tojásaik
miatt, de egy Márton nevû kisliba nagyon barátkozott velünk. A vadkacsák is egyre
közelebb totyogtak. A pulykakakas is „puffogott“ ránk. A kismalacok is nagyon
aranyosak voltak. Láttuk egy „igazi keltetõgépet“, vagyis egy kotlóst a tojá-
sokon. Kicsit mérgesen kotyogott, ha a közelébe merészkedtünk. A házigazda
meglepetéseként még lovagolhattunk is. Pajkos nagyon szelíd ló, szõrén ülte
meg mindenki. Senki se félt, mert Jóska bácsi és a barátnõje, Betti nagyon
türelmesen bántak velünk és az állatokkal is. Hatalmas élmény volt!

Hamarosan egyesületet is alakítanak Fekete Józsefék annak érdekében, hogy
minél többen ismerkedhessenek meg a lovakkal (akár terápiás módon is). Persze,
más feladatokat is tûztek maguk elé, de ez már egy újabb cikk témája lehetne!)

Olyan jó érzés, hogy egyre többen tartják hasznos programnak, amit
csinálunk. Köszönjük a felénk áradó szeretetet, kedvességet! A világ külön-
bözõ pontjairól is kaptunk már elismeréseket a világhálón keresztül.
(Ausztrália, Németország, Erdély, Arizona, Kanada stb.)

A legfontosabb az, hogy hasznos dolgokat tanulunk, még élvezzük is. Már kap-
tunk meghívást gyümölcsösbe (Kecskés János) és horgásztóhoz is (Kalócz
Antal), és megyünk nemsokára a Tiszakürti Arborétumba is. Mindent köszönünk!   

Vargáné Darabos Márta

Kösöntyû – folytatás:
A szép mozgás a szem muzsikája. A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erõ,

lassúság mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de nincs, kinek ne tet-
szenék a tánc...

Büszke vagyok arra, hogy Lakiteleken is van néptánccsoport, s annak minden
tagjára. Szívet melengetõ a kis óvodások néptánca, büszkeséggel tölt el az iskolá-
sok öntudatosabb táncolása. De leginkább a férfi dübörgõ csizmasarkok, a kopogó
lánycipõk hozzák lendületbe a szívemet, s a lelkemet a zene ritmusa, a szoknyák
pörgése, a tánc forgataga emeli igazán magasra. Jó csodálni õket, s átadni magam
a néptánc sugallta varázslatnak. Nagyon szeretném ezt minél tovább élvezni!

Sok sikert kívánok a néptáncegyüttes minden tagjának! Õk már tudják, hogy
gyökerek nélkül nincs élet, s a néptánc a múltunk ápolása. Ennek éltetése küldetés.

Isten éltesse az alapítókat, a táncosokat mind! S kívánom, maradjon meg sok-sok
évig még! Látjuk, hogy van remény! Czinege Edit
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Hatásos trükkök stressz ellen

A stressz századunk új betegsége, mely akár komoly betegségekhez is vezethet. Tanuld
meg hétköznapi trükkjeinket, és kerüld el a bajt! 
1. Nevess! Gondolnád, hogy egy jóízû nevetés elég ahhoz, hogy csökkentse a stresszhor-
monok szintjét a szervezetedben? Pedig igen, a stressz ellen az egyik leggyorsabb és leg-
egyszerûbb gyógymód a nevetés! Járj olyan társaságba, hol nem savanyú embereket látsz.
2. Simogass! Ha nincs társad, gyereked, gondolkodj el azon, hogy esetleg örökbe fogadnál
egy kutyát vagy egy cicát. Most itt az idõ, hogy végre elszánd magad. A háziállatok ugyan-
is nemcsak feltétel nélküli szeretetet adnak, hanem jót tesznek az egészségednek is. 
3. Igyál narancslevet! Ha reggelente megiszol egy pohár narancslevet, nemcsak
egészségesebb leszel, hanem a feszültséggel is könnyebben birkózol meg.  A C-vitamin
segít ebben. 
4. Énekelj! A felmérések szerint azok az emberek, akik rendszeresen énekelnek, dúdol-
nak, kevésbé érezték magukat stresszesnek, és hangulatuk is többnyire pozitívabb volt.
Nem baj, ha nincs jó hangod, az éneklés jót tesz.
5. Sétálj! A sport az egyik legjobb módja, hogy megszabadulj a stressztõl. Már 30 perc séta
csodákat tehet.
6. Vegyél egy aromaterápiás fürdõt! Készíts egy illóolajos fürdõt, lehetõleg levendulásat
vagy rozmaringosat, és lélegezz mélyeket. Lazulj el!  A kellemesen meleg víz és a nyuga-
lom önmagában is képes oldani a feszültséget. 
7. Hallgass zenét! A számunkra kedves zenék segítik az ellazulásunkat, így a mozgás is
hathatós megoldást jelenthet ellene, táncolhatsz is, az még jobb!
8. Masszázs. Nem luxustevékenység, segít eltüntetni a stressz romboló hatásait a
testünkbõl.
9. Gyógynövények. A kamilla, a citromfû remek, fõzz belõlük egy jó teát, és élvezd a
jótékony hatásukat, akár mindennap.
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Tanácsok ingatlaneladáshoz és  
ingatlanvásárláshoz

Télikertet tavasszal!

