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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXV. évfolyam 7. szám (JÚLIUS) Szent Jakab, Nyárhó, Áldás hava 

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gõg és a gyûlölség.“ Szt. István

Óh, Szent István, segíts!

„Szent István király, magyaroknak apostola csodákkal és
jószágokkal naponként mennybõl ékesíttetik, kit ájtatosan
kérünk, hogy minket oltalmazzon minden gonosztól.“ 

Igazán csak a hit által érthetjük meg Szent Istvánt!
Hittel kell néznünk rá, és meg kell próbálni követni erényeit. 
István király az élet útjára vezette õvéit. A rabló hadjáratokra szervezett
katonákat az ország és Európa védelmére alkalmas hadsereggé fogta
össze. A családi életet felemelte, a szegényhez lehajolt, az elesettet
felkarolta, a magyar lelket nemesítette. Hitte, hogy sikerre tudja vinni
ügyét, mert nem a magáét kereste, hanem az egész ország javát akar-
ta szolgálni. Képessé vált a rábízott történelmi küldetés teljesítésére!

Elsõ szent királyunk hazává tette az országot, besorolta Európa álla-
mai közé, alkotmányt adott, törvényt és rendet tartott. Ma is élõ és idõt
álló alkotása: MAGYARORSZÁG!

Élünk a második évezredben is, s kell, hogy bízzunk a jövõnkben is –
bármilyen nehéz is a sorsunk azóta is! 

Ma ismét meg kell újítani keresztény erkölcseinket. Meg kell erõsíteni
a családi élet kötelékeit, és hûségben szeretni kell azt. Hivatásnak kell
tekinteni, hogy a közösségért elkötelezetten dolgozom, áldozatot is
hozok érte. Tudnunk kell, hogy nem csak magunknak élünk, és nem csak
a szeretteink szûk köre felé vagyunk felelõsek tetteinkért, tehet-
ségünkért. Élnünk kell e népért, élnünk kell e hazáért!

Még ezer év távlatával is meríthetünk István király fiához, Szent
Imréhez írt intelmeibõl. Türelmességre és megbocsátásra is int, hiszen
csakis ez által juthatunk elõbbre az életünk folyamán. Mindig józanul kell
gondolkodnunk, s az igaz ítélet vezérfonala mentén kell járnunk. A gyer-
mekeknek az õsök nyomdokait kell követniük, megvallva  és megtartva
magyarságukat, magyarságtudatukat. Fontos, hogy mindenkor a
szeretet vezérelje és tartsa össze a nemzetet! 
„...légy erõs, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors
letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövõben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoz-
tass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes,
hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes,
hogy elkerüld a bujaság minden bûzét, valamint a halál ösztönzõjét...”

A kishitûséget, a bizonytalanságot, a gyávaságot le kell vetni
magunkról. Hinni kell az erõnkben, a képességeinkben; abban, hogy
csakazértis úrrá legyünk a bajainkon, gondjainkon. Higgyünk
magunkban, a tudásunkban, testi és szellemi erõinkben! Higgyünk abban
a feladatban, amit el kell végeznünk, amit célul kitûztünk magunk elé!

Hit kell, nagyon mély, mely erõsít bennünket, Szent István népét – a
határon belül és a határon túl!  Nehézségeink vannak! Mindnyájunknak
nehéz! De akkor sem szabad feladni! A remény és az elhatározás
erõsödjön bennünk, s jusson el minden ember tudatába, otthonába!

„Ó, Szent István dicsértessél, mennyben s földön tiszteltessél, de
fõképpen nálunk ma, mint hazánk fõ oszlopa: kérünk hát apostolunkat,
és mint elsõ királyunkat, szent István, szent István, szent István! Nézz
mennybõl le buzgó magyar népedre!“ Czinege Edit

Szent István király
imája

A mélységbõl kiáltok Hoz-
zád, hallgass meg Uram! 

Taníts meg, hogy kell köny-
nyezni a meg nem érde-
melt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt
könnyben.
Adj erõt, hogy kevélysé-
gem csillogását elhomá-
lyosítsam, s az aláza-
tosság színtelenségét
okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a
gyengékhez lehajolni, s
hogyan kell féktelen erõvel
egyenesen állni.
Adj erõt, hogy fölényesen
legyõzzem a testet, s
alázatosan megadjam
magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha
bántások érnek, s hideg
mosolyra, ha jogtalan dí-
csérnek.
Adj erõt napközben, hogy
el ne fáradjak, s fáradtsá-
got este, hogy rögtön
elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha
Rád találtam, s hirtelen
megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit
nagyon kérek. 
Taníts bátor lenni, mikor
nagyon félek.
Engedd a világot megvetve
szeretni, csak magadat ne
hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez
maradjon végleg, de ha
másként szólnék, nagyon
szépen kérlek, ne ne-
heztelj reám, ne fordítsd el
orcád, hiszen a mélység-
bõl kiáltok fel Hozzád.

HATÁRTALANUL 
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk
De több mint ezer éve már e tájon létezünk
Megvívtuk a harcainkat századokon át
Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát

Országunkat gyöngeségünk láttán tépték szét
Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként
A nagyvilágnak minden szegletében ott vagyunk
De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk

Hát épp ezért, megmaradásunkért
Fogjunk össze, tegyünk végre
Magyar a magyarért

Bárhol is vagyunk, összetartozunk
Hát örüljünk egymásnak
Amikor találkozunk

Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk
Hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk
Neveinkrõl sokfelé lehullt az ékezet
De a vers szerint a magyar név még újra szép lehet

Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk
Ha nem õrizzük vele együtt mi is elveszünk
Európát gyakran védték meg a kardjaink
Segítséget mégsem kaptak hõs magyarjaink.

Hát épp ezért, megmaradásunkért
Fogjunk össze, tegyünk végre
Magyar a magyarért

Bárhol is vagyunk, összetartozunk
Hát örüljünk egymásnak,
Amikor találkozunk

Isten kegyelmébõl kaptuk a Szent Koronát
Ezért tudtunk fennmaradni minden koron át
Voltak köztünk árulók és voltak nagyjaink
Voltak világváltoztató forradalmaink

Sorstragédiák minket oly gyakran sujtanak
Hát óvjuk egymást akkor is mikor nem bántanak
A nagyvilág sokkal szegényebb lenne nélkülünk
De senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk.

Hát épp ezért, megmaradásunkért
Fogjunk össze, tegyünk végre
Magyar a magyarért

Bárhol is vagyunk, mi összetartozunk
Hát örüljünk egymásnak,
Amikor találkozunk

Ha valaki énekelni szeretné, megtalálja dallammal
együtt: ww.youtube.com/watch?v=b2bjpaBKV-E

Augusztus 20-án egész napos rendezvény
várja a lakitelekieket családi programokkal, fõzési
lehetõségekkel a mûvelõdési ház parkjában.
Este fél 8-kor az Örökség zenekar ad koncertet,
várjuk a falu apraját-nagyját. 
További információ a programokról a mûvelõdési
házban és majd a plakátokon!                Belicza András



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Bánfi Dániel (Molnár Andrea)
Nagy Nándor (Magyar Mónika)
Albert Flórián (Tóth Melinda)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet Tiszakécske
(Egészségház) Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

Balog Antal (1937)
Cseh János (1958)

Novák Tiborné Nagy Emma Gyöngyi (1950)
Százdi Menyhért József (1940)

Faragó Józsefné Cseh Erzsébet (1945)
Varga Lajos (1942)

Mores Axel
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Kovács Zoltán és Nagy Erzsébet 

Nezdei László és Hartai Hajnalka    

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

LAKITELEKI    ÚJSÁG július2. oldal

KÖRZETI ORVOSAINK
w Dr. Rácz Péter (Tel.: 449-152)

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

w Dr. Kalocsa Zoltán (Tel.: 449-105)
csütörtökönként rendel délután, 1300-tól 1530 óráig;

a többi napon délelõtt: 8 – 1200-ig.

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
Rendõrség – Tkécske Ügyelet     06- 20/539-84-89
SEGÉLYHÍVÁS:112   Mentõ :  104
Rendõrség:  107     Tûzoltóság: 105
Török Nándor (polgárõr):       06-30/531-65-18
Madari Róbert (p.õr elnök):     06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (p.õr par.):        06-30/370-04-81 
Varga Róbert (tûzoltóparancsnok) 06-70/672-55-46

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt. (Tel.: 449-279; 548-078)

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

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

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Sajósi Iván

A praxishoz Lakitelek és Szentkirály
gyermekei tartoznak.

Rendelés:
Lakitelek Szentkirály 

Hétfõ:          0900 – 1200 1230 – 1330

Kedd:           1000 – 1130

Szerda:        1300 – 1530

Csütörtök:     1100 – 1300 0930 – 1030

Péntek: 1030 – 1230 0900 – 1000

Tanácsadás:
Lakitelek: szerda 0930-1100

Szentkirály: csütörtök 0830-0930

Védõnõ: Horváth Lászlóné Magdika
Tel.: 449-039

Dr. Mátyus János
állatorvos

Tel.: 06-20/549-23-12

Széchenyi István Patika
Lendvainé Dr. Erki Mária

fõgyógyszerész

H – P: 8-1230; 1330-18
máj. 1-tõl - aug. 31-ig szombaton 800-1200

Tel.:
449-075

„Annyira akartam élni,
a betegséget legyõzni.
Búcsúztam volna Tõletek,
de erõm nem engedett.
Így búcsú nélkül 
Szívetekben tovább élhetek!“

Köszönjük mindenkinek, aki

NOVÁK TIBORNÉ 
Nagy Emma Gyöngyi 
búcsúztatásán megjelent, 

fájdalmunkat enyhíteni igyekezett,
gyászoló család.

EEmléke a szívünkben élmléke a szívünkben él!!

Fájó szívvel emlékezünk kedves
P A N N I K Á R A,

Mészáros Józsefnére, 
aki egy éve,  hogy
nincs közöttünk.

Nyugodjék békében!
Barátnõi

Lelked remélem békére talált,
S Te már a mennyekbõl vigyázol ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
S örökkön örökké emlékezünk Rád.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik 

SZÁZDI MENYHÉRTET
az utolsó útjára elkísérték, 
koszorút, virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család

Minden virágszál beszél, mit a sírodra teszünk, 
Minden szál elmondja, mennyire szeretünk. 
A halál nem jelent feledést és véget,
Míg  élnek azok, akik szeretnek Téged.

SIMONYI ANDRÁS
halálának 3. évfordulóján

emlékezik: 
felesége, fia, unokái

Hálás szívvel mondunk köszönetet Bagi
Ferenc atyának a szép búcsúztatásért

Balogh Antal temetésén.
Köszönet a rokonoknak, minden ismerõs-
nek, hogy szerettünket az

utolsó útjára elkísérték, s
rengeteg virágot
hoztak, hogy
ezzel a fájdal-
munkon enyhítsenek. 

Gyászoló család.

Drága jó szüleink rég elmentek közülünk,
Sok éve már, hogy nélkülük kell élnünk.
Nélkülük az élet nem olyan, mint régen,
De a szívünkben mégis tovább élnek.

Kozma Károly 14 éve, Kozma
Károlyné Tubak Lídia 8 éve,

hogy nincs már
velünk.

Szeretettel emlékeznek rá:
gyermekeik, unokáik,

Az új kerékpárút megrongálása miatt 
feljelentést tett az önkormányzat

Sok kapásfalusi, oncsai és világoshegyi álma vált valóra,
amikor 2013 tavaszán végre elkészült az új lakiteleki
kerékpárút. A 197 millió Ft összegû támogatással megvaló-
sult beruházás révén biztonságosabbá vált a külterületen
élõk közlekedése, mivel már nem kell nekik a balesetveszé-
lyes 44-es fõúton kerekezniük.

Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett az önkor-
mányzathoz, hogy az utóbbi idõben traktornyomok jelentek
meg a kerékpárút Kapásfalu – nyárlõrinci határút közötti sza-
kaszán. A keréknyomok jól kivehetõk az alig elkészült
kerékpárúton, rontva ezzel az út állagát és minõségét.

A KRESZ szerint a kerékpárút a kétkerekû kerékpárok
közlekedésére kijelölt út, azon a kerékpáron kívül csak a segéd-
motoros rokkantkocsi, a gépi hajtású kerekes szék és a kétk-
erekû segédmotoros kerékpár közlekedhet, más jármû nem.

A traktor láthatóan, több alkalommal végigment az érintett
szakaszon, ezzel kárt téve a kerékpárútban. Az önkor-
mányzat ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Kecskeméti
Rendõrkapitányságon, kérve a tettes mielõbbi megtalálását.

Varga Zoltán lakitelekma.hu



LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldaljúlius

– Kedves Alpolgármester úr! A lakosság
tájékoztatására – mint a beruházásért is felelõs
személyhez –  fordulok hozzád. Nagyon lázong-
nak a körforgalom miatt az emberek, jó lenne
néhány kérdésre választ kapni, hiszen a kiérkezõ
tv is megkeverte a dolgokat.... 

Mindenkiben furcsa érzést kiváltó tény: a kör-
forgóba beépült két villanyoszlop, melynek
csodájára járnak! Miért van még mindig az úttest-

ben a 2 villanyoszlop úgy, hogy különösen az egyik jelentõs balesveszélyt rejt
magában, s a beruházás lassan a végéhez közeledik már...? Miért nem vitte el
az oszlopot onnan a DÉMÁSZ, hiszen azzal kezdõdött ez a beruházás, hogy
minden közmûvezetéket áthelyeztek az ötös útelágazásban. Tényleg igaz,
hogy nem lett felkérve az áramszolgáltató az áthelyezésre?

Ha ennyire nem volt kész a terep a beruházásra, miért kezdtek hozzá az
építkezéshez? A hírekben agyanis arról értesültünk, hogy 15 hónap múlva
helyezik át a villanyvezetéket oszlopostól! Valóban?

– A nyertes kivitelezõ a munkát rövid idõ alatt – a tõle megszokott magas
színvonalon – végezte és több mint 90%-os szintig eljutott a beruházással. A
felvetett probléma nem lenne, ha az építkezés teljes idejére a kivitelezõ teljes
útzárat alkalmazott volna. Erre lett volna lehetõsége, de ezt nem alkalmazta,
sõt az építkezés teljes ideje alatt vállalta a folyamatos forgalom biztosítását,
ami az õ részére többletmunkát és költséget jelentett. A jelenlegi állapot a
kivitelezés munkaközi állapotát tükrözi és ebben a fázisban ez elfogadható. A
kihelyezett figyelmeztetõ táblák jelzéseit betartva nem nagyobb az esély bármi-
lyen balesetre, mint más útszakaszon.  A kivitelezõ a munkaterületet október-
ben fogja a megrendelõ részére visszaadni, és akkorra ígérte a teljes
közmûkiváltást és a további munkák befejezését, azaz a villanyoszlopok áthe-
lyezését is. A beruházás keretében még az útfelületre kerül egy koptató asz-
faltréteg, és erre a megfelelõ útburkolati jelek (4 db zebra, záró és felezõ vona-
lak). Továbbá az érintett útszakasz mentén növények ültetését végzik. 

– Az, hogy most az egyik sávban kétirányúsították a forgalmat, rendkívül
balesetveszélyessé vált a közlekedés, ugyanis aki az állomás felõl érkezik,
nem számít arra, hogy ellentétes irányban, szemben érkezhet egy autó a kör-
forgalomban!! Már két autós is épphogy nekem nem jött a minap, mindketten
teljesen lecsapták a körforgót, átvágtak balra; mint a régi út alkalmával, úgy
kanyagodtak el... Azt hiszik, ezt is szabad!?! Meg vannak keverve az autósok
rendesen! Sokkal rosszabb ez, mint az oszlopot kikerülni!  Egy nagyobb jármû
az óvoda felöl érkezvén képtelen, vagy igen nehezen tudja bevenni az éles job-
bos befordulót, hogy visszaálljon a körforgalomba, hiszen a szemközti lehajtó
sávból kanyarodik fel... Aki az állomás felöl érkezik, ezt nem is látja! Káosz van;
csak reménykedjünk, hogy nem lesz nagyobb baleset!

– Úgy tûnik, sokan most szembesülnek, hogyan kell közlekedni egy körforga-
lomban, ill. a kihelyezett táblák mit is jelentenek valójában. Ha ezeket, a
jelzéseket a közlekedõk ismerik, és a szabályokat betartják, nem lehet problé-
ma és ezt az átmeneti idõszakot, könnyedén átvészeljük. Kérek mindenkit,
legyenek türelemmel és figyelemmel egymásra, segítsük társainkat, hogy az
esetleg figyelmetlenebbekkel sem történhessen semmilyen probléma. 

– Andor! Ugye nem az a Széchenyi krt-as „kovácsoltvas utánzatú“ jelzõtábla
lesz a körforgalom közepén, amit valaki – remélem csak ideiglenesen – elhe-
lyezett, betett a sziget közepébe!?! Mi lesz a sziget közepén? Virágok? Fû?
Lámpatest?Vagy valami más?

– A körforgalom közepének kialakítására nem készültek részletes tervek,
növénnyel lesz beültetve az õsz elején, de ezt még sok egyeztetés fogja meg
elõzni, mire megvalósul.

– A pavilonsor elején készül a parkoló burkolata térkõbõl, örömmel láthatjuk az
oda helyezett két padot! Mennyire vonta be a beruházásba az önkormányzat a
boltok tulajdonosait, hiszen tudjuk, hogy voltak egyeztetõ tárgyalások?

– A zebrák csatlakozásához kialakított járdaszakaszok ugyanúgy a pályázat
része, mint a két pad és a kerékpártárolók kialakítása. Az üzletek elõtti
parkolók további részeinek burkolását az önkormányzat az üzletek tulajdono-
saival közösen kívánja megoldani. Elsõ lépésként saját költségen megter-
veztettük a teljes parkoló térkövezését a hentesbolttól a pékségig. Erre volt
több közös egyeztetés, amelyek alapján remélem egy-két hónap múlva,
elkezdõdik a parkolók térkövezése legalább a pavilonsor elõtt. 

Ezt a lehetõséget az önkormányzat minden üzlet tulajdonosnak felajánlotta
és ajánlatát ebben az évben fenn is tartja,remélem minél többen élnek ezzel.

– Igen sokan nehezményezik a csapadékvíz-elvezetését a piaci bolt és a
pékség között. Egyszer már egy másik beruházásból elkészült, most viszont
sokkal bentebb, sokkal meredekebb lejtéssel új nyomvonalban készül a másik
elvezetõ! Nem pocsékolás ez a megoldás? Jó lesz ez így?

– Nem tudom, miért lenne ez a megoldás pocsékolás. A padkafolyókákból
kialakított kis meder és az alatta húzódó mûanyag csõ víznyelõkkel, extrém
idõjárások kivételével megoldja az eddigi vízállásos problémákat hosszú távon.
Az valóban igaz, hogy ez akkor lenne tökéletes és tartós megoldás, ha a
parkolók többi része is le lenne burkolva. Remélem, ez belátható idõn belül
elkészül.

– Többen is megkérdezték tõlem is, hogy a volt Hegedûs-Kovács-féle telken
elkezdett beruházás költsége mennyire olvad egybe az útépítéssel. Véletlen
egybeesés ez a két beruházás? Mi épül ott? S valóban van-e köze a
közpénzhez? 