A télikertek elterjedésük kezdetén még csak a
módosabb társadalmi réteg luxus igényeit szol-
gálták. Manapság viszont bárkinek osztályrészül
juthat akár egy szeletke dzsungel is.

Napjaink legkedveltebb megoldásaként a már
meglévõ házhoz csatolt télikert terjedt el. Így egy-
fajta – szinte észrevétlen – átmenetet képezhe-
tünk a belsõ tér és a természet között. Különösen
kapóra jöhet egy ilyen beruházás akkor, ha netán
bõvítésen törjük a fejünket. A ház stílusához és
méretéhez passzoló, ugyanakkor egyre külön-
legesebb formatervezésû építmények szélesítik az
erre szakosodott tervezõk, kivitelezõk palettáját.

A télikert élettani hatásai
A lenyûgözõ látvány mellett a télikert élettani

hatásai is említésre méltóak. A természet ilyetén
közelsége kellemesebb közérzetet szavatol
legtöbbünk számára. A beözönlõ napfény pozitív
energiával tölt fel, fokozottabb mûködésre ser-
kenti hormonháztartásunkat, ezáltal sokszorozva
meg szellemi és fizikai teljesítõképességünket. A
télikert valósággal vonzza az embert, s lábaink
önkéntelenül arrafelé veszik az irányt, ha valódi
feltöltõdésre, lazításra vágyunk. Összességében
véve javítja az életminõséget.

Nem kevés szerepe van a hõszabályozásban
sem, amely közvetve ugyan de mégis csak az
élettani hatás fényét emeli. Hiszen, kinek nem
dobja fel a hangulatát az alacsonyabb fûtésszám-
la? Ugyanis a hatalmas üvegtábláknak köszön-
hetõen a tér sokkal hamarabb felmelegszik,
rásegítve ezzel a fûtésre. Nyáron a túlmelegedés
ellen árnyékolókkal vagy a fentebb említett lesz-
erelhetõ oldalfalakkal védekezhetünk.

A télikert növényei
Igazság szerint bármilyen virág, fa, vagy cserje

jól érezheti magát itt, ha tudjuk biztosítani nekik
eredeti élõhelyük páratartalmát, hõmérsékletét. Ne
feledjük, hogy a növényeknek ezen a helyen na-
gyobb a vízigénye, a talaj felszínén gyorsabb a
kiszáradás. Hogy mikor van szükség öntözésre,
egyszerûen ellenõrizhetõ azáltal, ha kicsit mé-
lyebbre nyúlunk a virágtartó edényben. Ahhoz,
hogy a nedvességet minél tovább õrizhessék,
ajánlatos a föld felszínét valamilyen takarónövén-
nyel borítani, esetleg kaviccsal. Az öntözõvíz
hõmérséklete akkor ideális, ha megegyezik a lev-
egõ hõmérsékletével. Száraz körülmények között a
növény elhervad, a kártevõk és a betegségek is
hamarabb megtalálják õket.

Az alacsonyabb hõmérsékleten jól érzik magukat
a citrusfélék, kaktuszok, leander vagy a korallvirág.
Mérsékeltebb klíma szükséges a pálmaféléknek,
mályváknak, akáciának, valamint fügének, gráná-
talmának. Az ennél magasabb hõmérséklet trópusi
környezetet idéz, ahol vígan élnek a broméliák,
páfrányok, a filodendron, a díszbanán vagy a
közkedvelt orchideafélék.

Megfelelõ gondoskodásunk keze nyomán egy
valóságos kis oázis kelhet életre, melynek pom-
pájában egész évben gyönyörködhetünk.

Fehér Sára ingatlanértékesítõ és értékbecslõ
Tel.: +36-30-206-2458  

A Népfõiskola vendége volt a serdülõ focicsapat

Kunszentmiklós visszalépése miatt, jól megérdemelt pihenõ várt
a serdülõsökre. A három mérkõzés óta veretlen ifjak a
Népfõiskolára látogattak amolyan csapat építõ összetartásra.

Az út egy laza kerékpártúrával kezdõdött a sportpályától a
Népfõiskoláig, ahol találkoztak a Szentkirályról érkezõ csapattár-
saikkal. A program elsõ állomása a Vendégház recepciója volt
ahol Lendvai Edit várta a gyerekeket, Edit vezetésével
betekinthettek a Vendégház életébe a recepciótól kezdve a
szobákig. 
A következõ helyszín az étterem volt, ahol érdeklõdve tekintették
meg az ott kiállított képeket, tárgyakat. A harmadik épület a
Ferencz Béla féle kõjurta volt, ahol a mûvész által faragott
történelmi képeket nagy áhítattal sok-sok kérdéssel tekintették
meg. Ezután a Kölcsey Ház elõtt egy közös fotózásra került sor,
majd a nagyteremben tették fel kérdéseiket Editnek aki mesélt a
Népfõiskola történelmérõl jelenérõl jövõjérõl és céljáról. 
A Szent István kápolna elõtt Molnár Arnold köszöntötte a fiatal

labdarúgókat amelynek megtekintésével véget is ért a
vendéglátó séta és jöhetett a foci a kis pályán. A barátságos
mérkõzés 4-4-es döntetlennel zárult ami után mi más
következhetett mint csobbanás az uszoda hûsítõ vizében. A
kellemes délelõtt egy közös hazabiciklizéssel zárult majd otthon
a szombati ebéd!
Köszönet a programokért és a lehetõségért a Lakitelek
Népfõiskolának, külön köszönet a segítségért Lendvai Editnek,
Molnár Arnoldnak és Bohács Jenõnek!

Elkezdõdött a tavasz, a szezonban mind a három csapatunk
nagyon jól szerepel és egyre jobban javuló formát mutat!

Er e d m é nye k :  
Felnõtt csapat

2013. 04. 21.  LAKITELEK – JAKABSZÁLLÁS 2-0
2013. 04. 13.  Kkfháza VASUTAS – LAKITELEK 0-5
2013 .04. 07.  LAKITELEK – HELVÉCIA 10-1
2013. 03. 31.  KECSKEMÉTI LC – LAKITELEK 2-1
2013. 03. 23.  VÁROSFÖLD – LAKITELEK 1-0

Ifjúsági

2013. 04. 21. LAKITELEK – JAKABSZÁLLÁS 3-2
2013. 04. 13.  Kkfháza – LAKITELEK 0-5
2013. 04. 07. LAKITELEK – HELVÉCIA 5-4
2013. 03. 31. KECSKEMÉTI LC – LAKITELEK 3-1
2013. 03. 23. VÁROSFÖLD – LAKITELEK 1-0

Serdülõ

2013 .04. 14. LAKITELEK – HELVÉCIA 6-2
2013. 04. 06. SZABADSZÁLLÁS – LAKITELEK 0-3
2013. 03. 30. TISZAALPÁR – LAKITELEK 0-4
2013. 03. 22. LAKITELEK – TVSE 5-6

Tanulságos történet Wass Alberttõl,
az összetartás erejérõl

– Tudják, én szegény fiú voltam és gyermekkorom-
ban anyám elszegõdtetett a községhez disznó-
pásztornak. Maguk most nevetnek, pedig a disznók
elõtt megemelheti a kalapját minden ember. Tud-
ják-e milyen jó szándékú, becsületes állatok azok?

Három éven át jártam ki a legelõre velõk,
tavasztól õszig. Megismertem õket. Hûségesek,
tisztességesek. Értik? Szerettek engem! Pedig én
nem is voltam disznó, csak ember...
Nyelt egyet és egy pillanatig maga elé bámult a

padlóra. Aztán folytatta:
– Egy õszön makkoltatni küldtek föl a hegyekbe.
Akkor történt, hogy farkasok kezdték kerülgetni a
kondát. Volt a rám bízott állatok között egy, ame-
lyik mindig külön járt a többitõl. Egy rühes, sovány
kis süldõ. A többi nem tûrte meg maga között,
mert, hogy maga alá piszkolt, fektiben. Mert a
disznó nagyon tiszta állat, tudják-e, az elveri
magától az ilyet. A konda szégyene volt ez a
süldõ. És éppen erre mentek rá a farkasok.
– Reggel történt, alig valamivel virradat után. Éppen
kitereltem az állatokat a karámból s álmosan dûtöt-
tem neki hátamat egy bükkfának, amikor a visítást
meghallottam. A kis rühes süldõ megint valamivel
távolabb túrt a többitõl, s azt cserkészték be a
farkasok. Négyen támadtak reá egyszerre. De
amikor én felütöttem fejemet a sivalkodásra, már
valamennyi disznónak fönt volt a feje és a
következõ pillanatban az egész konda összeröf-
fent, s mint egy roppant fekete henger rohant reá a
farkasokra. Képzeljenek csak el kétszázegy-
néhány disznót, tömötten egymás mellett, fölemelt
ormánnyal rohanni, fújva és fogcsattogtatva!
Szempillantás alatt elkergették a farkasokat s a kis
rühes süldõnek néhány harapáson kívül semmi
baja nem történt. Én pedig sokat gondolkoztam
akkoriban azon, hogy miért is védte meg a falka ezt
az egyet, akit amúgy is kitaszított maga közül s akit
azután sem fogadott vissza soha. De csak most
jöttem rá: azért, mert disznó volt az is.
– Hát látjátok, ezért szeretnék disznó lenni. Mert
irigylem a disznóktól a szolidaritást, ami az én
emberi falkámból hiányzik. Mi tanokat hirdetünk
és jelszavakat halmozunk jelszavakra, de
közben mindenki csak önmagával törõdik,
nemhogy a kisujját is mozdítaná másért. Ha
akkor, ott az erdõn, az én   disznókondám is úgy
viselkedik, mint ma az emberi társadalom: rend-
re az egész kondát fölfalhatták volna a farkasok.
Mint ahogy az embereket is fölfalja rendre a,
gonoszság és az önzés.