– Ez az építkezés annyira esik egyben az út felújítással, hogy azonos a
helyszín és az idõpont, de semmi több. Személy szerint én nagyon örülök
ennek a beruházásnak, mert ezzel még szebb és tágasabb lesz ez az új kis
központ. Ezen a területen az ingatlan tulajdonosa pályázati finanszírozással
építtet a kivitelezõjével négy üzlethelyiséget és egy garázst. Természetesen
megfelelõ számú parkoló is kialakításra kerül, de ez teljesen magán kivitelezés.

– Az UNIVER a boltja elõtt elkészíti teljesen önerõbõl a parkolót, de
ugyanolyan térkõbõl, mint a többi, hogy egységes képet mutasson. Pénzt ad a
beruházáshoz? 

– A parkoló kialakítását, mint azt már említettem, az önkormányzat minden
egyeztetést megelõzve megterveztette és az üzletek tulajdonosai ezt elfogad-
va készíttethetik el a térkövezéseket. Ezzel lehet azt biztosítani, hogy egységes
lesz a teljes parkoló és minden része összhangban lesz bármelyik szakaszá-
val, de a körforgalom részeként megvalósult beruházásokkal is.

– Sokan békétlenkednek, hogy hosszú ideje ott a két sáv egyenetlensége a
bolt elõtt, az éles padkán is nehezen tudnak beállni a bolthoz. Miért nincs már
feltöltve az úttest? Mikor fejezik be? Talán az idegenforgalmi szezon közepén
valóban ingerlékenyebbek sokan a káosz miatt!

– Az úttest végsõ koptató rétegének a felhelyezésével fog megoldódni ez a
probléma, de ez csak akkor fog elkészülni, amikor a villanyoszlopok átkerülnek
a megfelelõ helyükre. Ez azért lesz így, mert az úttest megfelelõ minõségû és
idõt álló csak akkor lehet, ha egyben van az aszfalt ráterítve és nem toldozgat-
va. Ezt is türelemmel ki kell várnunk.

– Nem csak az út elejével, a végével is van egy kis gond! A víztorony mellett,
a félegyházi irányban kanyarodó úttest úgy tûnik, hogy sokkal sarkosabban
ível, mint azt elvárnánk. A buszok, nagy autók jól kijárják! Lejt is, így megállt ott
az esõs idõben a víz. Igen szomorú látvány, hogy a sok milliós beruházással
elkészült út mentén kapával voltak kénytelenek elterelni a vizet; szegénységi
bizonyítványul naponta szembesülhetünk a hevenyészett elvezetõ árok
látványával! Nagyon balesetveszélyes, ha a kanyarodást csak a zúzott padkán
tudja megoldani az autós, mert a szemben érkezõ busz letolja õt az úttestrõl.
A zúzott kõ a motorosoknak pedig különösen veszélyes! Ameddig a kivitelezõ
nem oldja meg, hogy kb. egy méternyit toldjon a kanyarba, addig nem szabad
átvenni az utat – mondják nagyon sokan velem együtt! Valóban így lesz?

– Az út felújítása a terveknek megfelelõen lett elvégezve. Ha mindenki betart-
ja a közlekedési szabályokat, gondolok elsõsorban a kanyarodási szabályra,
akkor nem alakulhat ki semmilyen balesetveszély. Ez a kép csak azért tûnik
problémásnak, mert ott csatlakozik a kerékpárút bekötõje, és sokan azt hiszik,
hogy az is az úttest része, de gépjármûvel arra rá sem lehet hajtani. A
vízelvezetést meg kell vizsgálni és, ha az jelenleg nem megfelelõ, akkor meg
kell oldania a kivitelezõnek.

– Kevésbé bosszús helyen is folyik az építkezés, mégpedig az új óvo-
daszárny falai állnak, nagy erõvel épül a pályázati beruházás. Elkészül az õszi
kezdésre? Mi az ütemterv?

– Az óvodabõvítés befejezésének végsõ idõpontja szeptember vége. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy addig nem lehet egyáltalán használni az intézményt. A
kivitelezõ ígéretet tett és az ütemterve alapján teljesíti is, hogy a meglevõ régi
szárny teljesen megújulva fogadja a gyerekeket szeptember elején.

„KEMÉNY DIÓ“ – beszélgetés Madari Andor alpolgármester úrral

Folyt. a köv. oldalon
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– A másik beruházás az idõsek otthonánál
látható. Mi is épül ott? Mivel bõvül az idõseket
ellátó intézmény?

– A gondozási központ kötelezõ feladatának az
ellátásához a megnövekedett igények kielégí-
tésére épül a nappali ellátáshoz egy önálló
épület. Ezen közösségi térben találkozhatnak
azok az idõsek, akik nem az otthonban laknak,
de az otthoni magány helyett a hasonló korúak
társaságát keresik. Itt étkezhetnek, szórakozhat-
nak és pihenésre is lesz lehetõségük. Ez a
beruházás várhatóan október végére fog
elkészülni.  A bentlakásos részt is ütemezetten,
önerõsen elkezdjük felújítani, mivel az erre bea-
dott pályázatunk elutasításra került. Újabb
pályázatra tovább már nem szabad várnunk, az
épület felújítása és bõvítése nagyon indokolt.

– Milyen pályázati beruházás várható még az
idén? 

–  Jelenleg folyik az emeletes iskola alsós
tagozatának felújítása, homlokzatszigetelése,
nyílászárók cseréje, részleges akadálymente-
sítése és a vizesblokkok korszerûsítése. Ez a
munkálat is jórészt az évnyitóra elkészül. 

A napokban került kiküldésre a vállalkozások
részére a felhívás az óvoda és az orvosi rendelõ
közötti üres telken kialakítandó parkoló meg-
építésére. Ezzel a területtel szeretnénk meg-
oldani valamelyest a Kiss János utcában elõfor-
duló közlekedési káoszt, amelyet az autók rend-
szeresen okoznak. A parkoló az óvoda felöli
belsõ saroknál lesz, ahol két kapun át térköves
sétányok vezetnek az iskola és az óvoda
bejárataihoz. Remélem ezt sokan igénybe fogják
venni a hétköznapokon és az intézmények
ünnepei alkalmával is, amikor tömegesen
vesznek részt a szülõk a rendezvényeken.

A parkoló kialakításával egyszerre nyertünk
támogatást a Béke park területén kialakítandó
kamasz játszótérre, ami várhatóan az õsszel el is
készül. Itt a nagyobb gyerekeknek lesz gördesz-
ka, BMX ügyességipálya, kosárlabdapalánk és
nyújtó. Az eddigi jelzések alapján már nagyon
várják!

Az önkormányzat vezetése belátta és anyagilag
is eljutott oda, hogy a saját tulajdonú ingatlanait
vegye számba és egy kialakított sorrend alapján
kezdje meg azok felújítását, karbantartását.
Ezzel is egy régi tartozást kezdünk ledolgozni.

– Melyek azok, amelyek most készültek el?
Az elmúlt idõszakban lett befejezve a falu kri-

tikus részeinek csapadékvíz-elvezetését hivatott
vízelvezetõ rendszer kiépítése. A másik nagy
beruházás a 44-es fõút melletti kerékpárút is
nem régóta lett a kivitelezõ részérõl átadva.
Azonban mindkét beruházással még sok a fela-
dat, mire minden elszámolás és engedélyezés
lezárul. 

Szóval bõven van mit tennünk, de örömmel
tesszük, mert látjuk, hogy sokan értékelik a
befektetett munkát  és az eredményét mind-
annyian élvezzük.

– Nincs tétlenkedés, komoly fejlõdés tapasztal-
ható Lakiteleken az utóbbi idõben! S ez mind-
annyiunknak öröm! Köszönöm.

A témára még visszatérünk!
Czinege Edit

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0416 GUTTA CAVAT LAPIDEM
A végleges pénzügyi beszámoló jelentés leadásával befejezõdött a lakiteleki Eötvös Iskola TÁMOP 3.1.7 projektje. A „Gutta
cavat lapidem – A türelem Lakiteleken is rózsát terem“ címû pályázat annakidején 6 millió Ft-ot nyert. A kiírás lehetõséget
teremtett arra, hogy referenciaintézményi minõsítést kapjunk, illetve felsõoktatási gyakorlóhely lehessünk. Mindkét
témában pályáztunk, most tartunk a munka összegzésénél, az iskolai dokumentumok elkészítésénél, rendszerezésénél. 
Pedagógusaink az elmúlt hónapokban számos továbbképzésen vettek részt. Elsajátították a jó gyakorlatok átadását,
felkészítést kaptak mentori feladatok ellátására, a projektek népszerûsítésére. Az iskolavezetés tagjai a felsõoktatási
intézményekkel való kapcsolat kiépítésérõl, az intézményi menedzsment mûködtetésérõl kaptak képet.
Az nyert összeg egy részét arra fordítottuk, hogy a más iskolákból jövõ érdeklõdõk számára a programok átadására
megfelelõ környezetet teremtsünk. Bútorokat, két interaktív táblát, hagyományos mágnes táblát, valamint irodaszereket
vásároltunk. 
A pályázatra három jó gyakorlattal készültünk. A LURKÓTÁBOR Vargáné Darabos Márta és Dr. Varga Sándorné, a
KÖNYV-TÁR-VA NYITVA program Dr. Olajos Éva és Olajosné Kádár Ilona, az ADVENTI UDVAR pedig Szelesné Kása Ilona
és Vass Anikó ötletét, munkáját dicséri. A programok több éve nagy sikerrel mûködnek intézményünkben, a gyermekek és
a szülõk körében is nagyon népszerûek. 
Bízunk abban, hogy a késõbbiekben felsõoktatási gyakorlóhelyként és jó gyakorlat mûhelyként egyaránt sikeres munkát
folytatunk majd.

NYERT A PÁLYÁZAT!!!!
Néhány napja érkezett az Önkormányzathoz az értesítés, hogy a
Környezet és Energia Operatív Programhoz benyújtott
„Napenergiában fürdik a Tõserdõ“ címû pályázat
47.595.155 Ft összegû támogatásban részesült. A nyertes
pályázat révén napelemek kerülnek elhelyezésre a Tõsfürdõ
területén, csökkentve a fürdõ villanyáram számláit.

Mûvelõdési Ház
Úgy gondolom, hogy programszervezési szempont-

ból nagyon sûrû idõszakot tudhatunk magunk mögött,
mind a mûvelõdési házban, mind a településünkön és a
Tõserdõben is. Nagyon sok színvonalas, komoly munká-
val létrehozott mûsort, rendezvényt élvezhettek a
lakitelekiek és az idelátogató vendégek is. 

Május végén ugyan a meghirdetett Gyermeknapi ren-
dezvényünket az idõjárási gondok miatt nem tudtuk
megtartani, azonban a Kösöntyû Néptánccsoport
születésnapi mûsorát hatalmas érdeklõdés kísérte.
Fantasztikus hangulatot teremtettek a táncokkal, a
zenekarral, a díszlettel.

Volt a házban óvodai ballagás, a zeneiskolás diákok
évvégi koncertje, rendhagyó óra Labancz István segít-
ségével és olyan nagy rendezvény, mint a Tisza-menti
Gyermekszínjátszó Találkozó, nagyszerû elõadásokkal
és határokon túl ívelõ barátságok megszületésével. A
Sallai házaspárnak, Vadas László tanár úrnak és a fel-
lépõ zenészeknek, táncosoknak köszönhetjük a
Néptánc és citeragálát, amely fantasztikus hangulatban
telt el. A nézõk nevében is nagyon szeretném
megköszönni a munkájukat, azt az energiát, amit
próbáról próbára beletesznek a produkciójukba.
Nekünk, a rendezvények szervezõinek nagy magabiz-
tosságot ad a tudat, hogy számíthatunk rájuk, mint
ahogy õk is bátran támaszkodhatnak ránk és a
mûvelõdési házra.

Trianoni emlékmûsor
Nagyon köszönöm a néptáncos és hagyományõrzõ

barátaim segítségét, amelyet a mûsor létrejöttéhez biz-
tosítottak. A technikai és zenei háttér nálunk elkészült, a
mûsor szövege Honti Dorka hangján szólalt meg, a ren-
dezvényen látott Nagy Magyarország térképet is saját
kézzel készítettük. 

Liliomfi
A lakiteleki színjátszók ismét meglepték a közön-

séget egy nagyon jól játszható három felvonásos darab-
bal, miközben a nézõk is megleptek minket azzal, hogy
mind a két elõadáson teltházzal ajándékozták meg a
társulatot. A sok próba, „keserves“ szövegtanulás, dísz-
letépítés közben minden nehézségen átsegített minket
az összetartozás és a bemutató felelõssége. 

A „régiek“ és az új szereplõk jó csapatot alkottak, min-
denki nagyon odatette magát. Köszönöm a társulat
munkáját, kitartását és Olajosné Kádár Ilona ren-
dezését, valamint a közönség tapsát, elismerését.

A tervek szerint a darabot szeptemberben bemutatjuk
Tállyán is ahová vendégszereplésre hívták meg a társu-
latot, de egy késõbbi lakiteleki elõadás sem kizárt…

TÕSERDÕ
A mûvelõdési ház munkájának szerves része a

tõserdei programokban való részvétel, azok támogatá-
sa, segítése mind eszközökkel, technikával, mind ötle-
tekkel, munkával. Idén a Tûzoltó Majális után a Tõserdei
Lovasnap volt az elsõ olyan nyári rendezvény, ahol a
gyermekprogramokat biztosítottuk az Emlékmû-dombon,
a Kecskeméti Rajzfilmstúdió és Mikulás Ferenc támo-
gatásával, nagy sikerû bábelõadást is láthattak a
gyerekek, amelyben Szabados Zoltán volt a segít-
ségemre.

Nándorfehérvári emléknap
Július 22-én, a Nándorfehérvári diadal emléknapján

este 9-kor zenés, történelmi játékot mutattunk be a
vízparton lakiteleki szereplõkkel, a mûvelõdési ház
szervezésében. Köszönöm a segítséget minden szerep-
lõnek, akik a Széna vagy Szalma Fesztivál után szinte
fél nappal megfáradva, „de törve nem“ jöttek és nagy-
szerûen helytálltak. 

Folytatás a köv. oldalon.
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III. Tõserdei 
Lovas Napok –

KÖSZÖNETYILVÁNÍTÁS

Az idén visszatérõen, immár harmadik alkalommal került
megrendezésre Lakiteleken a „Tõserdei Lovas Nap“, illetve
„Tõserdei Lovas Napok“, ugyanis a rendezvény idén elõször –
hála a szinte hihetetlen segítõ összefogásnak – két napossá bõvült. 

A korábbi években meghatározott elvi elgondolást meg-
valósítva, a rendezvény – a környezõ települések lovas
sportokhoz viszonyított helyzetét és igényeit is figyelembe véve
– az amatõr szabadidõs lovas verseny kategóriákban a
lovas sport több szakágát is bemutatta, valamint ismételten
itt került megrendezésre az Országos Lovas Polgárõr
Szemle, Toborzó és Ügyességi Verseny. Összesen 10 fogat
és 10 polgárõr egyesület 44 lovasa teljesítette eredménnyel az
ügyességi szintfelmérõt. Gyermek és ifjúsági korosztályok
részére a Magyar Póni Klub Szövetség kiírása alapján
futószáras ülés szépségverseny, díjlovaglás és díjugratás
kategóriákban – a tavalyi évhez képest több mint a duplája –
67 start volt. Külön öröm volt, hogy a helybeli idõs lovas szemé-
lyek közül, akiknek a mindennapi munkához nélkülözhetetlen
társa volt a ló, többen idén is megjelentek a rendezvényen, a
gyermekeknek díjakat adtak át, így a jövõ ifjú lovas generáció-
ja találkozhatott velük. 

Szervezõként vettem részt ez eseményen. Most azonban
nem csak a szervezõ csapat nevében, hanem lovas
emberként is szeretnék köszönetet mondani MINDEN-
KINEK, aki segített! Köszönetnyilvánítás esetén az ember
mindig nehéz helyzetben van, mivel nem szeretne senkirõl
sem elfeledkezni. Nekem most még nehezebb a helyzetem
szerencsére, mert olyan sokan segítették e rendezvényt, hogy
szinte képtelenség név szerint számba venni õket. 

Ilyenkor a köszönetet nyilvánítónak kézenfekvõ lehet az
megoldás, hogy nem nevesít senkit. Én azonban nem ezt
választom… amellett hogy MINDENKINEK KÖSZÖNÖM! 

Szeretnék nevesíteni személyeket, szervezeteket, mivel
fontosnak tartom, hogy helyi közösségünk tudatában
legyen annak a közösségi erõnek, összefogásnak, aminek
tanúi lehettünk. Tudnunk kell, hogy a bennünket körülvevõ
eseményeknek nemcsak részesei, de alakítói vagyunk.
Környezetünk, magunk és gyermekeink szórakozási
lehetõségei olyanok, amilyenné magunk tesszük. Tehetünk
érte közösen, hogy egy-egy szép hétvége a Holt-Tisza parton
tartalmas szórakozást nyújtson.

Kell, hogy tudjuk és értékeljük azt a tényt és erõfeszítést,
hogy a Nemzeti Kincsem Lovasprogram megvalósításának
reményében, a ló és lóval való foglalkozás népszerûsítése
érdekében, a rendezvény bemutatói – csaknem teljes
mértékben – felajánlások voltak az elõadók részérõl! 

A rendezvény sokoldalúságát és színességét mutatta,
hogy a szakma szabályainak megfelelõen - (sõt!) a lovas sza-
kmai résztvevõk visszajelzése alapján igényesen - került
megrendezésre és bemutatásra két nap alatt: fogathajtás,
lovas ügyességi verseny, szabadidomítási bemutatók,
lóúsztatás, futószáras ülés szépségverseny, díjlovaglás,
díjugratás, ló szépségverseny és csikós bemutató is.

Térítésmentesen kapta a rendezvény az ott felhasznált
tárgyi eszközöket is környezõ lovas kluboktól, lovat
szeretõ emberektõl! 

Mindenekelõtt köszönet Lakitelek Önkormányzat
Képviselõ-testületének és Felföldi Zoltán polgármesternek,
akik folyamatosan tesznek azért a lehetõségeikhez mérten,
hogy legyen a most felnövõ gyerekeknek és nekünk, felnõt-
teknek is választásunk a felgyorsult modernizációban, hogy
milyen életminõségben, milyen közösségben élünk. Ennek
egyelõre kicsiny része, de hiszem azt, sokaknak szívügye,

hogy a ló és a lóval való foglalkozás visszakerüljön a magyar
emberek mindennapi életébe. Szívbõl örülök, hogy
LAKITELEK Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a
gyermekek szakszerû lovagolás oktatásának felkarolását.
Az idõ még rövid volt ahhoz, hogy a helyi iskolai oktatásban
tanuló gyermekek legügyesebbjei versenykeretek között meg-
mérethessék tudásukat, de õszintén reméljük, hogy jövõben a
helyi gyermekeknek is szurkolhatunk majd a Magyar Póni Klub
Szövetség versenyén a Tõserdõben, a Holt-Tisza partján.

A két napos rendezvény fõszervezõje a Tõserdõ
Turisztikai Kft. volt, abban társszervezõként az Országos
Polgárõr Szövetség és annak Lovas Tagozata, illetve a
Tagozatnak otthont adó Bács-Kiskun Megyei Polgárõr
Szövetség vett részt. 