LTE-hírek – 
szerkeszti: Verebélyi Gábor–

b ö l c s e l e t e k

A nagy lehetõség olyan, mint a napfelkelte. Ha túl
sokáig várunk rá, elszalasztjuk.
Egyesek fõcímeket írnak, mások történelmet.
A fiataloknak szinte biológiailag  kódolt adottsá-
guk a bizakodás.
Levelet küldeni azért jó, mert úgy juthatunk el va-

lahová, hogy csak a szívünk kel útra. 
A magányos, félre való élet, az elzárkózás a világ-
tól – elzár a gondolkodástól is...
Csak kétfajta ember tud gátlások nélkül beszél-
getni: az idegenek és a szerelmesek. Mindenki
más csak tárgyal...
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Liszt és cukor nélküli finomságok, 
melybõl ebbõl annyit ehetsz, amennyit nem szégyellsz!

Régóta kísérletezgetek olyan sütik készítésén, amiket bûntudat
nélkül ehet a család, nem hízunk, nem megy fel a vércukrunk
tõle, s lehetõleg ne olyan „csodalisztekbõl“ készítsem, amit
képtelenség beszerezni az ára és az elérhetetlensége miatt. 
A lisztmentes liszt titka a mandula és a kókusz. Végy 20 dkg
darált mandulát és 20 dkg apró szemû kókuszreszeléket. Az
egészet keverd össze, majd egy darálóval alaposan daráld
össze. Ez lesz innentõl kezdve minden süteményed alapja.
A másik fontos alapanyag a cukor helyettesítõje. Ez lehet
xylit, stevia, vagy olyan édesítõszer, ami szacharin vagy ciklamát
tartalmú. (Lehetõleg ne tartalmazzon fruktózt!) Miután megvan a
két fontos összetevõ, néhány egyszerû  recept, amit bármikor ehetsz.
PISKÓTA: Végy 5 db tojást. A tojás sárgáját kavard ki ízlés sze-
rinti édesítõszerrel, majd óvatosan forgasd bele a felvert tojásfe-
hérjéket. Ezután óvatosan keverj el a masszában 5 evõkanálnyi
mandula-kókuszlisztet, és egy kávéskanálnyi szódabikarbónát.
Sütõpapírral bélelj ki egy 40x40-es tepsit, majd öntsd bele a
masszát és 180 fokon süsd meg. Meg fogsz lepõdni milyen finom!
Ez a vékony piskóta ezután házi szilvalekvárral (cukormentes),
vagy párolt almával feltekerve remek piskótatekercs lehet. 
FLÓDNI: Készíts két db 5 tojásos piskótalapot, majd vágd õket
ketté, így kapsz négy vékony piskótalapot. Ezeket az alábbi
három töltelékkel töltsd meg:

Mákos töltelék: 20 dkg darált mák, ízlés szerinti édesítõszer,
majd annyi forró víz, hogy krémes legyen a massza.

Diós töltelék: 20 dkg darált dió, ízlés szerinti édesítõszer,
majd annyi forró víz, hogy krémes legyen a massza.

Almás töltelék: 2-3 savanykás alma, ízlés szerinti édesítõ-
szer, fahéj, szegfûszeg. Az almát hámozd meg, reszeld le, majd
kevés víz hozzáadásával párold meg.
Amikor mindhárom töltelék meghûlt, felváltva kend meg a
lapokat, tedd egy napra hideg helyre, majd szeleteld fel. Vigyázz,
mert hamar elfogy! Jó egészséget és minden jót kívánok!   

Csizmadia Veronika

Elsõ évfordulós táncosok...
Mûvelõdésszervezõként gyakran láttam, hogy a felnõtteket rendszeresen megmozgató lehetõségek

gyorsan megszûntek az érdeklõdés hiánya miatt. Ezért gondolom érdemes beszámolni egy
huzamosabb ideje mûködõ, nagy érdeklõdést kiváltó mozgáslehetõségrõl községünkben.

Az EasyDance mozgásforma márciusban ünnepelte 1 éves születésnapját. A jubileumi alkalomból
beszélgettem Szabó Tibor tánctanárral és az egyesület néhány tagjával.

Az Easy-Dance Oktatási Kulturális és Sport Egyesület 2012-ben Lakiteleken kezdte mûködését Mócza
Krisztina egyesületi elnök irányításával és Szabó Tibor Imre tánctanár, sokszoros bajnok, versenytánc-
edzõ szakmai vezetésével. Az egyesület elsõ sorban az EasyDance széles körû megismertetését
tûzte zászlajára. Ez – az egyesület vezetõi által – levédetett és bejegyzett mozgásforma elsõsorban
tánc, amely a társastánc zenéinek és lépéseinek élvezetét adja a társastánc legkritikusabb összetevõ-
je, a táncpartner szükségessége nélkül. Természetesen gyerekek részére is nyitott az egyesület,
EasyDanceKID néven iskolai szakköri foglalkozások keretében ismerkedhetnek az érdeklõdõk a tár-
sas- és divattáncok, a show- és színpadi formációk valamint az EasyDance nyújtotta lehetõségekkel.

Úgy gondolom, legjobb összefoglalója annak, hogy mi a jó ebben a dologban, az, amit a résztvevõk
mondanak róla.

Faragó Lászlóné Emese: A tánc felszabadít, örömet, kikapcsolódást, boldogság érzést ad. 
Jó a zene, jó a hangulat, jó a társaság, ennél többet nem is várhatunk. A mozgás végre örömöt

jelent. A végén kellemes fáradságot és hatalmas energiát érzek magamban... 
Mihalikné Bende Edit: Májusban már 1 éve lesz,hogy minden szerda estém a táncról szól. Nagyon

megszerettem ezt a mozgást, mert feltölt,energiát ad,kikapcsol a mindennapokból, magabiztossá tesz.
Jó kis csapat a miénk, remek hangulat, jó zenék. Sokat nevetünk és az órák végére jól elfáradunk.
Minden korosztálynak ajánlom. Nekem már az életem részévé vált.

Kakóné Gál Andrea: Kerestem egy olyan mozgásformát, ami zenével kapcsolatos, de nem kell
hozzá partner és elérhetõ közelségben van. Rátaláltam Krisztinára, Tiborra és az EasyDance-re! Miért
szeretem az EasyDance-t? Azért mert felszabadít, feloldja a napi, sõt heti stresszt, ellazít, teljesen
kikapcsol. Persze a jókedv és a mindig remek hangulat is hozzájárul, hogy minden héten várjam a
szerdai táncot. 

Illésné Kissebestyén Annamária: Azt kérdezted miért szeretek ide járni? A válaszom pedig, azért
mert engem valahogy a tánc és a zene így együttesen, teljesen kikapcsol. Nekem sok örömet okoz és
elûzi a negatív gondolatokat. Akármilyen bosszús a kedvem, itt mindig vidám, jó kedvû és mosolygós
leszek.  A tánc végére pedig egy könnyed, kellemes fáradtság lesz úrrá rajtam, amit egyáltalán nem
bánok, mert szerintem szükségünk van ennyi testmozgásra.

Mi az EasyDance lényege?
Szabó Tibor: Mindaz, amit a lányok elmondtak! Ennél jobban nem lehet összefoglalni! És, ha ezt

elértük, amit õk mondtak, akkor az EasyDance elérte célját! 
A mozgásforma elsõ sorban nõk részére lett kifejlesztve. Nem zárjuk ki a fiúkat, de a lépések és

koreográfiák a különbözõ társas táncok nõi lépéseire épülnek. Nem azt akarjuk elérni, hogy aki eljön
hozzánk, profi táncossá váljon. Célunk az, hogy aki ledolgozza a napi munkáját, foglalkozik a
gyerekeivel, vezeti a háztartást, a nap végén felejtse el a gondját-baját, érezze jól magát, kicsit
lazuljon, legyen egy óra felszabadult mozgás az egyik hétköznap végére. 

Kinek ajánlod?
Bárki csinálhatja, aki szeretné. Mindenki a képességeinek, ambíciójának megfelelõen felszaba-

díthatja magát a különbözõ táncok alatt, jobbnál jobb zenéket hallgatva. Megszûnnek a korosztályok
közötti különbségek is. Van, hogy nagymamától az unokáig, három generáció is együtt táncol egy-egy
alkalommal. Társam, Mócza Kriszti táncon kívül álló rálátása és az én nagyon komoly táncos-edzõi
tapasztalatom segített abban, hogy ezt a mozgásformát akár az utcáról elsõ alkalommal belépõ
emberek részére is élvezhetõvé tettük.

Számos környezõ településen mûködik EasyDance csoport. Akinek igénye van rá, egy kis utazás-
sal minden hétköznapra találhat magának lehetõséget a táncolásra. És ezt nagyon sokan meg is
teszik. Ezen kívül rendszeresen szervezünk közös megmozdulásokat, ahol ismerkednek, barátkoz-
nak egymással tagjaink. Így azon túl, hogy az EasyDance tömegsport, a szabadidõ hasznos eltöltése
mellett komoly közösségformáló szerepe is van. 

Hogyan ismerhetjük meg a munkátokat?
El kell jönni! Be kell állni! Ki kell próbálni! Minden alkalommal a különbözõ táncok egyszerûbb

és bonyolultabb összeállításait is táncoljuk. Így aki elõször jön hozzánk, az is megtalálja azt,
amiben sikerélménye lesz és, aki régebb óta jár, szintén nagyot tud táncolni.