A rendezvény fõvédnöke: Lezsák Sándor, az
Országgyûlés alelnöke, védnökei: dr. Túrós András, az OPSZ
elnöke, dr. Papp Károly, országos rendõrfõkapitány, dr.
Hatala József, a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács elnöke és
Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke, kiemelt
támogatói a Népfõiskola Alapítvány és az Országos
Polgárõr Szövetség voltak. Támogatásukat külön köszönjük,
mivel az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvény
magas szakmai színvonalon kerülhessen megrendezésre. E
személyek és szervezetek tették lehetõvé, hogy olyan
kiemelkedõ színvonalú szakmai segítséget kaphasson a ren-
dezvény, amelyet Dallos Gyula mesteredzõ, Magyarország
Örökös Bajnoka és világbajnok lánya, Dallos Zsófia, valamint
a Készenléti Rendõrség Lovas Alosztályának vezetõje, Farkas
József r. alezredes és a Magyar Lovassport Szövetség
delegáltja, Szegedi Gábor világbajnok személye jelentett. 

Hihetetlenül sokan társadalmi munkáztak e nemes cél
érdekében! … és nemcsak a helyiek, de a környezõ
települések, sõt az ország különbözõ pontjairól érkezett lovas
polgárõrök is. MINDENKIT KÖSZÖNET ILLET, AKI akár csak
egy akadályrúd pakolásával is, de segítette a rendezvényt.
Példátlan összefogásról tettek tanúbizonyságot az ide
látogató, lovakat szeretõ emberek! Számomra igen megható
élmény volt ez. Bizonytéka annak, hogy ami fontos az emberek
számára, annak aktív részesei lesznek, s megvalósítják azt.

Nemcsak a fõszervezõ Tõs Turisztika Kft. képviselõi, de a
Laki-Gazda Kft. és a Település Üzemeltetési Csoport
munkatársainak közremûködése is jelentõsen hozzájárult a
rendezvény lebonyolításához, tárgyi feltételeinek biz-
tosításához, akik rendkívüli túlmunkájukkal tették lehetõvé azt,
hogy mindvégig tiszta, kulturált környezetben élvezhessük a
rendezvényt. 

A Polgárõrség Lakitelek Egyesület kiemelkedõ támo-
gatást nyújtott mind a rendezvény elõkészítésében, mind a
lebonyolításában és biztosításában. E körben fontos kiemelni,
hogy a helyi polgárõr lovasok és támogató pártoló tagjaik
készítették el önerõbõl az ügyességi verseny összes akadá-
lyát, szerezték be lovas kapcsolataik révén ingyenesen a díjlo-
vagló négyszöget és díjugrató akadályparkot, oldották meg
annak oda-vissza szállítását, ezzel is csökkentve a ren-
dezvény költségeit. A polgárõrség részérõl jelenlévõk aktívan
részt vettek a pályák felépítésében és lebontásában is. A ren-
dezvény biztosításában nemcsak a szomszédos Nyárlõrinc,
Tiszaug és Tiszaalpár polgárõrei segédkeztek, de a távolab-
bi Kunszállás is, amely település polgárõreivel idén tavasszal
a III. Nyeregszemle biztosítása kapcsán már sikeres
együttmûködés alakult ki. 
Emellett a helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület is nagy fokban
segítette a rendezvény sikerét. Nemcsak a katasztrófavédelmi
feladatok ellátására álltak készenlétben, de az ünnepélyes
zászlóátadásban is részt vettek, valamint zenekaruk igényes
zenével szórakoztatta a rendezvény látogatóit. A Tiszakécs-
kei Lovasegyesület idén is kitett magért, és vállvetve segítette
látványos zenés fogat karüsszelével és izgalmas hajtásokkal a
lovas napot. 

Lehet, hogy a nyári programok sûrûjében
nem kapott megfelelõ hangsúlyt ez a ren-
dezvény, mert nagyon kevesen látogattak le a
partra. Igyekezni fogok, hogy idõben kapjanak
információt az érdeklõdõk a további prog-
ramokról.

Nyári munkavégzés okán két fiatal kolléga
kóstolt bele júliustól a rendezvényszervezésbe
és a megvalósítás feladataiba. Mivel a nagy ren-
dezvények pont júliusra estek idén, rögtön a
mélyvízben találták magukat. Rózsa Máté és
Lovas Tamás kiválóan helyt álltak a munkában,
sok feladat vár még rájuk a nyáron. Patai
Ibolyának is köszönöm a folyamatos, pontos
munkáját. Az egymást érõ rendezvények után
most olyan munkák kerülhetnek elõtérbe a
házon belül, amelyekre eddig nem nagyon jutott
idõ.

Köszönöm a Laki-Gazda, Település-üzemeltetési
Csoport és a Turisztikai Kft. dolgozóinak a mun-
káját, segítõkészségét. Bármely rendezvényen
tudták azonnal orvosolni a felmerülõ problémákat.

Idén két olyan rendezvény lesz, ami nagyobb
összefogást kíván. 

Az augusztus 20-i rendezvényünket itt a
településen belül, a mûvelõdési ház környékén
szeretném megvalósítani. Legyen ez a miénk,
lakitelekieké. Egész napos programban, lakitele-
ki cégek, baráti társaságok fõzõcskés
kitelepülésében, tûzijátékban, zenés programok-
ban gondolkodom. 

Várom olyan lakiteleki cégek, civil
szervezetek, baráti társaságok jelentkezését,
akik szívesen megfõznék a saját ebédjüket a
mûvelõdési ház parkjában a fák alatt. A gyer-
mekek foglalkoztatása is megoldott lesz, így a
családok is már délelõttõl kint lehetnek a ren-
dezvényen. Augusztus elején indul a szervezés,
a fõzõhelyek kiosztása, a cégek megkeresése.
Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni
ezen a napon.

Az idei Hírös Hét Fesztiválon ismét képvisel-
teti magát Lakitelek. A Kecskemét fõterén
megrendezésre kerülõ egy hetes mûsor alatt
saját pavilonnal, helyi termékekkel, gyümöl-
csökkel, borokkal, kézmûves alkotásokkal
szeretnénk megjelenni, valamint a településünk
napján (24-én szombaton) a Mentális Majális
együttes játszik majd. Vasárnap (25-én) a
fõnapon délben az ökörsütés végén pedig a
lakiteleki Tûzoltózenekar képviseli a
településünket.

Várom olyan gazdák, termelõk jelentkezését,
akik gyümölcsökkel, zöldségekkel megjelen-
nének a fesztiválon. Valószínû, hogy a tele-
pülések közül egyedüliként egy kis pálinkafõzdét
is üzemeltetünk majd a rendezvényen, az
egyeztetések még folyamatban vannak.

A magam nevében nagyon kellemes nyarat, jó
programokat, sok családi és baráti beszélgetést,
vízpartot és sok pihenést kívánok az olvasók-
nak!

Belicza András programszervezõ
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Lakitelek

Folyt. a köv. oldalon.



„A boldogság úgy egész, 
Sõt kétszerezve lesz azáltal, 
Ha más is nyer belõle részt.

Ha bánatod van, hadd búsúlnék 
Veled, hadd venném át felét, 
A másik felével a harcot, csak
Könnyebben végigküzdenéd.”Petõfi Sándor

JÚLIUSI ESEMÉNYEK...

Igyekszem röviden írni, hiszen Lakitelek és az
itt élõk életében nagyon eseménydús volt a
júliusi hónap. Sikeres rendezvények, élmény
dús programok sorozata várta az érdeklõdõket.

Gõzerõvel halad az építkezés. Lassan állnak
a falak, a Gondozási Központ  Béke út felõli
részén. Épül, szépül, fejlõdik az intézményünk.
Az új idõsek klubja (nappali ellátást biztosító
intézmény) a mai kor igényeinek megfelelõ,
esztétikus szép intézmény lesz. Reméljük,
élnek azok a családok is ennek az ellátási for-
mának az igénybevételi lehetõségével, akik
lehetõségeik határát feszítve igyekeznek otthon
gondoskodni, szeretett hozzátartozójukról, nem
szeretnék még, ha beköltözne az idõsek
otthonába, de nem biztonságos szerettük léte,
az idõ alatt amíg õk dolgoznak, távol vannak.
Szeretném ha minél többen élnének azzal a
lehetõséggel, hogy nappalra behozzák, délután
pedig hazaviszik szülõjüket, nagyszülõjüket.
Napközben pedig mi gondoskodunk róla.

A lehetõség biztonságot, nyugalmat biztosít
igénybevevõnek, hozzátartozónak egyaránt. A
férõhelyek számát növelni szeretnénk.

Nagyon kellemes meglepetésben volt részünk
a hónap folyamán. A népfõiskola grillázstorta
készítõ versenyt hirdetett. Szebbnél szebb
remekmûvek gyönyörködtették a résztvevõket,
és a zsûrit. A nádudvarról érkezett versenyzõ
mestermunkája lett az elsõ helyezett.
Csodálatos igényes munka (mint látható a
fényképen). A remekmûvet elhozta idõseinknek
Molnárné Lezsák Anna, aki ezzel nagy örömet
szerzett lakóinknak. Köszönjük. A nyertesnek,
a résztvevõknek ezúton is gratulálunk.

Bagi Ferenc atya egy kedves ceglédi hölgy-
gyel látogatott intézményünkbe. A váratlan
látogatást nem tudtuk meghirdetni, hogy többen
láthatták, hallhatták volna, amit sajnálok, mert
lakóinknak csodálatos élményben volt része.
Gyönyörû történetek, álomszép énekhangon
énekelt egyházi énekek, meghitt beszélgetés
csalt könnyeket idõs lakóink szemébe.
Végtelenül hálásak voltak a látogatónak és az
Atyának ezekért a lélekig ható meghitt pillana-
tokért amelyet vendégünk szerzett nekik.
Bízunk benne hogy még sokszor eljön hozzánk,

megszépítve ezzel az életünket. 
Napi programjainkban most próbálunk rend-

szeres rövidebb sétákat (tolókocsival) beiktatni
mozgáskorlátozott lakóinknak. Meglepõ, hogy
milyen örömmel vesznek részt ezekben a rövid
programokban. Mesélnek, beszélgetnek – örül-
nek egy-egy szem ház elõtti fáról levett
gyümölcsnek (köszönjük a házak lakóinak a
megértést, köszönjük a gyümölcsöt). Sikerült egy
kisebb csapattal a piacra is kilátogatnunk. Több
napra szóló élmény volt, annál is inkább mert
Kakó János és családja vendégül látott bennün-
ket lángossal. Nagyon hálásak vagyunk érte.

Igazi meglepetés volt, hogy a Széna vagy
Szalma több napos rendezvénysorozat
részeként megrendezett Guinnes rekordot
célzó paprikás krumpli fõzés eredményébõl 50
adag isteni finom bográcsos csodát, a „királyi
fõszakács“ Tornyi Gyula elküldött lakóinknak,
hozzácsatolt ugyanennyi adag croassannal.
Régen tértek nyugovóra ilyen elégedett jól
lakottan lakóink. Természetesen gyors szer-
vezéssel, még több, házi gondozásban, étkez-
tetésben részesülõ ellátott is kapott a finomság-
ból. Köszönjük, hogy gondoltak ránk, köszönjük
mindenkinek, aki részt vállalt ebbõl a felénk
irányított kedvességbõl.

Hálásan köszönjük Ganglné Kovács
Teréznek és családjának a sok-sok finom
gyümölcsöt, köszönjük Molnár Lászlónénak a
barackot, hálásan köszönjük Molnár Gyula, és
Lezsákné Sütõ Gabriella adományát. 

Kívánjuk minden tisztelettel, szeretettel felénk
fordulónak, hogy legyen részük ugyanennyi
szeretetben, tiszteletben, jóban, amennyit idõ-
seinknek, intézményünknek nyújtanak.

Zárásul egy számomra kedves sztorit
szeretnék megosztani az olvasókkal:

Naponta – többségében busszal jövök, és
utazok haza. Egy forró napon, egy kedves idõs
néni ült a buszváróban. Pihent. Beszélgetni
kezdtünk. Kérdezgettem, tudok-e valamiben
segíteni? Kedvesen elhárította az ajánlatomat.
Ekkor jutott eszembe, be sem mutatkoztam.

– Tetszik tudni, hogy ki vagyok? 
–  Persze – válaszolta – a Gondozási Központ

vezetõje. Majd mint egy folyam megindult szó.:
– Tudja, mikor idekerült, mondtam egy munka-
társának, ejnye, hát csak ilyen „szegény vezetõt“
tudtatok szerezni, aki naponta busszal jár? 

Választ várva, kutatva nézett rám. Meglepõd-
tem, elmosolyodtam. – Tetszik tudni, soha nem
volt célom, hogy meggazdagodjak, a gyer-
mekeimet igyekeztem becsülettel felnevelni.
Megvan minden, amire okvetlen szükségem van. 

Elgondolkodott. – Úgy gondolom, igaza van, tény-
leg az a legfontosabb, hogy az ember a gyerekét
becsülettel felnevelje. Majd egyszer meglá-
togatom az otthonban! – mondta búcsúzóul és
elköszönt. Hosszan néztem utána. Jól esett a
kedves õszintesége, nyíltsága. És az igazi válasz
talán az, nem lettem volna  s z o c i á l i s   m u n
k á s, ha a gazdagságomat nem abban mérem,
hogy mennyit tudok másoknak segíteni...

Tigyi Istvánné  intézményvezetõ
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Mindennapi életünk  a Gondozási Központban…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

A fenti civil szervezetek nélkül a „III. Tõserdei Lovas Napok“ bizonyosan
nem lett volna ilyen színvonalasan megszervezhetõ, ezért e szervezetek
és dolgozóik támogatását külön köszönöm. 

Továbbá külön köszönet a szervezésért: Belicza Andrásnak, a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Ház igazgatójának, Czinege Orsolya és Harmatos
Zoltán segítõknek, Madari Róbertnek, a Polgárõrség Lakitelek Egyesület
elnökének, Molnár Arnoldnak, Polgárõrség Lakitelek Lovas Tagozat
vezetõjének, Molnárné Lezsák Annának, Népfõiskola Alapítvány
képviselõjének, Szabó Mihálynak, a Bács-Kiskun Megyei Polgárõr
Szövetség elnökének, Tigyi Juliannának, a Tõserdõ Turisztikai Kft. man-
ager asszisztensének, Tornyi Gyulának, a Tõserdõ Turisztikai Kft. és Laki
Gazda Kft. ügyvezetõ igazgatójának, Tóthné Balla Márinak, a Laki -
Konyha Kft. ügyvezetõjének. 

Köszönet a bíróknak: Dobecz Éva – Magyar Vándor-LÓ Hagyo-
mányõrzõ Egyesület elnöke, Farkas József r. alezredes – Készenléti
Rendõrség Lovas Alosztály vezetõje, Gömbös Endre – pályaépítõ és díju-
grató bíró, Nagy István – az OPSZ Lovas Tagozat elnökségi tagja, Szegedi
Gábor fogathajtó világbajnok, Vígh Mariann díjlovas bíró. Köszönet
továbbá minden fellépõnek: Bársony Anett, Dallos Gyula, Dallos Zsófia,
Hamza Viktória, Hangover Gang együttes, Készenléti Rendõrség lovasai,
Kösöntyû Néptánccsoport, NAV Fúvószenekar, Partizán Cowboyok
Nemzetközi Kulturális Egyesülete Dunaharaszti: Nádai-Nagy Péter RC- és
Nádai-Nagy Kamilla, Perjési Tímea – Pannon polgárõrség, Sasvári
Sándor, Tiszakécskei Lovas Egyesület; a lakiteleki idõs lovasoknak:
Bõszén Józsefné Rózsika néni, Faragó Sándor, Hajagos Ferenc, Holló
László, Monitor János és Török Mihály; a helyi lovasoknak: id. Czinege
Sándor, ifj. Czinege Sándor, Dora-Tóth Imre, Felföldi Zoltán, Fürediné
Kerekes Katalin, Kecskés János, Koncsik Marianna, Kökény Lilla, Lovas
Kata, Molnár Arnold, Molnár Arnoldné Lezsák Anna, Pájer Mónika, Raisz
Árpád, Salánki Zsolt, S. Kovács Lajos, Szuetta Béla, Szuetta Blanka és
Szuettáné Bõszén Mária, Varga Alexandra, Vári István. A segítõ polgárõr
egyesületek tagjainak: Földeáki Polgárõr Egyesület, Hajdúhadházi
Polgárõr és Tûzoltó Egyesület, Kaszaper Polgárõr Egyesület, Kökényi
Polgárõr Egyesület, Közbiztonsági Polgárõr közhasznú Egyesület (Bp. XV.
Kerület – Pestújhely), Községi Polgárõrség Közhasznú Egyesület
Rákócziújfalu, Kunadacsi Polgárõr Egyesület, Kunszállási Polgárõr
Egyesület, Méhkeréki Polgárõr Egyesület, Monori Polgárõr Egyesület,
Nyárlõrinci Polgárõrség, Pannon Polgárõr Egyesület (Dunaújváros), Péceli
Polgárõrség Bûnmegelõzési és Önvédelmi Egyesület, Polgárõrség
Lakitelek, Polgárõrség Tiszakécske,  Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárõr
Egyesület, Szentkirályi Polgárõr Szervezet, Szögligeti Polgárõr Egyesület,
Tiszaalpári Polgárõrség, Tiszaugi Polgárõrség. További segítõinknek:
Czinege Edit keramikusnak, Dudás Csillának, dr. Kovács Zoltán állatorvos-
nak, Farkas József patkoló kovácsnak, Hornyik Ildikónak, Kiss Nándor a
Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület titkárának, Laki-Gazda Kft. alkalma-
zottainak, Laki-Konyha Kft. alkalmazottainak, Lakitelek Önkormányzata
munkatársainak, Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjainak,
Szabados Zoltánnak (alias Ludas Matyi), Településüzemeltetési csoport
tagjainak, Török Mihálynénak, a BKMPSZ könyvelõjének, Tõserdõ
Turisztikai Kft. alkalmazottainak, Varga Róbert Tûzoltó Parancsnoknak,
Török Nándor Lakitelek Polgárõrség elnökhelyettesének, Tornyi Gyuláné
Jutkának, Varga Róbertnek, a Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület
parancsnokának, Varga Zoltánnak. További támogatóink: Airvent Kft.,
Antológia Nyomda, BÁCS-Anivet, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szövetség, Bács-Víz Zrt.,
HORZE Lovasáruház, Kotvics István, KLP – Kecskeméti Lovas Pavilon,
Kecskeméti Rajzfilm Stúdió, Készenléti Rendõrség, Magyar Lovassport
Szövetség, MAPOL Faiskola, Méhkeréki Polgárõrség és CHYÁKLA
Szálló, Nagy Tibor – Sarokház Étterem, Print 2000 Nyomda, Somogyi
Lovas Szabadidõközpont – Kunszállás,  Talmácsi Károly – Talmácsi
Fagyizó, Váradiné Tarjányi Judit. 

Ezen felül mindazoknak, akiket esetleg nem emeltem ki név
szerint, köszönjük a segítségüket! Továbbá külön köszönjük a
szervezõk családtagjainak – gyermeknek, házastársaknak, édesanyák-
nak, édesapáknak, testvéreknek, nagyszülõknek vagy éppen unokáknak
– azt, hogy megértéssel viselték, hogy gyakran nélkülözniük kellett
szeretteiket, mivel azok a rájuk fordítandó idejük nagy részét a ren-
dezvény megvalósítására áldozták. Rácz Adrienn



Kedves Olvasóink!

A 2012-13-as tanévben emlékeztünk arra, hogy az „Emeletes iskola“
épületét 50 esztendeje adták át. A fél évszázad alatt a lakiteleki
oktatási intézményeknek többször is változott a neve. Az idõsebbek

még emlékeznek rá, hogy kezdetben a határrészek alapján nevezték meg az
iskolákat. Volt szikrai, árpádszállási, világoshegyi, felsõalpári. Ezzel párhuzamosan
jeles tanítók, tanítócsaládok is névadókká lettek. Diákjaink most is tanulnak a Lévai-
iskolában, de ismerjük a Rácz-iskola, a Harczos-iskola helyét is. Mikor felépült az
„emeletes“ azt Központi Általános Iskola Lakitelek néven tisztelték. Évtizedek múltán
Lakiteleki Általános Iskola lett az intézmény minden épületének közös neve. A har-
madik évezredbe már Lakiteleki Általános Iskola és Zeneiskola néven léptünk. 2007-
ben, az iskolatársulás után Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény lett a nevünk. Pár esztendõ múltán ez
óvoda-bölcsõdével egészült ki. Az állami átvételt követõen Eötvös Loránd Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény névre készíttettük az új bélyegzõket.
Az elmúlt hetekben ismét változott a nevünk. Hivatalosan: Lakiteleki Eötvös Loránd
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola lettünk, rövid nevünk pedig Lakiteleki
Eötvös Általános Iskola. 

A szünidõ elsõ napjaiban kaptunk értesítést arról, hogy a Comenius iskolai
együttmûködési programra beadott pályázatunk sikeres volt. A megvalósításában
svéd, portugál, török, cseh, lengyel, holland intézményekkel mûködünk együtt. A
környezetvédelemmel kapcsolatos közös munka során szerzett tapasztalatainkat az
internet segítségével mindenki számára elérhetõvé tesszük, s arra is lehetõség lesz,
hogy diákjaink és tanáraink közül néhányan elutazzanak a külhoni intézményekbe.
Köszönjük a pályázat lakiteleki összekötõjének, Vass Anikónak eddigi munkáját, sok
sikert kívánunk a folytatáshoz!

Megkezdõdött intézményünkben annak a KEOP pályázatnak a kivitelezése, melynek
eredményeként az alsó tagozatos épületrész hõszigetelõ borítást, új ablakokat kap,
fedett kerékpártárolók készülnek a gyermekeknek és a tanároknak, akadálymentes
mosdót létesítenek, valamint egy 60 köbméteres ciszterna révén az esõvizet
hasznosítjuk a mosdók vízellátására. Reményeink szerint a tanév kezdetére a
kivitelezõk mindennel elkészülnek, s együtt örülhetünk a megszépült iskolának. 

A TANKÖNYVELLÁTÁS rendje idén megváltozott. A szülõk emlékeznek rá, hogy
minden kisgyermek számára egyénileg rendeltük a tankönyveket felmérve azt, hogy a
családok az iskolán keresztül, vagy más forrásból (pl. idõsebb testvértõl, rokontól)
akarják-e beszerezni a kiadványokat. Bizonyára mindannyian megkapták már a
csekkeket, amelyeken a könyvek árát be kell fizetni. Szeretnénk kérni, hogy ezt
augusztus 15-ig tegyék meg, s augusztus utolsó hetében a befizetést igazoló
szelvényt hozzák be az iskolába, ennek ellenében tudjuk átadni a tankönyvcso-
magokat. Mivel a könyvek szállításáról még nincs hírünk, az iskolai hirdetõtáblán
fogjuk közölni, hogy augusztus utolsó hetében mely napon lehet jönni a tankönyvekért. 
Sok munkahely tanévkezdési utalvánnyal segíti a családokat. Ezekkel is kifizethetõk a
tankönyvek, de nem minden postahivatalban, csak a megyeszékhelyek, esetünkben
Kecskemét fõpostáján. Aki tehát a tanévkezdési utalványt a tankönyvek árának
befizetésére szeretné felhasználni, annak Kecskemétre kell utaznia. 
Természetesen vannak olyan családok is, akik a tankönyvrendelések leadása után
váltak jogosulttá ingyenes könyvekre. Kérjük a szülõket, hogy õk az ingyenességre
jogosító igazolást hozzák magukkal a tankönyvek átvételekor!
Ha bármilyen kérdésük van a tankönyvellátással kapcsolatban, keressenek meg ben-
nünket az iskolában! Ügyelet keddenként 9-12 óráig van, de munkaidõben szinte min-
dennap tartózkodik kolléga a titkárságon. 

A javítóvizsgák idõpontja augusztus 26. (hétfõ) 8 óra. Minden gyermeket
felkészítünk a vizsgára. Akik még nem keresték meg a tanítókat, szaktanárokat,
azok feltétlen   vegyék fel velük a kapcsolatot!

A tanévnyitó ünnepség szeptember 1-jén, vasárnap 17 órakor
kezdõdik az „emeletes iskolában“. A jövendõ elsõsöket az
óvó nénik és a tanító nénik várják. Az elsõ tanítási nap hétfõn,
szeptember 2-án lesz.
A szünidõ elsõ három hete hagyományosan a LURKÓ TÁBOR idõszaka.

Errõl olvashatják a tábor vezetõjének, Vargáné Darabos Mártának beszá-
molóját:

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Lurkók a táborban
Három hét, rögtön az iskola befejezése után! Gyerek felnõtt egyaránt elfárad

a mozgalmas tanév után.  Nem könnyû korán kelni reggelente! Elhagyni a hûvös
szobát, a ma már „pótolhatatlan gyerekpásztort”, a televíziót és a
számítógépet?! – Szinte lehetetlenség.

Manapság sokkal nehezebb egy gyereket arra motiválni, hogy legyen többet a
szabadban, legyenek valódi barátai, hogy ne unatkozzon, ha nem ülhet a gépek
elé. .. Tudják ezt a szülõk is! Ezért áldoznak egyre többen táborokra.

Aztán … vidám napok vártak a gyerkõcökre a Lurkó táborban is. Volt részünk
hõségben, esõben. Mégis sok kis gyereknek jelentett örömet, hogy egymás
között, sok-sok programmal tölthette a vakáció egy részét.  A Lakiteleki Iskoláért
Alapítvány és Kalócz Antal jóvoltából új trambulint is kaptunk.(A régi 9 éven
keresztül szolgálta a lakiteleki gyerekeket ki. )

A Lurkó-tábor, egy pihenõ-játszó tábor napközis jelleggel. A Laki Konyha fõzött
ránk. Sõt, amikor a strandon jártunk, még palacsintát is sütöttek nekünk.  Ez a
tábor egyben az iskolánk egyik „jó gyakorlata” is. A résztvevõk 6-14 éves korig
voltak. Fiúk és lányok vegyesen. A közösségi élmények szerzésének lehetõsége
egyre kevesebb a mai világban. Az egyéni versengés, az egyéni érdekek
érvényre jutása sokkal könnyebb feladat, mint alkalmazkodni, együttmûködni
másokkal. Lakiteleken ez nem így van. Egyre több tábor között választhatnak a
szülõk és a gyerekek.

Ebben az évben is voltunk lovagolni Dobecz Éva néniéknél. Táncoltunk Szabó
Tibi bácsival. (EasyDance) Kerestünk „kincseket” Kotvics Pista bácsinál, dr.
Fincickyné Piroska néninél. Jártunk moziban. Kenuztunk Tiszaugon (Tóth-Péli
Emõke, Kovács Gyula, Sallai András és Sallai Bence), Graviroztunk üveget Olar
Mircea irányításával. Kézmûveskedtünk, vízi csatákat vívtunk, színháborúztunk,
strandoltunk…

Volt Japán-hét és Afrika-hét is. Érdekes volt más népek életébe belekóstolni.
Készítettünk japán és afrikai házakat óriási papírdobozokból (Poliol Pet
Packaging) Ettünk japán sült almát. A lányok kifestve, japán frizurával …Az afri-
ka héten rafia  kar- és lábdíszekben ,  és Szabad tûzön is sütögettünk. Labancz
Pista bácsi Képes úti beszámolója Etiópiáról felejthetetlen élmény volt több
gyereknek is. Azt mondják, sok élményben volt részük!

Aztán egy felejthetetlen zárónap a Kalócz-tónál! A lakiteleki emberek a
gyerekekért mindent megtesznek. A lányoknak is nagy élmény volt a pecázás!
Nyárson sült a szalonna és kolbász is volt! Szép környezetben töltöttük a délelõt-
töt. Köszönjük Anti bácsiéknak ezt a szép délelõttöt! Hajdú Pista bácsi szállított
bennünket a helyszínre ajándékul. Hálásan köszönjük! Délután Monitor János
bácsi lovas kocsiztatott bennünket a faluban. A kis póniló, Muki is nagy örömöt
szerzett nekünk. A tábor ideje alatt lekvárt, kekszeket, Nutellát, szörpöt és más
édességeket is kaptunk a szülõktõl, nagyszülõktõl. (Pusztaiék, Szénásiék,
Kakóék stb.)

Jókedvû énekszóval búcsúzott a Lurkó-tábor! A szokásos Ki-mit-tud? után
Faragóné Brigi egy óriási görögdinnyét hozott mindenki örömére!

Reméljük, nagyon sok élményt szerezhettek a gyerekek a három hét alatt!
Szülõnek, gyereknek egyaránt további szép nyarat kívánunk: a táborvezetõk:
Réka néni, Kati néni, Csilla néni, Kapuváry Krisztina (fh), Zsiga Valéria (fh) és
Márti néni VDM



Aranylakodalmi sorok

Sokan úgy gondolják, hogy az embereket az emlékeik teszik azzá, amik. 50
év alatt számtalan esemény történik a személy életében, melyek egyaránt
lehetnek kedvesek vagy fájdalmasak. Az viszont, hogy az embereket az
emlékeik építik, megkérdõjelezhetõ, mivel igazából a kapcsolataik alakítják
azzá, akik. 

A házasság a legszorosabb kölcsönös kapcsolat, egész életre szóló
elkötelezõdés egy olyan társ mellett, aki szeret, s akit viszont szeretnek. Hogy
ki meddig él ebben az ígéretben, függ attól, hogy együtt mire alapozzák közös
életüket. Nagyszüleink – Olajos István és neje – 50 évvel ezelõtt kötöttek
házasságot, s bízták magukat Isten szeretetére. Kérdésünkre, hogy ebben az
idõszakban mi volt a legkedvesebb emlékük, számtalan történet jutott
eszükbe. Mindközül a legkedvesebb mégis a gyermekek és unokák születése
volt. Hasonlóan kedves élményük lett, amikor az 50. házassági évfordulójukon
az egész család összegyûlt, és közösen, szentmisével köszöntötték õket. 

Isten éltesse az aranylakodalmas párt!

„Sorsunk egybeforr,
együtt megyünk tovább,
az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz,
s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed velem.“ Ady Endre

Olajos Ilona, Olajos Balázs, Olajos István

Szentjánosbogár

A június 30. és július 5. között  Lakiteleken   rendezett
Szentjánosbogár  táborban az ország különbözõ
településeirõl  108, lakitelekrõl pedig 12 gyermek vett
részt. A messzirõl érkezetteket, 40 helyi család fogadta be, akiknél szál-
lást, reggelit és vacsorát kaptak. 
A tábori pap, Hess István jezsuita atya volt, a táborvezetõ pedig Dénes
Marcell, akiknek a munkáját 24 csoportvezetõ  – közöttük Gál József atya, a
bajai belvárosi plébánia káplánja –  és egy „hátteres“ segítette. Minden napot
reggeli imával kezdtek és minden nap szentmisén vettek részt a „táborlakók“,
napközben pedig csoportfoglalkozásokat tartottak. A gyermek korcsoport
témája, Életutunk volt, a kamaszoké pedig: Evezz a mélyre! – Hitünk
felfedezése a hétköznapokban. 
Az elsõ napon a bogarak misszióztak, azaz végigjárták községünket és mis-
sziós szentmisére hívtak mindenkit, ami a következõ nap délutánján volt
templomunk kertjében. A programhoz tartozott, hogy a táborozók megismerjék
Lakiteleket. Ennek keretében a mûvelõdési házban községünk történetével
ismertette meg õket Olajos István igazgató úr, a katolikus templomról pedig
Bagi Ferenc plébános atya tartott elõadást. 

A Pulai gyûjteményt Harmatos Áronné nyugalmazott iskolaigazgató és Pulai
Sándor mutatta meg  be  a gyermekeknek,  akik   ezután  még Czinege Edit
szebbnél-szebb kerámiáit  is megcsodálhatták otthonában.     
Az egyik nap  gyalog tették meg az utat a Népfõiskolára, ahol,  Kiss Márta és
Molnárné Lezsák Anna fogadta õket, utána pedig ugyanitt akadályversenyen
vettek részt. A csoportoknak alkalmuk volt arra is, hogy a mûvelõdési házban
egy-egy kis mûsort mutassanak be a tábor életével kapcsolatban. Az utolsó
este tábortûz mellett búcsúztak el a résztvevõk Lakitelektõl és egymástól.
A szervezõk ezúton is köszönik mindazoknak a jóságát, nagylelkûségét, akik
befogadták otthonukba az ország minden részébõl idesereglett gyermekeket,
vagy  bármilyen módon hozzájárultak a tábor sikeréhez.

Tábori Kálmán

A baloldali képen Hess István jezsuita atya, a jobboldalon a Tavaszlelkûek
csoportja a plébánia udvarán.

Gondolatok a „bogaras“ hétrõl

Nagyon szépen köszönjük, ahogy gyermekeinkrõl gondoskodtak a
Szentjánosbogár táborban Lakiteleken. Nagyon gazdag élményekkel tértek
haza. Külön köszönet  István atyának, Marcinak a táborvezetõnek, a csapat
vezetõknek, s a Honti családnak, akiknél István és Ágnes lakott. További
munkájukhoz kívánunk erõt, egészséget Isten áldásával.  

Lelkes István és Ági  Felvidék – Dunaszerdahely

Nem tudtuk, mire jelentkezünk, amikor 2 „bogár“ befogadására vállalkoztunk.
Nagyon keveset tudtunk a „bogarakról“. A mi két nagyobb gyermekünk is részt
vett a táborban. Az utolsó utáni pillanatban még  nekik is jutott hely, amit nem
bántak meg. Azt mondták, jövõre is mennek. A tábor után napokig hiányolták
a mi bogarainkat. Jókat játszottak együtt. Jó volt hallgatni, hogy itthon mind a
négyen megbeszélték az aznap történteket, négy csoportot tudtunk így
figyelemmel kísérni.                                                                Kutasi család

„Hova fektessem õket? Mit adjak nekik enni? Megoldják ezt nélkülem is!“
Ilyesféléket gondoltam, mikor elõször hallottam, hogy Bogarak jönnek, akiket
be kell fogadni. Aztán megnéztem a kisfilmet a templomban, és egybõl tudtam,
ebbõl nem maradhatunk ki. Valahogy már akkor éreztem, hogy mi fogunk
kapni. Hogy Dóri és Gréti személyében maga Jézus jött el hozzánk
vendégségbe, azt pedig onnan tudom, hogy lett elég „kenyér“: étel az asztalon,
ágy, idõ, türelem, vigasztalás az érzékeny kislányléleknek. Én csak kinyitottam
az ajtót, és Õ nem csak a hûtõmet töltötte föl több hétre elegendõ élelemmel,
hanem a lelkemet is ellátta annyi munícióval, amibõl még hetekig táplálkozha-
tok. És végre én sem vagyok már kakukktojás a testvéreim között: én is Bogár
vagyok, még ha csak ilyen háziBogár is!               Ankáné Tábori Hajnalka

„Itt a nagyok nem olyanok, mint az iskolában, nem kell tõlük félni, mert tudják
hogy a másik ember a testvérünk, és nem verekszenek, hanem szelídek és
kedvesek."          Anka Gyula Benedek

„Ez a tábor szuper volt! Sok barátunk lett, akikkel jókat játszottunk, ked-
vencünk a szamurájos. A Szentjánosbogár tábort mindenkinek ajánljuk.“    

Bazsó Dorottya, Regõs Gréta, Székesfehérvár

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

„Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dõlt össze, mert sziklára épült.“
(Mt.: 7, 25.)
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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

„Nincs különbség zsidó és görög között ,  mert  mindenkinek ugyanaz az Ura,  
és Õ bõkezû mindenkihez,  aki  segitségül  hívja.“  (Róma 10,12. )
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T Á B O R O Z T U N K
Már negyedik éve, hogy gyülekezetünk gyermekeinek tábort szervezünk. Ebben az

évben 48-an voltunk együtt egy hétig június 24-tõl 29-ig. Voltak, akik most voltak
elõször velünk, azonban a többség visszatérõ táborozó. Döbröntét és környékét ismer-
hettük meg. Mivel görög hetet tartottunk, így az elsõ napon megtekintettük Magyarország
egyetlen görög faluját: Belloianiszt. Sajnos, Veszprémen csak átutaztunk, a nagy esõ
miatt a városnézés elmaradt. Mindennap egy-egy bibliai görög helyszínt ismertünk meg
Pál apostol misszió útjának egy-egy történetét, eseményét hívva segítségül. Esténként
a felnõttek elõadásában Pancsinello történetének már a negyedik részét láthatták a
gyerekek.

A héten nagyon változatos és színes programot készítettünk elõ a táborozóknak.
Megismertük Pápát, Kapolcsot és környékét. Kirándultunk Szentbékállára, ahol a
Kõtengerben gyönyörködhettünk. Döbröntét is körbejártuk, felmentünk a hegyre a vár-
romhoz. A pénteki sorversenyre biztosan mindenki jó emlékkel gondol vissza. Ismét sok
élménnyel gazdagodtunk. 

Nagy öröm volt minden reggel Szabó Tamás tiszteletes úr zenés ébresztõjére kelni.
Köszönjük neki egész heti kitartását, a velünk együtt töltött idõ minden áldását. Tubak
János theológus testvérünk nagyon sokat segített ebben az évben, a programok, a szál-
lás szervezésében oroszlánrészt vállalva. 

A héten velünk volt Lakitelek Ludas Matyija, Szabados Zoltán. Köszönjük neki a sok
játékot, a meséket, a kapolcsi kirándulás megszervezését. Nagyon fontos része volt
hetünknek a naponkénti bibliai foglalkozás, amit szakmailag képzett, rátermett vezetõk
tartottak. Nagyon jó volt, hogy tavaly is õk vezették ezeket a csoportokat. Köszönet illeti
S. Kovácsné Zsóka (óvónõ), Dudás Zsolt (theológus), Fazekas Krisztián (theológus),
Tubak János (theológus) és Szabó Tamás (lelkipásztor) munkáját.