Természetesen volt már egyéb bemutatkozási lehetõségünk is, de itt Lakiteleken még csak az
EasyDanceKID, egyesületünk gyermek csoportja mutatta meg tudását a Falukarácsony alkal-
mából. (A gyerekcsapat szintén az Általános Iskola tornatermében mûködik egyre magasabb
színvonalú munkát végezve.)

Május elsején Tiszakécskén és Tiszaalpáron is fellép mindkét csoportunk.
Milyen terveitek vannak a jövõre nézve?
Mindenképp meg kell jelennünk más településeken is! Komoly igény jelentkezett Kecskemétrõl

és Szolnokról is. És utána valószínûleg újabb területekrõl is. Munkánkat nagyon komolyan
vesszük és tökéletességre törekedve, igyekszünk a legmagasabb színvonalon mûvelni.
Szeretnénk elérni, hogy egy lakiteleki egyesület az ország minél több településén ismert legyen!

Legyen így! Vargáné Darabos Márta

EasyDance Farsang         easydance.tancklub@facebbook.com 
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Lakitelek új építési területén
3000 m2-es, közmûvesített,

sarki telek eladó. (Megoszt-
ható!) Érd.: 06-20/9-78-73-72

Lakodalmas hûtõkocsi bérel-
hetõ. Tel.: 06-30/9-532-982 
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Kisgépek javítását vál-
lalom! (motorkerékpár,

robogó, láncfûrész, fûnyíró,
szivattyú, kerti traktor)

Érd. :  06-70/770-29-19. 

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen
kényeztetné megfáradt, fájós lá-
bát. Tyúkszem, benõtt köröm nem
akadály. Házhoz is elme-
gyek! Jelentkezését várja
Zsuzsa a 20/42-000-11;
ill. 448-201-es  telefonon!

* Selyemakác kapható!
Tel.: 448-679; 06-20/200-53-15.

Eladó helyben jó állapotú
ETZ 250/301

motor.
Érd.: 70/7710-638.

Kovács Ferenc
vállal:
– szobafestést
– mázolást
– tapétázást
– homlokzat    

festést

Lakitelek, Árpád út 1/a

tel:06-30/478-9396

 

Nemes nyár tûzifa ELADÓ;
akár ház-hoz szállítva is, Laki-
telek, Táncsics u. 3.  Tel.: 70/-
323-72-69; ill. 06-30/270-24-36.

Rongyszõnyegek
készítését
vállalom!
Tel.: 06-20/
570-22-27

Bádogos munkát
kedvezõ áron,
garanciával 

vállalok. 
Tel.: 06-70/500-29-16.

Eladó 2,5 szobás, alápincézett
családi ház Lakitelek  középpont-
jában. Tel.: 06- 20/9-78-73-72

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt bolt akciós ajánlata

2013. május 12-ig

Nyitva: H – P:    6-tól 2100-ig
SZ – V:   7-tõl 2100 -ig

Porcukor 500 g 199 Ft/db
Varga lakodalmas csigatészta 200 g 219 Ft/db
Tchibo kávé 250g 469 Ft/db
Olymop üdítõk 1,5 l 239 Ft/db
Galaxi szénsavas üdítõk 2 l 100 Ft/db
La Fiesta borok 0,75 l 389 Ft/db
Löwenbrau dob. sör 0,5 l 179 Ft/db

Sütemény-és tortarendeléseket
felveszük!

Május 1-jén is nyitva tartunk!
Minden kedved vevõnknek nunk!

A A 
BON-BON-
BONBON

Lakitelek belterületén legalább másfél
szobás, olcsó albérletet keresek 2 fõ
részére. Gondozást, fenntartást is
vállalok. Tel.: 06-70/931-79-47.

Eladó Kecskeméten, a reptéri lakó-
telepen, a Mezõfi u. 12, fszt/2 alatt
egy 46 nm-es, másfél szobás, jó
beosztású lakás. Azonnal beköltöz-
hetõ, megfelelõ állapotban lévõ
falak, szerelvények. A fürdõ és a WC
külön álló. Érdeklõdni lehet: 06-20/
556-4259 vagy a 06-70/3676380-as
telefonszámokon.

AKCIÓ!! I. o. mintás, gerincbarát,
ergonómiai és hagyományos
iskolatáskák, tolltartók, torna-
zsákok, füzet- és könyvboxok
széles választékban, kifogástalan
minõségben, AKCIÓS ÁRON
most megvásárolhatók! 
Az AKCIÓ a készlet erejéig tart! 

ANTOLÓGIA KÖNYVESBOLT, 
Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Lakitelek, Ady E. u. 20/A 64 M2
kertes CSALÁDI HÁZ (2 szobás)
ELADÓ! I.ár.: 7,3 Millió forint. 
Érd.. 06-20/471-52-31.

Szoba-konyhás albérletet keresek
Lakiteleken – reális áron. Tel.: 06-
20/617-68-99.

Ház eladó. Érd.: 06-30/876-06-39

Eltartónak, ápolónak jelent-
kezem idõs személy gondozására
Lakiteleken. Megbízható, leinfor-
málható vagyok! Jelentkezni a
szerkesztõség telefonján szíves-
kedjenek: 76/548-040. Köszönöm.