Köszönjük gyülekezetünk, egyházmegyénk anyagi támogatását. A gyermek-
perselypénzen kívül egy vasárnapi bevételt is átadott a gyülekezet. Voltak, akik külön
adományként juttatták el támogatásukat táborozunk javára. Köszönjük Gondnok úr, a
presbiterek, gyülekezeti tagok természetbeni hozzájárulását.

Egész héten kiszolgált bennünket 3 konyhás nénink, Erzsike néni, Terike néni és Julika
néni. Nagyon köszönjük nekik szorgalmukat, áldozatos munkájukat, a sok finomságot,
amit asztalunkra tettek mindennap. Minden felnõttnek köszönjük a segítségét, akik a
héten nemcsak kikapcsolódtak, hanem segítettek a játékban, a konyhai munkában, s
minden felmerülõ problémára igyekeztek megoldást találni. (Géró Szilvi, Magyar Péter,
Oros Zsolt, Róhrné Ildi, Szentirmay Ákos, Tóbiné Kriszta) Köszönjük Hajdú Istvánnak,
hogy évek óta rendelkezésünkre áll buszával a tábor egész idejére.

És nem utolsó sorban illesse köszönet Magyarné Sváb Kovács Mónikát, aki a tábor
áldozatos szervezõ, irányító, vezetõ munkáját önzetlen, felelõs és hitbõl fakadó szol-
gálatként   -  idõt és fáradságot nem kímélve, annak minden terhét magára vállalva -
derûs és örömteli szívvel végezte. 

Sokan úgy köszöntek el egymástól: Lesz tábor jövõre is! Reméljük így lesz, hiszen úgy
tervezzük, addig szervezzük évente a gyülekezeti gyermektábort, amíg lesz rá igény,
lesz rá jelentkezõ. 

Ismét sok élménnyel gazdagodtunk. Hálásak vagyunk Istennek egész hetünkért, a sok
áldásért, amit kaptunk az elindulástól a hazaérkezésig.

Soli Deo Gloria!  Egyedül Istené a dicsõség!

MEGYEI HITTANVERSENY
Keserédes visszaemlékezésünk május 11-ére, a Helvécián  megrendezett megyei hittan-

versenyre. Kevésen múlt, hogy harmadszor is diadalmaskodva végleg elnyerjük a Kálvin
János Vándordíjat. De csapatunk ennek ellenére is kiválóan teljesített. A drámajátékban
és az énekversenyben elsõ helyen,  az ügyességi számok következtében összességében
az elõkelõ második helyen végeztünk. Ez a szép eredmény tovább sarkall arra, hogy
jövõre visszaszerezzük a Vándordíjat.  Köszönjük Magyarné Sváb-Kovács Mónika
felkészítõ szolgálatát, és gyermekeink szorgos, lelkes munkáját, helytállását.

CSALÁDI NAP  a Népfõiskolán! 

2013. augusztus 25-én a Népfõiskolán CSALÁDI NAPOT tartunk..
A program 12,30-kor ebéddel kezdõdik. Egytálételt készítünk  bográcsban. 

Az ebéden való részvételi szándékát mindenki jelezze a Lelkészi Hivatalban, 
vagy bármelyik Presbiternél legkésõbb augusztus 20-áig.

Erre a közös alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk 
gyülekezetünk tagjait,  családokat,

a nyári táborozáson résztvevõ, 
az  iskolai hittanórákra járó, 

vagy arra jelentkezõ 
gyermekeket családtagjaikkal 

együtt.

Egy tányér süteményt szívesen elfogadunk.

Aug. 24-én, szombaton úrvacsorára elõkészítõ bûnbánati istentisztelet
17 órakor Nyárlõrincen,  18 órakor Lakiteleken

Aug. 25-én, vasárnap  Hálaadás az Új Kenyérért /úrvacsorás istentisztelet/
9 órakor Lakiteleken,  11 órakor Nyárlõrincen

Á L D Á S,  B É K E S S É G!  
–  I S T E N N E K  D I C S Õ S É G!
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„Mi minden erõt, ami a haza javára akar és
tud lenni, nem eltiporni, hanem 

együvé fogni kívánunk." 

F e l h í v á s

Állítsuk föl Bethlen Gábor 
fejedelemmé választása emlékjelét Kolozsvárt!

Bethlen Gábor Alapítvány - névadója erdélyi fejedelemmé választásá-
nak négyszázadik évfordulóján -, egészalakos bronz szobor fölállítását
kezdeményezi Kolozsvárt,  fejedelemmé választása napján és
helyszínén: 2013. október 23-án.

Alapító okiratuk 1982-ben rögzítette: „A fejedelem születésének
négyszázadik évfordulója érlelte meg a felismerést: égetõ
teendõink természete bethleni munkát kíván. Olyan tehetséget,
hûséget, szívósságot, bölcsességet, amilyennek õ – nagy
veszedelmek között – Erdélyt oltalmas várrá, a benne élõ
nemzetiségek és felekezetek otthonává építette...“ 

A Bethlen Gábor Alapítvány a névadó példája jegyében született és
mûködik. Az elmúlt 33 évben mûködési feltételei változtak, de céljai vál-
tozatlanok.

A szobor és a szoborállítás költsége tetemes, mintegy 25 - 27 MFt, s
ez meghaladja a civil Alapítvány lehetõségét, erõforrásait. Nemzeti
összefogásra, szolidaritásra szólítunk és kérünk mindenkit, aki segíteni
tud. 

Kérjük honfitársainkat a Kárpát-medencében, és nemzettársainkat
szerte a nagyvilágban, hogy közösségi vagy egyéni adományaikkal,
közremûködésükkel járuljanak hozzá, segítsék elõ, hogy e történelmi
jelentõségû szoborállítás Bethlen Gábor fejedelemmé választása
napján, 2013. okt. 23-án, Kolozsváron megvalósuljon. 

A pénzadományokat az OTP Banknál vezetett „Bethlen Gábor
szoboralap“ önálló számlán fogadjuk. Számlaszáma: 11702036-
20725602. Az adományozók nevét megörökítjük.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a Bethlen Gábor Emlékév 2013 címû hon-
lapot (elérhetõ a www.bethlenalapitvany.com-ról is). E honlapon hírt kap-
nak és adhatnak a szoborállítás helyzetérõl, a közremûködõ felajánlá-
sokról, s az Emlékév további programjairól. 

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?“ (Róm.8.31.)

Budapest – Déva – Kolozsvár 2013. július 10-én.

Tisztelettel, a Bethlen Gábor Emlékév fõvédnökei:

Böjte Csaba OFM                       Kató Béla                   Lezsák Sándor

2013. AUGUSZTUSI
PROGRAMAJÁNLÓ

Augusztus 1. csütörtök
A KÖNYV FONTOSSÁGA
– Szász András elõadása

Augusztus 2. péntek délelõtt
Erdõ, mezõ növényei – 
CSALÁDOS ERDEI SÉTA a Népfõiskola környékén

Augusztus 7 – 11. csütörtök - vasárnap
Keleti Nyitás Kollégium

Augusztus 11 – 23. vasárnap – péntek
Kárpát-medencei sakkozók találkozója – GYERMEK

TÁBORA
Augusztus 24.szombat

ÉRTÉKÕRÖK Bács-Kiskun megyében 2.
Augusztus 31-tõl 5 szombat délelõtt

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM – HALADÓ

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: Tel: +36 76/549-049; 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
Email: nepfoiskola.ikszt@lakitelek.hu Honlap: www.lakitelek.hu/nepfoiskola

A NÉPFÕISKOLA TOVÁBBI PROGRAMJAIRÓL IS TÁJÉKOZÓDHATNAK
A FENTI ELÉRHETÕSÉGEKEN.

„Szentjános bogarasok“ a Népfõiskolán
Egy szép nyári délelõtt „szentjános bogarak“ vendégeskedtek a
Népfõiskolán.  A Lakiteleken – katolikus táborban – vendégeskedõ
gyerekek gyalogszerrel érkeztek a Népfõiskolára, ahol egy kör-
bevezetés után a Lakiteleki Polgárõr Szövetség Lovas tagozata
jóvoltából, ingyenes lovaglásban is részesülhettek a fiatalok.

Pillanatképek a „Szentjános bogarak“
népfõiskolai vendégeskedésérõl
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Tandíjmentes 
képzéseink! 

8. osztályra épülõ képzünk:

– Szociális gondozó és ápoló (2 tanév)
– Festõ, mázoló, tapétázó (2 tanév) 

Érettségire épülõ képzésünk:

– Gyógy és -sportmasszõr (2 tanév)
– Logisztikai ügyintézõ (2 tanév)
– Sportedzõi (2 tanév)
– Fitness-wellness instruktor (2 tanév)
– Vállalkozási és bérügyintézõ (2 tanév)

Képzés helye: 
KECSKEMÉTI TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLA 

(6000 Kecskemét, Kaszap  u. 6-14.)

– Tanfolyamaink 2013.09.01-tõl indulnak, esti
oktatási rendszerben            
– Minden tanuló DIÁKIGAZOLVÁNYT kap
– Aki igényli INGYENES ANGOL
NYELVOKTATÁSBAN részesül

További információért várjuk szíves jelen-
tkezésüket az alábbi telefonszámon: 

70/ 775-31-59/Miklós Endre 
Fókusz Gimnázium és Szakképzõ Iskola

Kecskemét  
OM:201400

A BALOLDALISÁG
a kommunizmus gyermekbetegsége 

– mondta Lenin 1920-ban
a világ egyik legszegényebb, legelmaradottabb országában, 

a Szovjet UNIO-ban.
Ki gondolta volna majd 100 év múlva, hogy ez a betegség

visszaköszön egy újabb UNIÓS képzõdményben
az Európa Unióban, leginkább annak fellegvárában,

Brüsszelben, 
ahol a baloldal legújabb irányzata, a liberális intolerancia.

Nem tûr meg semmit, ami keresztény, nemzeti és konzervatív,
de zászlajára tûz – hideget, MELEGET – mindent,

ami ezzel szembe menetel.
Ennek jegyében tavaly decemberben már színes mûanyag

dobozokból tákolták össze a karácsonyfát. 
Már akkor sejtettem ez „rossz üzenet“ lesz számunkra. 

Kecskés Sándor

Fénylõ, kicsi csillag… 
Az én kisunokám egy piciny kis lélek
Oly csodálatos kislány, ki mindenre képes.
Alig pár hónapja, hogy megérkezett közénk, 
Azt a napot nem feledem én.
Örömkönnyek úsztak a szememben, 
mikor alighogy megszületett, foghattam a kezemben.
Szeme úgy ragyogott, mint a fénylõ csillag, 
mikor meglát, idelépked nyomban.
Mikor felém nyújtja csöpp kis kezét,
máris gyorsan felkapom én.
Magamhoz ölelem, megpuszilom nyomban,
mert õ egy fénylõ, kicsi csillag.

Magyar Ramóna Mónika 1. születésnapjára
(aug. 7.) nagyon sok szeretettel: Mama és Papa

13 megdönthetetlen tény a magyarokról – egy fiatal énekes lány szemszögébõl!
Sokan szeretik mondani, hogy a magyarok negatívak, borúlátóak, irígyek, ilyenek, meg olyanok... Nem igaz. Régi
téma, elavult. Épp ezért úgy döntöttem, elmondom, milyenek a magyarok.
1. A magyarok elõször rendkívül kreatívak, hovatovább multifunkciósak. Ezer dologhoz értünk. Mivel a gazdasági
bõség minket jó ideje nem fenyeget és nem jutunk el minden héten kétszer étterembe, fodrászhoz, és nem cserélget-
hetjük az autónkat és kisebb cuccainkat, így a saját szakmánkon túl még ezer más dologhoz is értünk. Autót szerelünk,
éttermi fogásokat készítünk, hajat vágunk, lakást újítunk fel, ágyat barkácsolunk, tapétázunk, kertet mûvelünk. Mindezt
teljesen magától értetõdõ lazasággal. Amihez nem értünk, azt megtanuljuk. Millió olyan munkát végzünk, amihez sok
más nemzet szakembert hív. Nagyjából mindent meg tudunk oldani...
2. Vannak igazi barátaink. Nem álmosolygós kapcsolataink, hanem igaziak. Mint általában a bajban, szükségben
született pajtiságok, a mieink is erõsek, ráadásul jó, õszinte haverok vagyunk. Ha gáz van, megyünk. Segítünk. Nem
udvariaságból, nem muszájból! Megyünk és kész. Ha valami nem áll jól neked, nem bíztatunk, de nem is bántunk
meg. Udvariasan, vagy viccesen fogunk szólni, ha valami nem oké, nem hitegetünk hülyeségekkel, nem hagyjuk, hogy
égesd magad. Ráadásul egyáltalán nem érdekel minket, hogy a haver mibe öltözik, milyen a háza, vagy az autója,
biztos ugyanolyan pocsék, mint a mienk, kár lenne versenyezni, inkább derülünk rajta és együtt bütykölünk. Jó bará-
tok vagyunk. Mindig van nálunk bikakábel...
3. A magyarok okosak. A kényelem elbutít, a csóróság éberen, frissen tartja az agyat. Legalább ez az elõnye meg-
van. Gyerekkorunk óta kénytelenek vagyunk tanulni, majd továbbtanulni, inaskodni, gyakornokoskodni, belevágni
ebbe-abba és amabba is; hatvan évesen is iskolába járunk, így a legokosabb és legképzettebb nemzetek között
vagyunk. Az iskoláink is erõsek, ezért a papírjaink és a tudásunk is az. Millió feltaláló, tudós, és nagytudású szakem-
ber van közöttünk, akiket már adtunk a világnak!
4. A magyarok szorgalmasak. A nagy jólétben, a szociális juttatások tengerében szerencsére eddig nemigen volt
alkalmunk elkényelmesedni, így azt tanultuk meg, hogy a munkából lesz pénzünk. Ha elmegyünk dolgozni – a
legtöbbször persze mi is szünetet várjuk –, de a két szünet között keményen melózunk és nem lébecolunk arra
várva, hogy valaki más megoldja a dolgokat.
5. Tökéletes a humorunk. Az egyik legviccesebb nemzet vagyunk, pont. Vannak más tréfás népek is, ez tény. A mi
humorunk viszont talán Hofi óta genetikailag kódolt, és a nyomorunkban is abszolút elsõdleges. A mi humorunk nem
egy sémára épül, hanem komplex, intelligens, és az összes nemzet humorával kompatibilis. Mi értünk minden viccet,
és a poénjaink nem egy elõre kiokoskodható módon születnek meg, hanem váratlanul, ezerféle módon és nincs elõre
kiszámított alapelve, hozáállása. Minden viccre fogékonyak vagyunk. Nekünk mindegy, megértjük az összeset és
örülünk neki. Roppant jó fejek vagyunk!
6. Egzotikusak vagyunk. Nyomorult múltú kelet-európai egzotikum vagyunk a kényelmes nyugat szemében, akiknek
nem csak a történelme, hanem a jelene is igen izgalmas. Romkocsmákban szórakozunk, ezzel utalva arra, hogy egy
kevés kreativitással szórakozást építhetünk a nyomorunkból, és mulatunk a romok között is. Es egymilliószor is
végighallgatjuk a Hungary-hungry poénokat, mert tulajdonképpen sohasem titkoljuk el, hogy honnan jöttünk. Valahol
mi is tudjuk, hogy magyarnak lenni amúgy menõség. Nem vagyunk balkán, sem igazán kelet, sem nyugat, ez
Magyarország. Igen, az ország magyar szomszédokkal, rengeteg vízzel, szép lányokkal, egy teljesen egyedi –, sem-
mihez sem hasonlítható hely!
7. Elképesztõen jó sportolók vagyunk! Arányaiban a világ legnagyobb aranyérmesei között vagyunk, mindezt
köszönhetjük egy-két szívós honfitársunknak és olyan edzõknek, akik mindenféle lelki továbbképzés, tréning és
egyebek nélkül simán érezték, hogyan kell – mondjuk – olimpikont faragni a gyerekekbõl.
8. A magyarok igazságosak. A magyarok a zenében és másban is azonnal felismerik a tehetséget, nincs szükségünk
külsõ díszekre, fényekre, nagyszínpadra ahhoz, hogy tudják, hogy valami jó, vagy nem. Igazságosak vagyunk: ha
például zenésszel találkozunk, a zenéjére figyelünk, akárhogy kinézhet, akármibe öltözhet, nem fogjuk kevésbé vagy
jobban szeretni tõle. Mert pontosan felismerjük a tehetséget, nekünk nem kell hozzá segítség!
9. Önállóan gondolkodó egyéniségek vagyunk. Talán a fenti tulajdonságok elegye az a jellemvonásunk, hogy nem
birkulunk. Nekünk a hülyeséget nem lesz könnyû beadni. Aminek nincs értelme, azt megkérdõjelezzük, nem vagyunk
olyan buta nép, akinek bármit le lehet nyomni a torkán. Tõlünk aztán a világ állhat velünk szemben és mondhatja,
hogy az Ég mondjuk zöld, nyugodtan erõlködhet bárki, minket nem érdekel a többség szava, önállóan tudjuk, hogy
az Ég kék. Nem nem hiszünk el bármit csak azért, mert sokan állítják...
10. Nem irígykedünk, nem is lenne mire. Simán odaadjuk az utolsó szál ciginket, ha éppen van. Okosan felmérjük,
hogy ez a fajta nagyvonalúság az anyagi helyzetünkön mit sem ront.
11. A legmélyebbrõl is kihúzzuk magunkat, mindig találunk megoldást. Méghogy mi nem vagyunk pozitív gondol-
kodók? Mi, aki hetvenezret keresünk és ebbõl száznegyvenet hiteltörlesztésre költünk? Mi, magyarok, nemcsak pozití-
vak, de csodatevõk is vagyunk. Olyan dolgokat is elõteremtünk – ha kell –, amikrõl még mi sem gondoltuk volna.
Mindennap képesek vagyunk átlépni a lelki és fizikai határainkat. A legmélyebbrõl is feljövünk bármikor, rutinosan.
12. Nem vagyunk villogós, felszínes banda. Ha pénzhez jutunk, az elsõ gondolatunk nem az, hogy milyen autót,
vagy más menõséget vegyünk, amivel másokat alázhatunk az utcán. Ez minket nem érdekel. Inkább befektetünk vál-
lalkozásba, vagy más okos, netán jövedelmezõ dologba... Már ha van mit...
13. A családi kapcsolataink szorosak. Bár a legtöbben elég nagy anyagi bajban vannak, a szülõk itt mégsem vár-
ják, hogy a gyerek 18 legyen és kirepüljön. Sõt, rettentõen furcsálljuk ezt a hozzáállást. Akármilyen kicsik és prob-
lémásak a kölkök, nem passzoljuk át a lehetõ legtöbbször gyerekeinket a dadáknak és babysittereknek, hogy tovább
élhessük a régi életünket, hanem szembenézünk a szervezési problémákkal, és megoldjuk a gyerekeink ellátását mi
magunk, egyedül, vagy nagyszülõkkel. Igen, megoldjuk. Inkább hajnalig fent maradunk, inkább három állást vállalunk,
de a gyereknek mindene meglesz. Az a szoba, amelyik a kis Zolikáé volt, élete végéig az övé marad. Nem lesz belõle
konditerem, zimmerferi, lomtár, mert az a gyerek szobája. Zolika abba bármikor beköltözhet. És be is fog, amint haza-
jött – mondjuk – Angliából. Oké, nem vagyunk a leggazdagabb nép, ami olykor magával hoz egynehány megoldandó
ügyet, de épp emiatt van egy csomó jó és hasznos kreatív tulajdonságunk, sokrétû tudásunk is. Ráadásul az olyan
fontos dolgokban, mint a család, a munka, mind rajok vagyunk, összetartóak! ...és mindig van nálunk bikakábel, erre
nagyon büszkék lehetünk! :)))
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Széna vagy Szalma

A Magyar Vándor-Ló Hagyományõrzõ Egyesületnek a Széna vagy Szalma volt az
elsõ közszereplése. Mindeddig egy olyan rendezvényre vártunk, ami közel áll az arcu-
latunkhoz, ízlésünkhöz. Az egyesület tagjai évek óta lelkes rajongói ennek a kulturális
rendezvénynek, a hangulata, légköre, mondanivalója és a programjai miatt. Itt közép-
pontban van a család, a gyerekek, egyszerre kínál a fesztivál programot ki-csiknek és
nagyoknak, a szórakozás mellett formálja az ízlést, ápolja a hagyományokat és
kikapcsolódást nyújt. Próbáltunk mi is beilleszkedni ebbe az eszmébe, formavilágba,
próbáltuk megmutatni a nagyközönségnek, hogy mi az, ami nekünk fontos.

A népszokások, hagyományok ápolása és mindennapi megélése nélkül nem
maradnak meg a gyökerek és nem marad életben a fa.  A gyökereket folyamatosan
öntözni, táplálni kell, emlékezni és mûvelni kell azt amit elõdeink örökül hagytak, létre-
hoztak, tanítottak nekünk. Ezért néptáncolunk, lovagolunk, íjászkodunk, mûvelünk
földet és alkotunk.

Együtt, harmóniában kell élni a természetes és mesterséges környezettel és célunk
volt, hogy ezt azáltal tapasztalja meg nálunk a  látogató, hogy a tenyerébe vesz egy
darabka földet, azt addig gyúrja, formálja ameddig a darab sárból egy szépen szóló
muzsika nem lesz, agyagsíp nem formálódik a keze alatt.

De az alkotás örömét át lehet élni azzal is, ha megfial a malacunk, hiszen egész
éves munka vezet odáig, ha õsszel sikerül szépen üvegekbe töltenünk a magunk
készített szilvalekvárt, a méhek szorgosan begyûjtik nekünk a mézet, vagy éppen a
marhabõrbõl táska lesz.

Azok a mûvészek, alkotók akiknek a jurtában látni lehetett a munkáit nem
elérhetetlen, megközelíthetetlen emberek, hanem velünk élnek, dolgoznak minden-
nap, ugyanazt a hétköznapi életet élik, amit mi. A legtöbbjük reggel elmegy dolgozni,
felvesz egy jelmezt a legjobb tehetsége szerint eljátssza a szerepét, majd este haza-
megy. Hazamegy és leül korongozni vagy képzelete szárnyra kél és egy meseszép
ékszert készít.

Ami egyedivé, különlegessé és boldoggá teszi õket az, hogy megtalálták magukban
a fényt a tehetséget és ez által úgy élhetnek egy kicsit, ahogy szeretnének, nem
ahogyan a társadalom és a modern világ elvárja, meghatározza nekik. Megélhetik
isteni mivoltukat az alkotás, teremtés által. Belevarrják, szövik munkáikba, eltáncolják
vágyaikat, bánatukat, örömüket, csalódásukat, szerelmüket, kétségeiket,
reményeiket.

Szerettük volna a saját hétköznapjainkat, személyiségünket, érdeklõdési körünket
közelebb hozni az emberekhez. Fontos volt számunkra, hogy tehetünk valamit
azokért a gyerekért és felnõttekért, akik vágynak minderre a tapasztalásra, de
lehetõségeik nem teszik lehetõvé, hogy mindennap átéljék ezt.  

Azt, hogy milyen közel kerül egymáshoz ég és föld lovaglás közben, milyen
tökéletes csodája, harmóniája van a teremtésnek egy szál kalászban, vagy egy kikelõ
tojásban. Nekünk a lovaglás a szabadság, a vad, szilaj õserõ. Vágta közben egybe-
forr a vérünk a lovunkéval, együtt lüktet a szívünk átszeljük a világot és nincsenek
határok, akadályok, rábízzuk magunkat és õk ránk bízzák magukat, õk emberré mi
lóvá válunk.

Köszönjük mindazoknak a vendégeknek, látogatóknak, akik érdeklõdésükkel,
rokonszenvükkel, nyitottságukkal megtiszteltek bennünket és eszmei közösséget
éreztek velünk. Reméljük, hogy példánk tettre is sarkall majd sokakat és a rohanó
világban segít visszatalálni nekik a természethez, gyökereinkhez, hagyo-
mányainkhoz, kedvet kapnak az állattartáshoz, néptánchoz a népmûvészet bármely
formájához. 

Köszönjük a lehetõséget a szervezõknek, akik helyet és feltételeket  biztosítottak
egyesületünknek a bemutatkozáshoz.

Hála mindazoknak a helyi és távolabbi résztvevõnek, segítõnek, aki akár támo-
gatásával, tevékenységével, részvételével, akár munkásságával segített élményt
szerezni vendégeinknek. 

Megjegyezném, hogy a „helyi értékek kiállítás“ egy kicsiny szelete volt annak a
szellemi, kulturális tõkének, ami Lakiteleken van, sokan nem is gondolnánk, mennyi
magánember, helyi civil szervezet és egyesület van, akik nagyon komolyan hoz-
zájárulnak Lakitelek fényéhez, jelenéhez és múltjához és ami nagyon fontos
jövõjéhez. Reméljük megtisztelnek majd bennünket és lehetõséget adhatunk nekik
hasonló keretek között a bemutatkozáshoz. 

Isten áldjon mindenkit!

Támogatóink, segítõink: Sánta Erika ékszerkészítõ, Sánta Márton fazekas, Dugár
János fazekas, Babar István csikós, Kasztel Antal bõrmûves, Pulai Sándor méhész,
Törõcsik Tamás és családja (íjászat), Seres Tamás csont- és fafaragó, Pacsika
Nándor ostorfonó, Raisz Árpád, Jobbik Magyarországért Mozgalom Bács-Kiskun

Megyei szervezete, Fialka Tibor, Balla Zoltán, Boros Nándor, Faragó Sándor, Patkós
Ferenc, Madari István, Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet,
Széna vagy Szalma Fesztivál rendezõi, Magyar Vándor-Ló Hagyományõrzõ Egyesület
apraja és nagyja

Heinrich Gábor

KÖSZÖNET

Hatalmas sikerrel zárult a Széna vagy Szalma hagyományõrzõ fesztivál a
Tõserdõben a hétvégén, igazi szép, nem túl forró, ám napos idõt fogtuk ki ren-
dezvényünkkel – kegyesek voltak hozzánk az égiek és a meterológusok. Minden pro-
gramunknak meglett a maga sikere valamely korosztálynál vagy rétegnél. Jól érezte
magát nálunk kicsi és nagy, családos és családtalan, fiatal és kevébé fiatal.

Csak remélni tudjuk, hogy tartalmasnak és kulturális értékekben gazdagnak találta
rendezvényünket minden hozzánk ellátogató!

Rengeteg apró és nagyobb – mind anyagi, mind természetbeli jellegû – segítségbõl
épült össze az idei széna-szalma, sok tenni akaró kéz és sok önkéntes, akik nélkül
– így utólag is nyilvánvaló – elképzelhetetlen lett volna a rendezvény megvalósítása.

Az esemény fõ szervezõje a Temlom-Halom Nonprofit Kft. és a Tölgy Alapítvány,
társszervezõje Lakitelek Önkormányzata volt.

Rendezvényünket sok helyi vagy környékbéli szervezet és magánember támogat-
ta, ki anyagiakban, ki embererõben mért áldozatok megtételével. 

K ö s z ö n j ü k  m i n d e n k i n e k !
Fõbb támogatóink: Visegrad Fund, Lakitelek Önkormányzata, Duna-Aszfalt Kft.
Poliol Pet Packaging Kft., Generál Centrál Kft., Szikrai Borászati Kft., Metszéspont
Mérnöki Iroda Kft., Nordfest Kft.

Akikkel együtt csináltuk idén a fesztivált: Magyar Vándor-Ló Egyesület, Lakiteleki
Nagycsaládosok Egyesülete, Polgárõrség Lakitelek, Lakitelek Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, Polgárõrség Lakitelek Lovas Tagozata, Laki-Gazda Kft, Laki-Konyha Kft.,
Tõserdõ Turisztikai Kft., Révész Lovaspanzió, Magyar Pékség, Lakitelek Népfõiskola,
Lakiteleki Újság, Felföldi Zoltán, Kecskés István, Hajdú István, Szuetta Béla, Barczi
Albert, Tornyi Gyula, Bojtor Tibor, Faragó Sándor, Madari Andor, Madari Róbert,
Széchenyi Patika, Lakitelek, Sallai András, Sallainé Gyõri Csilla és ifjú táncosaik,
Orczy Kalandpark, Széna-szalma Bend, Mentális Majális, Magyar Csendõr
Hagyományõrzõ Egyesület, Alt-Product Bt., Szolnok, Zöld Ernyõ és a HUMUSZ
Szövetség, Kösöntyû Néptáncccsoport, Antológia Könyvesbolt, Balla István (Patyó),
Tisza-Folk citeratábor citerásai, Koncz László és Vadas László vezetésével.

Külön köszönjük a Magyar Vándor-Ló Egyesület színvonalas helytállását, az
általuk berendezett tartalmas rendezvényi helyszínt, nélkülük immár elképzel-
hetetlen a Széna vagy Szalma rendezvény!

... és akik a rendezvény lebonyolításában nélkülözhetetlen szerepet játszottak
(és már a következõt szervezik): Bartha József, Belicza András, Czinege Orsolya,
Csorba Ildikó, Egedi Alíz, Fürstner Judit, Gyõrfi Zsuzsanna, Harascsák Csaba,  Honti
Dorka, Horváth Károly, Horváth László, Horváthné Fekecs Erika, ifjabb és idõsebb
Czinege Sándor, Jász Zoltán, Kecskés Zsuzsa, Kispataki István, Laki-Gazda Kft. és
minden dolgozója, Lendvai Edit, Lovas István, Major Péter, Molnár László, Pongrácz
Márta, Rózsa Máté, Rozsnyói Kata, Sipos Sándor, Szolnoki Gyorsreagálású Elit
Kultúrkommandó (Pap Béla, Fauszt László, Gergõ),  Szabados Zoltán, Szuetta Béla,
Tasi Rita, Tóth Richárd, Tóth Sanyi Balla Marika, Varga Mihály, Varga Rita, Varga
Zoltán, Verseghy Balázs, Verzár Kriszti, Verzárné Gabi, Vigh Vivien
Köszönjük még egyszer mindenkinek! ...és elõre is elnézést kérünk, ha valakit
véletlenül kihagytunk volna!

A rendezvényrõl készült képek hamarosan, válogatás és vágás után elérhetõek
lesznek a rendezvény honlapján itt: www.szenavagyszalma.hu

Harmatos Zoltán fõszervezõ
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Dr. Magyar Gábor: Az emberiség legnagyobb szellemi kincse a 
magyar nyelv (2. részlet)

– De vajon mi is történt az Álmok álmodói kiállítással? A
2002-ben hatalomra került (szocialista-liberális) kormánykoalíció
azonnal lebontatta és eltüntette  a kiállítást. Vajon miért? Mert
hatalmas volt a kiállítás látogatottsága, s igazán büszkévé tett
minden magyart. Nem lehet nem észrevenni, hogy e mögött is
ugyanaz a hátsó szándék áll, mint a magyar nyelv alacsonyrendû
voltának sulykolása mögött.

– Tovább kutatva az okok után, térjünk vissza a nyelvünkre. Aki vizsgálni kezdi mega-
lapításától kezdve mindmáig tartóan a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar
nyelvrõl (és a magyar történelemrõl) alkotott hivatalos véleményét, bizony nagyon
meglepõdik: a magyar nyelvrõl és történelemrõl alkotott magyar tudományos vélemény a
Kiegyezés után lendült át teljesen az ellenkezõ oldalra: mégpedig a magyarokra mega-
lázóvá. Vajon mi volt a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos véleménye e nagy pál-
fordulása elõtt? A Magyar Tudományos Akadémia 1860-as kiadott szótárából ez vilá-
gosan kiderül. (Ez az úgynevezett Czuczor-Fogarasi értelmezõ szótár, melynek
elõkészítésében Vörösmarty Mihály is részt vett.) E szótárban láthatjuk: a Magyar
Tudományos Akadémia hivatalos véleménye akkoriban az volt, hogy a magyar nyelv
õsnyelv, s például az ókori nagy nyelvek (és nyomukban a mai európai nyelvek) is a ma-
gyar nyelvnek csupán „leány-nyelvei“, vagyis különbözõ képpen leromlott változatai. Még
a romlás okát is megmagyarázza a szótár elõszavának írója:
– „E leánynyelveken (ógörög, latin, mai európai nyelvek stb.) azt tapasztaljuk, hogy az
anyanyelv szavaival jobbára úgy bánnak, mint merõ lelketlen anyaggal, melyet majd
megcsonkítva, majd megtoldva, néha kisimítva, majd össze-vissza hányva, saját
szerveikhez és izlésökhöz idomítanak a nélkül, hogy gyökeiket és képzõiket épségben
hagynák, s alapérteményökrõl öntudatok volna. Ezekben a nyelvalkotói érzék és szellem
kihalt, s helyette csupán az idomítási hajlam és ügyesség mûködik.“
–  Az MTA-nak ez a szótára a megfelelõ címszavakban rendre meg is adta, hogy mely
magyar szó mely nyelvekbe került át az õsi idõkben. Nagy költõnk, Berzsenyi Dániel
önmaga is kutatta a magyar nyelvet, s eredményérõl így ír: „Kutatásim során örömest
tapasztaltam, hogy a magyar nyelv az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja.“
– Ám jött a 180 fokos fordulat! Kitették a magyar nyelvészeket és történészeket a
Tudományos Akadémia vezetõ posztjairól, s helyettük németeket hoztak. Közöttük sok
olyan, ki akkor kezdett magyarul tanulni, amikor már magas rangot betöltve, teljhatalmú
„nyelvésze“ volt az Akadémiának. (Pl. Josef Budenz, Paul Hunsdorfer. Ez utóbbi arról is
nevezetessé vált, hogy elégette a Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyûjtött magyar
rovásírásos emlékeket. A németek magyarellenessége régi keletû. A XVIII. században élt
német J. E. Fischer és A. L. Schlözer már történelem nélküli népnek minõsítette a ma-
gyarokat. Ez a vélemény „gyûrûzött“ be végül Magyarországra is, s ma is ez uralkodik.)
– E nagy tisztogatás után a valóban magyar tudósok, írók, költõk már csak a partvonal-
ról figyelhették, micsoda rombolás, sáskajárás történik itt. Arany János ezt írta
szomorúan (Az orthológusokra): 

– „Kisütik, hogy a magyar nyelv / Nincs, nem is lesz, nem is volt,
Ami új van benne mind rossz, / Ami régi, az meg tót.“

– Néhány adat jól jellemzi a magyar nyelv védelmezõinek mindenkori, általános
helyzetét. Czuczor Gergely börtönben írta fent említett hatalmas szótárának jelentõs
részét (halálra ítélték egy 48-as verséért, de hat év után szabadult). Bajcsy Zsilinszky
Endre ugyancsak börtönben írta a „Legrégibb nyelv a magyar“ címû könyvét. Táncsics
Mihályt, nyelvünk õsiségét bizonyító tudós nyelvészünket is a nyirkos-penészes tömlöc
legmélyére számûzte a Habsburg gyûlölet, s a márciusi ifjaknak köszönhetõ, hogy még
életében kiszabadult. Az 1970-es években is öngyilkosságba kergették Romániában a
székely Szabédi Lászlót, miután megjelent a latin és a magyar nyelv mély azonosságát
részletesen feltáró, „A magyar nyelv õstörténete“ címû könyve.
– De a közelmúltban is érdekes megfigyelésre adódott lehetõség. Nemrégiben jelent meg
az olasz nyelvész, Mario Alinei „Õsi kapocs“ címû könyve, melynek eredeti címe:
„Etruszk: a magyar archaikus formája“. Vagyis hogy az etruszk nyelv a korabeli magyar
nyelvvel azonos.
– Ezt persze tudtuk eddig is jó páran. S örömömre szolgál, hogy rendre összeakadok
olyan nyugati nyelvészekkel, akik lázas sietséggel tanulnak magyarul. Õk már tudják,
hogy a magyar nyelv az alapnyelv.
– Szomorú a tanulság: régóta az a cél, hogy eltûnjön minden, ami magyar. Így van ez a
történelmünkkel is. Néhány apró érdekességet említek ezzel kapcsolatban is. A Bibliában
például sorjáznak a magyar szavak, nevek. Pl. Aba, Ámos, Arad, Árpád, Béla, Dalajás,
Éber, Eper, Ér, Erdei, Gál, Gáth, Húr, Hús, Jósafa, Juta, Kácor, Kádár, Kállai, Kedes,
Kenéz, Kászi-fia, Keszed, Kis, Kóc, Kút, Lúd, Más, Moholi, Pára, Perec, Sallai, Sárai,
Sáros, Szabad, Szalka, Szárai, Széled, Szemes, Szin, Só, Sófai, Súr, Tábor, Tél-Harsa,
Torma, Úr, Uri stb.                                                A következõ számban folytatjuk!

EasyDance KID Nyári Táncos Tábor Gyerekeknek

Idén nyáron elsõ alkalommal rendezte meg gyerekek részére nyári táncos
táborát az Easy-Dance OKSE. Lakitelek-Töserdõ Autós Camping-je egy hétre
gyerekzsivajtól is hangos volt. Minden reggel itt gyülekeztek a tábor résztvevõi,
akik közül legtöbben Lakitelekrõl és a szomszédos Tiszaalpárról érkeztek. 

– A tábor szervezõjét és vezetõjét Mócza Krisztinát kérdeztem a programokról.
Milyen élményben volt részük a gyerekeknek?
M. K.: Ha már élményrõl van szó, akkor dátum szerint is elsõ volt a tõserdei
Kaland Park. De többször voltunk a Tõsfürdõben, kirándultunk az erdõben, volt
számháború, vetélkedõ, csapatversenyek, Ki-Mit-Tud?, bográcsos fõzés és ter-
mészetesen tánc is.

– A táncos tábor szakmai vezetõje Szabó Tibor volt. Mit jelentett az, hogy tán-
cos?
Sz. T.: Nem tánctábort rendeztünk. Tehát az elsõdleges nem a tánc volt,
hanem, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, élményekkel és új barátokkal
gazdagodva menjenek haza. Minden nap került a programba tánc. Új mozdu-
latokkal és új koreográfiák elsajátításával teltek a foglakozások, melyeket a
táborzáró fellépésükön be is mutattunk.