Alkalmi munkát, fûnyírást,
kertészkedést, fahordást, favá-
gást…, bármilyen házkörüli munkát
vállalunk. Tel.: 06-30/29-20-101.

Eladó kenyérsütõ, egy átfolyós
rendszerû gáz vízmelegítõ
(mosogatóhoz), szõlõprés
(kisméretû), fateknõl, fûnyíró
(felújításra szoruló), tölgyfa ülõ
garnitúra (egy 3-as, 2 db fotel -
plüss huzattal -, nem ágyazható.
Érd.: 06-30/480-02-57.



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Hát, csak amíg el nem kezdõdik a
következõ futballszezon!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt
nyerte: Halmi Piroska .  Selyemakácfát nyert: Szabó Józsefné. A va-
csorát nyerte: Klárik Lászlóné, melyet az általa választott idõpontban
költhet el az Autós Csárdában egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert:
Varga Józsefné, Budai Jánosné, Holló Andrea. (Õket regisztráljuk!)
Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a
szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.)  Köszönjük.  A nyerteseknek
gratulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat  Galambos Lászlóéknak – Autós
Csárda (vacsora); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) Klárik Lászlónénak
(selyemakác). 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor *
Készült: 1000 példányban,  2013-ban * Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit *  A szerkesztõség  postai  címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. *

Kiadó: AGYagVIRÁG Bt.* Tel.: 76/548-040 * E-mail: czinege.edit@gmail.com * Nytsz.: B- TszL-40-b-1989 * Kéziratot nem õrzünk és nem küldünk vissza.

A kézirat leadási és a rejtvényküldés határideje: MINDEN HÓNAP 15-e.
Kérjük a pontos betartást!!!  Köszönjük! Könnyítés: A megfejtéseket a szerkesztõség

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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– Már megint új ruhát csináltattál? Ebben a hónapban ez már a második! – mél-
tatlankodik a férj.
– ... (A feleség válasza a megfejtésben olvasható lesz!)

Vízsz.: 1. A vicc csattanójának kezdete (z. b.: N, Á, L K). 13.Azonosítani tudja.
14. Hosszú ideig. 15. Akol egynemû betûi. 16. Kõtõszó, röviden. 17. Becézett
Dániel. 19. Közhasznú társaság, röviden. 21. Lóeleség. 22. A lantán vegyjele. 23.
Noé kikötõhelye! 25. Távolra mutató szócska. 27. Nagy szelet kenyér. 29. Észak-
dunántúli város, vára az Öreg-tó partján áll. 30. Zsíroz. 33. Az Adria ötödik leg-
nagyobb szigete. 34. Kivitelezõ, röviden. 35.17-18. századi holland festõcsalád.
38. Hozzákezd. 41. A csattanó második része. 44. Gyökérkefét használ,
népiesen. 45. Álomba merülõ. 47. Szótoldalék. 48. ... Majesty; õfelsége (az angol
király). 50. ... Thorpe; Sydneyben három, Athénban két olimpiai aranyérmet nyert
ausztrál úszó. 51. Turista diákok találkozója volt, röviden. 53. Vasúti kocsi. 55. A
kén és az urán vegyjele. 56. ... Lantos Sebestyén; 16. századi énekszerzõ. 58.
Európa-kupa, röviden. 59. Számos. 61. ... Marut; Traven újságírói álneve. 62.
Régi, kövült. 65. Pásztortánc kelléke is lehet. 67. A végén kullog! 68. Telefontárs!
69. Robbanékony az ilyen hordó. 72. A csattanó harmadik, befejezõ része
(z.b.: GY, O).
Függ.: 1. Férfiak megszólítása. 2. Középkori templomáról híres vasi község. 3.
Szállít, cipel. 4. Gyümölcsöt szárít. 5. Középen kormos! 6. ... River; USAbeli
folyó(k). 7. Idõmérõ eszköz „számos“ része. 8. Nagyon régi. 9. Híres bora az aszú.
10. Szándékozik. 11. Kezdõdik a játék! 12. Még ilyet! 18. Délszaki gyümölcsös. 19.
Nyakkendõ, bizalmas szóval. 20. Léo Delibes operája. 24. Magyaros díszkabát.
26. Német optikus, gyáriparos (Carl, 1816-1888). 28. Tenger Görögország és
Törökország között. 31. Hirtelen rátámad. 32. Ollóz. 34. Vágyat elfojt. 36. Sírásra
késztetõ. 37. Esõs idõben ragad a cipõnkre. 39. Kötve (könyvészetben), röviden.
40. Ilyen barlang is van. 42. Bár, ugyan. 43. Mártír újságíró, szerkesztõ (Illés,
1888-1944). 46. Rovarok testrésze. 49. Túlzott mennyiségûnek! tart. 52. ...
Armando Maradona; világbajnok argentin labdarúgó. 53. Magán hord. 54.
Csomagoló és tárolóeszköz. 57. Biliárdeszköz. 60. Korcsolya, tréfás szóval. 63.
Német tévéadó. 64. Dölyf. 66. Hegedû tartója. 68. Középen kijõ! 70. A polónium
vegyjele. 71. Szintén ne.