– Ismét Krisztihez fordulok. Mi a véleményetek a táborról? 
M. K.: Nem a mi, hanem a gyerekek és a szülõk véleménye a fontos, bár
nekünk is nagy élmény volt ez az egy hét. A visszajelzések alapján kivétel
nélkül mindenki rengeteg élménnyel gazdagodott. Ez a tábor is erõsítette az
EasyDance szellemiségét és célkitûzéseit, azaz a  különbözõ településekrõl
érkezett résztvevõk ismerkedtek, barátkoztak egymással, aktívan és nagyon jó
hangulatban fejlesztették képességeiket és nagyszerû élményekkel telve és jól
elfáradva, de nagyon nehezen vettek búcsút egymástól és a tábortól. 

– Lesz még ilyen tábor, vagy hasonló?
Folyamatosan tartunk különbözõ rendezvényeket azokon a településeken, ahol
jelen vagyunk. A résztvevõk létszáma és a visszajelzések alapján szerencsére
egyre komolyabb eredménnyel. A Táncos Tábor sikere alapján biztos, hogy
jövõ nyáron újra szervezünk ilyet. Addig is a lakiteleki érdeklõdõk és a már aktív
EasyDance tagok részére minden szerdán este tartunk edzéseket az iskola
tornatermében és szeptembertõl újra indítjuk a szakköri foglalkozásokat is az
általános iskolában. Bár a gyerekek egy rövid pihenõ után már most szívesen
folytatták volna ott, ahol abbahagyták.

Ezúton is köszönjük támogatóinknak a segítséget: Laki-Gazda Kft, Autós
Camping, Laki-Konyha Kft, Ital Diszkont, Jutka ABC.

„Fiam, ne felejtsd el tanításomat, 
és parancsaimat õrizze meg szíved, 
mert hosszú életet, magas életkort 
és jólétet szereznek azok neked!
A szeretet és hûség ne hagyjon el
téged:  kösd azokat a te nyakadba, 
írd fel a szíved táblájára!
Így találsz kedvességre és jóindulatra
Istennél és embereknél.
Bízzál az Úrban teljes szívbõl, 
és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden útadon gondolj rá,  
akkor Õ igazgatja a te útaidat.“ 

[ Példabeszédek 3,1-6. ]

„Magyarország térképét újra kell rajzolni, mert
a tudósok rájöttek, hogy Magyarország a
csodával határos.“
„Jöttem, láttam, és most nem gyõzök bocsá-
natot kérni.“
„Akármilyen rossz is a kölyök, adóked-
vezménynek megteszi.“
„Kétféle ember létezik: az egyik mindig meg-
mondja, mit gondol, a másiknak  vannak barátai.“
„Mindenki jó valamire. Ha másra nem, hát elret-
tentõ példának.“
„Olyan világban élünk, amelyben a limonádé
mesterséges aromákat tartalmaz, ellenben a
bútorápoló szerek valódi citromot.“
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CSEND
Idegnyugtató, lélekgyógyító: csend.
Mily hajjgatag vagy és
Mégis benne cseng
A szívem dobbanása,
Az agyam robbanása,
De mindezt nem  hallhatod, 
Mert a neved: csend!
Titkokat õrzöl élted árán is,
Megtörni téged,
Ha akarnak sokan is,
A végtelenségig erõvel nem bírják
És te türelmedet nem vesztve
Hallgatsz továbbra is. 
Hatalmad oly nagy,
Hogy nagyobb nem lehet,
Benned van az élet.
Ura vagy a föld mélyének,
A levegõ kék egének
Az óceánok mélységének
S az anya szentséges méhének.
Csend, a neved mégis csengve hallszik,
De ki benned van, az megnyugszik,
Mert te óriás szárnyadat ha kitárod,
Védencedet szárnyad alá zárod.

Vavady Gáborné Erdély

A rituálék erõsítik a kapcsolatot
Ellentétben a népszerû feltételezéssel, hogy a kapcsolatok egyetlen üzemanyaga az örökké tartó szerelem, itt sem árthatnak

a rituálék. Ha a kapcsolat elején a párt össze is tartják a túlcsorduló hormonok, néhány év múlva már máshogy néz ki a dolog.
Biztos, hogy a szerelem még jelen van, de a hétköznapok kicsit megtépázzák, monotonná teszik a kapcsolatot. És a modern

életstílus is, amely növekvõ rugalmasságot követel a szakmai és családi életben, hozzájárul az elidegenedéshez. Pont ilyenkor
segíthetnek a kis rituálék, hogy a pár ismét összekovácsolódjon. Vasárnapi kávé az ágyba, vagy reggeli egy szál virággal...

Hogy milyen gyakoriak ezek a kis menekülések a mindennapi rutinból, az a pár dolga, és természetesen attól is függ, hogy
mennyire idõigényes a mindenkori rituálé. Az idõigényesebb rituálékat, mint például a péntek esti közös étkezést vagy a roman-
tikus hétvégi kirándulást feltétlenül jegyezzük be a határidõnaplóba, és ne bízzuk a véletlenre. Legyünk ötletesek, MEGÉRI!

Császár, király, koldus
A három fõétkezés között lehetõleg teljen el legalább négy-öt

óra, így történhet meg az étkezések között a zsírégetés. A
mennyiségi felosztásra érvényes: reggel együnk úgy, mint egy
császár, délben mint egy király, este mint egy koldus.

Reggelizzünk, mint egy császár
Óriási hibát követnek el azok, akik kihagyják vagy elkapkodják

az elsõ fõétkezést, ugyanis vitalitásuk és anyagcseréjük
csökken. A reggeli túlnyomórészt komplex szénhidrátokból és
vitaminokból álljon, azonban ne tartalmazzon cukrot és
fehérlisztet. A reggeli után valóban jóllakottnak kell érezni
magunkat, mert a reggeli képezi a nap alapját.

A következõ variációk különösen ajánlottak reggelire:
Müzli: tej vagy natúr joghurt gyümölcsökkel és teljes kiõrlésû

müzlivel (lenmag, diófélék, zabkorpa, zabpehely).
Shake: friss vagy mélyhûtött (pl. bogyós) gyümölcs tejjel vagy

szójatejjel, plusz egy teáskanál lenmaggal.
2-3 szelet teljes kiõrlésû kenyér egy könnyû feltéttel (sovány

túró, pulykamell) és paradicsom- vagy uborkaszeletekkel.
Egy tojás is megengedett hozzá, hétvégén kényeztethetjük

magunkat egy rántottával is paradicsommal és friss fûszerekkel.
Ebédeljünk, mint egy király
Az ebéd komplex szénhidrátokból és fehérjébõl álljon. Az

étkezés legnagyobb része zöldségekbõl tevõdjön össze.
Köretként választhatunk tésztát, rizst vagy burgonyát. Tökéletes
lenne ehhez egy adag hal, tofu vagy zsírszegény szelet hús
(pulyka, marha).

Vacsorázzunk, mint egy koldus
A vacsora képviseli a legkisebb étkezést. Legkésõbb lefekvés

elõtt négy órával fogyasszuk el. Ideális a fehérjében és vitamin-
ban gazdag vacsora, hogy az anyagcserénk éjjel igazán len-
dületbe jöjjön. A fehérje és a vitaminok felelõsek azért, hogy a
sejtek éjjel regenerálódjanak és újak képzõdjenek. Ezáltal a zsír-
égetést is elõsegítjük. A fehérje jobb tolerálása érdekében aján-
latos a gyomorsavképzõdést almalé ivásával vagy citromlé hoz-
záadásával serkenteni. Egy optimális vacsora például így nézhet
ki: Hüvelyes (lencse vagy borsó) zöldséggel – pl. leves for-
májában. VAGY: Fõtt burgonya fûszeres túróval és salátával.
Rántotta zöldséggel. VAGY: Egy darab hal, illetve zsírszegény
hús (pulyka, marha vagy bárány) zöldséggel. VAGY: Saláta
pulykamellel vagy tonhallal. Nyersöldség minden mennyiségben!

Optimális italok – NYÁRON!
A nyári melegben aktuális téma a folyadékfogyasztás. De mit

is igyunk? Általánosan érvényes: igyuk azt, ami ízlik, kevés
kalóriát és adalékanyagokat tartalmaz. Mert csak ami ízlik, azt
tudjuk nagyobb mennyiségben meginni. Természetesen van
néhány minõségbeli különbség.

Minden ital kiegyenlíti a folyadékháztartást, még ha nem is
100%-ban vízbõl áll. Az ok, hogy miért ne vegyünk magunkhoz
minden italt nagy mennyiségben a folyadékszükségletünk
fedezésére, a különféle „mellékhatásokban” rejlik. Így az olyan
italok, mint a szénsavas üdítõk vagy cukrozott gyümölcslevek,
nagyon sok cukrot és más adalékanyagot tartalmaznak. A
kávét, valamint a fekete és zöld teát inkább mértékkel
fogyasszuk, mivel a koffein és a teák nagy mennyiségben
megterhelik a keringési rendszert, és túlsavasodáshoz
vezetnek. Az alkoholos italok sok kalóriát tartalmaznak, és
megterhelik az ereinket, szerveinket.

Optimálisak azok az italok, amelyek kevés adalékanyagot
tartalmaznak. Ajánlásunk a következõ a folyadékszükséglet
fedezésére.

Igyunk az egész nap folyamán:
Szénsavmentes vizet, esetleg öntsünk hozzá egy kis citrom-

lét vagy almaecetet. Gyümölcslét vízzel hígítva.Gyógynövény-
teát, rooibos teát, gyümölcsteát.

A következõ italokból napi 1-2 pohárral vagy csészével
megengedhetünk magunknak: zöldséglevek, 100 %-os gyü-
mölcslevek (gyümölcscukorral), kávé, egyéb teafajták (lehetõ-
leg cukor nélkül), száraz bor, natúr író, natúr tej vagy szójatej.

Figyeljünk azonban arra, hogy a megnevezett italok nagyobb
mennyiségben túl sok kalóriát tartalmaznak, és megterhelik az
anyagcserét vagy a szív- és érrendszert, illetve túlsavasítják a
szervezetet.

A következõ italokról inkább mondjunk le: alacsonyabb
gyümölcstartalmú gyümölcslevek, szénsavas üdítõitalok,
izotóniás italok, sör, magas alkoholtartalmú italok (pálinka,
whisky stb.). Ezek az italok sok cukrot és kalóriát tartalmaznak.
Kivételt képeznek az intenzív vagy hosszabb sportos
tevékenység elõtti helyzetek.

A nyári forróságban aktualitása van, hogy szó legyen a
megfelelõ folyadékfogyasztásról, amirõl az idõsebbek
hajlamosak megfeledkezni, pedig ez könnyen kiszáradáshoz is
vezethet. A folyadéknak nagyobb létfontossága van a
szervezetünk számára, mint a szilárd tápláléknak. Több hétig is
élhetünk szilárd élelem nélkül, míg négy nap folyadékmegvonás
után kiszáradnánk és meghalnánk.

A folyadékháztartásunk az alapja a vitalitásunknak és a
kinézetünknek. Ehhez a szervezetnek egyszerûen minden ital
alapanyagára van szüksége: ez a H2O, vagyis a víz. A
szervezetünk a folyadék kis részét a szilárd táplálékból kapja,
mert az étel tartalmaz vizet is. A folyadékszükségletünk leg-
nagyobb részét azonban az italok fedezik. A legtöbben túl
keveset isznak, anélkül, hogy errõl tudnának.

Általában minden ital folyadékkal látja el a szervezetet, még
ha nem is mindegyik áll 100%-ig vízbõl, és olyan
adalékanyagokat is tartalmazhat, mint a cukor, alkohol és a kof-
fein. Azért fontos tudnunk, hogy mely italokat igyuk a folyadék-
szükségletünk fedezésére anélkül, hogy az anyagcserénket
vagy a testsúlyunkat negatívan befolyásolnánk.

Víz – az elixír! A víz nyújtja a szervezetünknek a leg-
fontosabb tápanyagot, jóllehet nem tartalmaz kilokalóriákat. A
testünk 50-70%-a vízbõl áll, a vérünk 90%-a szintén. Alacsony
folyadékfogyasztás esetén nem áll a szervezetünk számára
elegendõ víz rendelkezésre a méreganyagok semlegesítéséhez
és kivá-lasztásához. Ráadásul ha túl keveset iszunk, fõleg a
zsírsejtek raktározzák el a vizet. A zsírsejtek szó szerint
felfúvódnak, ami súlynövekedéshez vezet. Ennek
megelõzésére igyunk naponta rendszeresen legalább 1,5-2 liter
folyadékot, egyenletesen elosztva a nap folyamán. A folyadék
legyen szobahõmérsékletû.

Általánosan érvényes: igyuk azt, ami ízlik, ami kevés kalóriát
és adalékanyagot tartalmaz. Mert csak ami ízlik, azt tudjuk
nagyobb mennyiségben meginni, és ezzel kiegyenlíthetjük a
folyadékháztartásunkat. Természetesen van néhány minõség-
beli különbség. Egészségünk szempontjából legjobb, ha vizet
iszunk, esetleg cukor nélküli gyümölcs- vagy gyógy-
növényteákat, frissen facsart gyümölcsleveket.

Fürdõkádban is relaxálhatunk –
ÁLOMUTAZÁSSAL!
Lehetõleg akkor, amikor nem zavarnak meg
közben, sem egy családtag, sem egy telefon-
csörgés. Gondoskodjunk kellemes légkörrõl.
Alkalmazzunk különbözõ illatokat, fogjuk visz-
sza a fényt, gyújtsunk inkább gyertyát, és
tegyünk be halk háttérzenét. Minden megen-
gedett, ami tetszik. Ellazult testtartást vegyünk
fel, a lehetõ legkényelmesebben helyezked-
jünk el. Engedjük el magunkat. Lazítsuk el tel-
jesen minden izmunkat, lélegezzünk
mélyeket, és minden lélegzettel engedjük ki a
feszültséget. Engedjük szabadjára a fantázi-
ánkat. Egy felolvasott utazásnál se hagyjuk
magunkat korlátozni, és mindenekelõtt ne
kényszerítsük magunkat semmire. Ha például
egy tengerpartról van szó, de mi gondolatban
egy virágmezõn járunk, maradjunk nyugodtan
a virágmezõn. Lassan térjünk vissza újra a
valóságba. Lélegezzünk párszor mélyen, és
nyújtózzunk, mielõtt kinyitnánk a szemünket.
Természetesen egy ilyen álomutazást este az
ágyban is megtehetjük, és összeköthetjük az
elalvással. legyünk nyitottak, és engedjük
szabadjára a fantáziánkat. Idõvel észre fogjuk
venni, hogy az utazást egyre jobban tudjuk
irányítani. Képzeljük el a hullámverések
hangját. Elképzelhetjük elõször a napfényt a
bõrünkön, vagy a homokot a lábunkon. 
A cél, hogy egyszerre több érzékszervünkkel
részt vehessünk az „utazáson“.

Ildi-süti – liszt nélkül!
1 cs. túró, megfelelõ édesítõ (ki hogyan
szereti), 3 tojás sárgája (a fehérjét
felverjük habnak), reszelt citromhéj, 1
pohár tejföl, fél cs. sütõpor, 5 ek zab-
korpa. Mindent összeeverünk, a végén
tesszük bele a habot; vajazott sütõfor-
mába tesszük, s megsütjük. Kiváló
édesség, nem csömör, könnyû!



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
vállalom! (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fûnyíró,

szivattyú, kerti traktor)
Érd. :  06-70/770-29-19. 

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szí-
vesen kényeztetné megfáradt,
fájós lábát. Tyúkszem, benõtt
köröm nem akadály. Házhoz
is elmegyek! Jelentkezését vár-
ja Zsuzsa a 20/42-000-11;
ill. 448-201-es  telefonon!

Nálunk  olcsó
pelenkákat, 

popsi törlõket,
krémeket, 

textil pelenkákat, cumikat,
cumisüvegeket és egyéb

babaápolási cikkeket,  kaphatsz 
KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN,

GARANCIÁVAL! 

Bõvebb információk: 
www.olcsopelus.5mp.eu;

+3630/6879-750

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

Eladó helyben jó állapotú
ETZ 250/301

motor.
Érd.: 70/7710-638.

Egyedi minták: mesefigurák, virá-
gok és igény szerint bármilyen ábra
vagy felirat megjelenítése textíliára
– mosásálló festékkel. Zászló-
készítés. Dr. Fincicky Sándorné
textilfestõ Lakitelek, Iskola u. 2.
Tel.: 76/448-992; 06-20/59-55-

Lakitelek  középpontjában 2,5
szobás, alápincézett családi ház
eldó. Tel.: 06- 20/9-78-73-72
Lakitelek belterületén legalább másfél
szobás, olcsó albérletet keresek 2 fõ
részére. Gondozást, fenntartást is vál-
lalok. Tel.: 06-70/931-79-47.

TANSZERVÁSÁR 
az Antológia Könyvesboltban!

Széchenyi krt. 74/b. Pavilonsor.
2013-július 22-tõl szept. 9-ig!
4.000 Ft feletti tanfelszerelés
megvásárlása után 10 % ked-
vezményt adunk készpénzzel

történõ fizetés esetén! Mindenféle
beiskolázási utalványt elfogadunk! 

Várjuk 
vásárlóinkat!

Ház eladó. Érd.: 06-30/876-06-39

Lakitelek, Ady E. u. 20/a 64 m2 kertes
CSALÁDI HÁZ (2 szobás) ELADÓ!
Érd: 06/20387-89-91

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

Nyári Akció a Beauty Szalonban! 
Szeretettel várok minden szépülni
vágyó és kényeztetésre vágyó
vendéget. Különféle gépekkel állok
rendelkezésre az öregedés, a pig-
mentfoltok, mitesszerek, cellulitok ellen!

Mikro peeling, ultrahang, iontoforézis,
mikrodermabrázió, továbbá kényeztetõ
masszázs, mûszempilla, 3D-s, tincses;
szempilladúsítás, szempilladauer, 
kímélõ gyantázás.

w Testkezelés estén az e lsõ a lkalom
INGYENES!

w Nyár végéig minden elsõ vendégem
INGYEN MASSZÁZST ,  vagy szem-
pi l la festést  kap a jándékba!

Bejelentkezés: Botos Vivien 30/654-94-27

Tanszervásár  szeptember 20-ig!
Minden tanszer árából 

5 % kedvezmény!
Készül je tek az isko lába!

A bolt nyitva: H - P 8-18 óráig
Szo. 8-12 óráig;  Vas: 8-10 óráig

Várunk benneteket!

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt Lakitelek, 

Kiss J. u. .14. (Iskolával szemben)
AKCIÓS AJÁNLATA júl. 31 – aug. 14-ig

Kõbányai sör 2 l 575.- Ft/db
Galaxi üdítõk  2l 89.- Ft/db
Adrenalin E-ital 0,25 l 129.- Ft/db
Étolaj 1 l 399.- Ft/db
DAX kutyakonzerv 1240 g  319.- Ft/db

Hûtött ásványvizek, üdítõitalok és sörök
nagy választékban kaphatók!

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

Minden vásárlót szeretettel vánunk!

A BON-BON-
BONBON

Minõségi italok díszdobozban is!