Egy pasi bemegy a kocsmába, a pul-
tos köszönti: 
– Jó napot! Mit szeretne? 
– Egy nagy házat, jó autót, sok pénzt.
– Nem úgy értem. Mit kíván? 
– Világbékét, szép feleséget, nyugalmat.
– Félreértett, mit szeretne inni? 
– Miért nem ezzel kezdte? Mi van? 
– Semmi különös, itt állok a pult mögött.

Egy férfi kalandba bonyolódott egy
olasz nõvel, aki  teherbe esett tõle.
Jókora összeget adott neki, hogy csend-
ben megszülje a gyereket. Hogy minél
diszkrétebb legyen a dolog, a férfi azt
kérte, küldjön neki egy képeslapot, s a
hátoldalára írja rá: „Spagetti“. Akkor
kezdi utalni a gyerektartást. 9 hónappal
késõbb épp hazaért kis feleségéhez.
– Drágám – mondja a feleség –, ma
kaptál egy nagyon furcsa képeslapot.
Nézi, az arca falfehérre változik, majd
elájul. A kártyán a következõ áll:
„Spagetti, spagetti, spagetti. Kettõ virs-
livel, egy anélkül. Küldj extra szószt..“

Két részeg jön ki a kocsmából, majd
mikor megszólal az egyik: 
– Te, nagy gond van, elfelejtettem pisilni!
Mire a másik: 
– Semmi baj, majd megtanítalak...

Egy fiú szerelmet vall egy lánynak: 
– Ha hozzám jössz feleségül, a te-
nyeremen hordozlak majd! 
– Miért, kocsid nincs?

Stallone Chuck Norrishoz:
– Te hány fekvõtámaszt tudsz meg-
csinálni? 
– Az összeset!...

Amikor Bell kitalálta a telefont, már
volt két nem fogadott hívása Chuck
Norristól.

Chuck Norris nem zárja el a vizet.
Csak ránéz a csapra, és a víz rögtön
tudja, mihez tartsa magát.

Hé szomszéd! Használhatnám a fû-
nyíróját? 
– Hát persze, csak ne vigye ki a
kertembõl!

– A férjem minden este feldob egy
pénzérmét, hogy menjen-e a kocsmá-
ba, vagy nem. Ha fej, akkor megy. 
– És ha írás? 
– Akkor még egyszer dob...

– Te gyerek, hova lett az a jó kis bugyli-
bicska amit a múltkor adtam neked? 

– Hát idesapám, én aztat elcseréltem
egy jó kis karórára! 
– Hogy a Devla vigyen el..., és ha szid-
ják az anyád a kocsmában, mit mon-
dasz... fél nyolc van...?

A gyerek hazamegy a suliból, és
megkérdezi a matek házit az apjától: 
– Apu! Mennyi ez: a gyertya közepének
a fele és annak a négyzete? 
– Hát fiam, a gyertya közepe a kanóc, an-
nak fele a nóc és nóc-szor nóc az 64!!!

– Anyu, te az én helyemben férjhez
mennél a Péterhez? 
– Kislányom, nézz a tükörbe. Én a te
helyedben bárkihez férjhez mennék...

Hazamegy egy este a férj, és kérdi a
felségétõl: 
– Mi lenne, ha nyernék a lottón? 
– Hát, elfeleznénk, elválnék, kimennék
Amerikába, fognék magamnak egy
fiatal pasit, és beutaznám vele az
egész világot! 
A férj a zsebébe nyúl, kivesz belõle egy
kétszázast, odadobja a feleségének: 
– Nesze, eridj, kettesem volt!

A fõnök odahajol titkárnõje füléhez, és
súgva kérdezi: 
– Mondja Gizike, van valami programja
ma estére? 
– Nincs, fõnök úr – válaszolja pirulva Gizi. 
– Nos, akkor feküdjön le korán, mert
már unom, hogy minden reggel elkésik!

Urológusnál: 
– Hajoljon elõre... Dohányzik? 
– Miért? Kormos?..

Egy ember szörnyülködve mondja a
barátjának: „Képzeld, ma hajnalban
kimentem a vécére és melléültem...
Egybõl fölment bennem a pumpa...“

Zsúfolt buszra alig fér fel egy férfi.
Idegesen  elkiáltja magát:
– Menjenek már beljebb, annyi hely

van még ott,   hogy sakkozni lehetne!
Erre a válasz :

– Jöjjön jóember, hiányzik egy paraszt!

Idõs néni kopogtat a tanári ajtaján:
– Kovács Pistike nagymamája
vagyok, és szeretném elkérni az
unokámat az utolsó óráról. 
– Az lehetetlen! Pistike ma nem is
jött iskolába.
– Akkor hol lehet?
– Azt hiszem, az Ön temetésén...

– Mi a 96? 
– Összeveszett házaspár.

Új ruha...  
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