Augusztusi akció

Piroska szöpr 0,7 l (málna, szamóca, meggy, fekete ribizli)  465.- Ft/db +ü
Piroska szörp (narancs, citrus, bodza) 425.- Ft/db+ü
Szentirályi ásványvizek 1,5 l 95.- Ft/db
Kristály víz 1,5 l 84.- Ft/db
Pannon Aqua 1,5 l ásványvizek 55.- Ft/db
Nestle Aqvarec 1,5 ásványvizek 80.- Ft/db
PEPSI, MIRANDA, 7 UP 2,5 l üdítõ 209.- Ft/db
LIMESSA 1 l rostos üdítõ 139.- Ft/db
DREHER sör 0,5 l dob. 5,2 % alk. 190.- Ft/db

AMSTEL sör 0,5 l dob 5 % alk 190.- Ft/db
BORSODI sör 0,5 l dob 4,5 % alk 175.- Ft/db
BORSODI BIVALY Sin 0,5 l dob 6,5 % alk 190.- Ft/db
RÁKÓCZI 2 l PET 479.- Ft/db
KÕBÁNYAI 2 l PET 539.- Ft/db
STRNGBOLL sima, mézes 190.- Ft/db
SOMERSBY minden íz 290.- Ft/db
ARANY FÁCÁN sör 0,5l dob 4 % alk 139.- Ft/db
LÖWENBRAU sör 0,5 l üveges 149.- Ft/db
ADRENALIN 0,5 l energiaital 160.- Ft/db

Egész nap hûtött  sörrel  és üdítõvel  
várunk minden kedves vásárlót!

NYITVA: HÉTFÕTÕL SZOMBATIG: 7.30-tól 12-ig     14-19-ig
VASÁRNAP:                8-tól-12-ig.

Hajvágás és bio
hajápolás!

06-20/419-41-89

Varga Rita fodrász
(Referenciák: Tony Guy Bp, Hair Cut Szalon,

Nõk Lapja, Cosmipolitan, Arm Magazin, Maxima)

* Családi ház eladó; a hozzátartozó
mûhely ipari árammal kiadó.
Lakitelek, Kinizsi u. 1. Tel.: 76/449-193 

* 1 db 4 égõfejes gáztûzhely, egy
mosogatóval ellátott konyhaszek-
rény, 1 db 3 fiókos kombinált
fagyasztós hûtõszekrény, egy 3
elemes kisszobabútor, egy kihúzható
rekamié eladó. Érd.: 06-30/74-60-819

* Eladó Tiszakécskén 2 db ágynemû-
tartós heverõ (90x200 cm-es), 2 db
szék, 2 fotel. Ugyanitt kislány ruhák
3 éves kortól 8 éves korig. Fehér
színû Csepel nõi kerékpár. 
Érd.: 06-30/417-45-23



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „A TUDÁST VALÓSZÍNÛLEG TÕLEM, A SZOMJÁT MIN-
DEN BIZONNYAL AZ APJÁTÓL...!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt
nyerte: Lénárt Pálné (Kalicsné Ilikének köszönjük!).  Selyem-akácfát
nyert:  Kósa László (Klárik Lászlónénak köszönjük!). A vacsorát nyerte:
Szuromi Tibor, (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) Egy
teknõs kispárnát (Gergelyné Kati felajánlását) Csordás Lászlóné nyerte. A
nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szívesked-
jenek befáradni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõ-
fizetést nyert: Valentin Zsanett, Kelemen Imréné, Simonyiné Szabó
Ildikó.   (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni!!)  

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A kiadásért felelõs. Lezsák Sándor. * Felelõs
szerkesztõ: Czinege Edit *  A szerkesztõség címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. Tel.: 76/548-040;  E-mail: czinege.edit@gmail.com * Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. *

* Készült: 1000 példányban,  2013-ban *  Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

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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–   Érdekes lesz az elsõ szerepem: egy húsz éve házas férfit fogok játszani -
újságolja otthon a kezdõ színész.
– ... (Az apja megjegyzését lásd a rejtvényben!)

Vízsz. 1. A megfejtés kezdete (z. b.: F, S, C, O, E). 13. Csend legyen! 14:...
Jürgens; osztrák táncdalénekes. 15. Lenti helyen. 16. lovat versenyen indít. 17.
Elõdeink által vállra vetve hordott férfiruhadarab. 19. Szentlõrinc patakja: 20.
Mosópormárka. 22. Könnyûzenei irányzat, a reggae elõfutára. 23. Príma áruk
jele. 24. Nádor a Hunyadi László címû Erkel-operában. 25. Holmit a földön elhe-
lyezõ. 27. Igenév, értelmezõ szótárbeli rövidítéssel. 28. Ullmann ..; kortárs szín-
mûvésznõ. 29. Vay ...; hazai komika: 30. ... Ross, amerikai soul- és rockéne-
kesnõ. 33. ...-fi; modern mûfaj. 34. ... Beckenbauer; a labdarúgás egyik nagyja.
35. Belsõ hajlat! 36. Valamely idõtõl fogva. 37. Hokiütõ. 38. ElIenben. 39. E még
közelebbi helyen. 41. Európa Kulturális Fõvárosa, röviden. 43. ...-völgy; árok a
Vértesben. 45.Oldott, kötetlen. 46. Amely dologért. 48. Mátka. 49. … Wonder;
amerikai énekes, zongorista, szerzõ. 50. Fundamentum.  52. Te meg én. 53. ...
Zadora; amerikai színésznõ, énekesnõ. 54. Iricorporated (társas cég), röviden.
55. Mogyorós..., apró rágcsáló állat. 56. Világháló. 59. Lendület, régiesen. 61.
Könnyûzenei irányzat. 82. Dzsaiál ... Ahmad; 20. száza di perzsa tanár, író,
mûfordító (ÁLE). 63. Rögzitõpálcika. 
Függ.: 2. Lonci. 3. Budapesti hotel. 4. Püspöksüveg. 5. Tudományos akadémiánk
névbetûi. 6. A túloldalra csúsztató. 7. Szemes termény exportja. 8. Arra a helyre.
9. Csonka kúp alakú edény. 10 Forsyte...; John Galsworthy családregény-ciklusa.
11. Fölé ellentéte. 12. Ritka nõi név; IV Béla király egyik lánya is viselte. 16. A
megfejtés második, befejezõ része (z. b.: A, E, S, H, S). 18. Elavult
hordómérték. 21. ... sana in corpore sano; ép testben ép lélek. 26. Amely sze-
mély. 27. Schütz ...; néhai komika. 28. A sakkjátszma végét jelenti. 29.
Élõsködõket pusztít8. 31. Csodakovács a Kalevalában. 32. Népies mûdal. 34.
Szennyezõdés á ruhán. 40. Becézett Izabella. 41. E közelebbi. 42. Sinn :..; ír moz-
galom (FÉIN). 44. Vékony bútorlap. 46. Görög eredetû férfinév. 47. Régi orvosi
vényeken: végy. 49. Angol nemesi cím. 50. Párizsi alvági figura. 51. Formai. 53.
Rovarok „tojása“. 57. Somogy megyei város, Takáts Gyula Kossuth-díjas költõ
szülõhelye. 58. Fogadására. 60. ... Marut; Traven újságírói álneve.

Kétség: Ha az esküvõn a menyasszony
anyja az ÖRÖMANYA, a menyasszony
apja az ÖRÖMAPA, akkor a menyass-
zony az ÖRÖMLÁNY?

Graffitik:
* Kerüld a csokoládét! Összemegy tõle a
ruhád!
* Elmentem lángososnak. Végre egy
zsíros állás!
* Nem az a baj, hogy nagy az Isten állat-
kertje, csak az, hogy nem elég magas a
kerítése!
* A tanár olyan, mint a kábítószeres:
mindig csak az anyag érdekli.
* Sose hajts gyorsabban, mint ahogy az
õrangyalod követni tud!
* Zenérõl írni olyan, mint építészetrõl tán-
colni.
* Még hogy az úszástól jó alakod lesz!
Nézd meg a bálnákat!
* Zavard össze a világot: mosolyogj hétfõn!
* Akarsz sokat keresni? Akkor jól elbújok!
* Régen a férfiaknak meg kellett ölni a
sárkányt. Ma már nincsenek szûzek,
ezért a sárkányt kell elvenni.
* Neked, mint kívülállónak, mi a
véleményed az intelligenciáról ?
* Az embernek három korszaka van:
ifjúság, felnõttkor és a „remekül nézel ki“.
* A legjobb módja annak, hogy megfeled-
kezz a gondjaidról, ha felveszel egy szûk
cipõt.
* A szerelem egy édes álom, a házasság
pedig a vekker.
* A só olyan ételízesítõ, amely minden
ételt elront,amibõl hiányzik.
* Pletykás az, aki másról beszél, unalmas
az, aki magáról. És fantasztikus beszél-
getõpartner az, aki rólad beszél.
* Messzirõl jött ember sokára ér ide, így
azt hiszi, sose jönnek rá a hazudozá-
saira! Pedig messzirõl kilóg a lólába!
* Relaxálás közben ne zavard az orosz-
lánt, mert azonnal leharapja a fejedet...

Ezeken nevettek az 1950-es években:

A jó vicc nem avul el
Egy paraszt bácsihoz kiszáll a rendõrség.
Zsírt keresnek, de János bácsi közli
velük, hogy neki bizony csak 1 kg zsírja
van. A rendõrök erre kivezetik János bá-
csit az udvarra, egy ásót hoznak és meg-
mutatják neki, hogy hol ásson. János
bácsi nagy nyugalommal elkezd ásni, és
hamarosan kiás egy zsírosbödönt. A
rendõrök ráripakodnak, hogy miért hazu-
dott, hogy nincs zsírja. Mire János bácsi
azt feleli, hogy nincs ebben semmi.
Csodálkozva kérdezik a rendõrök János

bácsit, hogy miért ásott el egy üres
bödönt. 
– Hát, új szomszédom jött – mondja
János bácsi – és bizony lekádereztem,
kérem alássan...

Mikor fog megszólalni a Sztálin-szobor?
– Ha ismét beolvasztják harangnak.

Rákosi meglátogatja Sztálint Moszk-
vában és megkérdezi tõle:
– Itt a Szovjetunióban vannak reakciósok?
– Igen, vannak.
– Hányan vannak?
– Kb. 8 vagy 9 millióan.
– Érdekes, nálunk, Magyarországon is
pont ennyien vannak!

Diogenész lámpással járkál London utcáin.
– Mit keresel, bölcs? – kérdik tõle.
– Az igazságot – feleli.
– Azt itt hiába keresed, menj máshova!
Diogenész engedelmeskedik és átmegy
Párizsba. Megállítják lámpásával az
ENSZ közgyûlésének termében.
– Mit keresel itt, jámbor bölcs?
– Az igazságot.
– Azt itt hiába keresed, menj más városba.
Néhány hét múlva Diogenész feltûnik
Moszkvában. A Kreml udvarán feltartóz-
tatják az NKDV nyomozói.
– Mit keresel itt, Diogenész? – kérdezik
gyanakodva.
– Eddig lámpással kerestem az igazsá-
got, nem találtam, de most már a lámpá-
somat sem találom, az is eltûnt...

Viccek a 60-as évekbõl:

Miért volt több szavazófülke a választó
helyiségekben?
– Hogy legalább lehessen valami között
választani...
Mi a kiút az új gazdasági mechanizmusból?
– Budapest – Hegyeshalom – Bécs...
Milyen az új gazdasági mechanizmus?
– Klasszikus! Egyeseknek klassz, má-
soknak kuss.
Hogyan hívják Mao feleségét?
– Mao fair lady!
Miért volt szesztilalom a választáson?
– Nehogy valaki egy párt helyett kettõt
lásson...
Mi tetszik a magyaroknak a kommuniz-
musban?
– Hogy a csehek is azt nyögik...
Miért járt Koszigin Törökországban?
– Kíváncsi volt arra, hogy sikerült a törökök-
nek 150 évig Magyarországon maradni...

Atyai tanács
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A Levendula kiskereskedés augusztusi ajánlata: 
Étolaj 1l: 399.- Ft
Kristálycukor 1 kg: 279.- Ft
Halasi félfogós liszt 2kg: 365.- Ft
TchiboFamily 250 gr: 399.- Ft
Completa 200 gr:  299.- Ft bomba ár!
Dosia mosópárna 12 db-os 2 féle: 799.- Ft
Coccolino öblítõ 1l-es 10 féle illatban: 519.- Ft
Baba tusfürdõ 400ml-es 13 féle illatban: 459.- Ft
Axeaftershave-k 5 féle illatban: 1.150.- Ft
Zewawc papír 8 tekercses 3 régetû: 770.- Ft
Blend-a-dent protézisragasztó 2 féle: 990.- Ft
Blend-a-dent és coregatabs protézistisztító tabletták darabra is vásárolhatók 30.- Ft/db 
Törhetetlen pohár 3dl-es: 120.- Ft/db

Ezen kívül naptejek, lábápolási termékek, strandcikkek, rongyszõnyegek,   lábtörlõk, mûanyag játékok,
hajfestékek, illat-és tisztítószerek széles   választékával várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján!

Tisztelt lakiteleki lakosok! A Polgárõrség Lakitelek
Egyesület tagjai a napi szolgálat ellátás mellett az elmúlt
hónapban is igyekeztek minden olyan közösségi
eseményen megjelenni, részt venni, melyek nagyszámú
résztvevõt vonzanak. Így a Tõserdei Lovas Napok, a
Tõserdõ Szépe és a Széna vagy Szalma alkalmával is
vigyázták a rendezvények biztonságát, rendjét.

Egyesületünk Lovas Tagozata több alkalommal ingyene-
sen gyermekeket lovagoltatott az elmúlt hónapban, így
június 30-án a Holt-Tisza parton a Kölyök Zsongáson,
július 3-án a Népfõiskolán a Szent János Bogár tábor,
mintegy 150 résztvevõjét, a Széna vagy Szalma fesz-
tiválon és a Lakiteleki Önkéntes Segítõk Egyesülete által
rendezett családi napon, július 27-én a sportpályán.

Lóra ülhettek a gyermekek a 2013. július 6-án és 7-
én megtartott III. Tõserdei Lovas Napok és II.
Országos Lovas Polgárõr Szemle, Toborzó és
Ügyességi Verseny alkalmával is, amely rendezvénynek
egyesületünk Lovas Tagozata aktív szervezõje és támo-
gatója volt. A megnyitón köszöntõt mondott Lezsák
Sándor fõvédnök, az Országgyûlés alelnöke, Dr. Túrós
András védnök, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke,
Felföldi Zoltán Lakitelek polgármestere. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter nevében, Dr.
Kerényi János Bács-Kiskun Megyei kormánymegbízott
életmentõ emlékérmet adott át Balla István nyárlõrinci
polgárõrnek, aki 2011. és 2012. nyarán vízbe fulladástól
mentette meg embertársai életét.

Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke és Madari Róbert,
a Lakiteleki Polgárõr Egyesület elnöke átadták Lezsák
Sándor részére – a törvényileg elõírt igazolványcsere
keretében elkészített – új polgárõr igazolványát, aki maga
is aktív polgárõr Lakiteleken.

Dr. Túrós András – a lovas polgárõrök képzésének
magas színvonalú segítésének elismeréseként – tisztelet-
beli polgárõrré fogadta Dr. Sótonyi Károlyt a Szent
István Egyetem Állatorvos Tudományi Karának dékánját
és Dallos Gyulát, a díjlovaglás Örökös Magyar Bajnokát.
A lovasok között „Gyula bácsi“-ként ismert mesteredzõ
világbajnok lányával, Dallos Zsófiával érkezett, akivel
közönségsikert arató nyílt edzést mutattak be a lovas pol-
gárõrök oktatására. 

A Holt-Tiszában a hazai western lovaglás alapítói közül
a Partizán Cowboyok Nemzetközi Kulturális Egyesület
tagjai, Nádai-Nagy házaspár, Kamilla és Péter,
látványos ló úsztatást mutattak be, majd a Tiszakécskei
Lovas Egyesület zenés fogat-karüsszelében
gyönyörködhetett a közönség. A dunaújvárosi Pannon
Polgárõrség büszkesége, Perjési Tímea lovas polgárõr
szabadidomítási bemutatója is nagy sikert aratott
Szambával, a 17 éves arab félvér pej kancával. 

Polgárõr szintfelmérõ fogathajtó versenyt, amely a
polgárõrség történetében elsõ alkalommal került megren-

dezésre, Szegedi Gábor világbajnok bírálta. A szint-
felmérõ hajtás gyõztese Bodor Ágnes lett, második
helyezést ért el Fehér Tamás, a harmadik helyen végzett
Szabó Zoltán. Mindannyian a Tiszakécskei Lovas Sport
Egyesület versenyzõi. 

Délután kezdetét vette a lovas polgárõrök versenye. A
vezetõ bíró Vígh Marianna díjlovas bíró volt, míg a szigorú
szemû zsûri tagjai: Dobecz Éva a Lakiteleki Magyar
Vándor-ló Hagyományõrzõ Egyesület elnöke, Farkas
József r.alezredes a Készenléti Rendõrség Lovas
Alosztályának vezetõje, Nagy István az OPSZ Lovas
Tagozatának elnökségi tagja és Szegedi Gábor fogathajtó
világbajnok. 

A polgárõr ügyességi versenyen a gyõztes Fodor
István / Kendra és Hegedûs István / Báró páros a
Szeleifalu – Kiskecskemét Polgárõr Egyesület tagjai, a
második Rácz Adrienn / Léda és Szuettáné Bõszén
Mária / Móni póni párosa – Polgárõrség Lakitelek
képviseletében, a harmadik helyen pedig Jóljárt László /
Sába és Jóljárt János / Gizi páros végzett, akik a
Tiszakécskei Polgárõr Egyesület tagjai.

Három fiatal bûnmegelõzõ is bemutatkozott eredménye-
sen a szintfelmérõ lovagláson, akiket felnõtt lovas segítõik
kísértek a pályán: Gulyás Szilvia / Kármen – Szeleifalu –
Kiskecskemét Polgárõr Egyesület színeiben, Varga
Alexandra / Csillag - Polgárõrség Lakitelek és ifj. Vajda
László / Larry – Hajdúhadházi Polgárõr és Tûzoltó
Egyesület képviseletében. 

A nap folyamán összesen 10 fogat hajtotta meg sikerrel
a szintfelmérõt, és 10 polgárõr egyesület 44 lovasa szállt
nyeregbe és teljesítette eredménnyel az ügyességi szint-
felmérõt.

Ezt követõen Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas szín-
mûvész énekes lovas elõadásával varázsolta el a közön-
séget, majd Bársony Anett nyolcostoros világszáma után
az este a lakiteleki Kösöntyû Néptánccsoport mûsorával
zárult.

Július 07-én, vasárnap gyönyörködhettünk a kivételes
tehetségû Hamza Viktória szabadidomítási produk-
ciójában, valamint gyermek-, ifjúsági és polgárõr
kategóriákban kiírt lovassport számokkal, így díjlovaglás-
sal és díjugratással folytatódott a rendezvény. 

A gyermekek és ifjúsági versenyzõk népes mezõnyben
egyelõre 2 fiatal bûnmegelõzõnek szurkolhattunk, de
legalább eredménnyel! Varga Alexandra és Gulyás
Szilvia az alábbi helyezéseket érték el.

D1 díjlovaglás ifjúsági kategória:
I.   – Pálinkás Petra / TT Zara  – Csilló Lovasiskola  
II.  – Varga Alexandra / Léda – Polgárõrség Lakitelek 
III. –Varga Alexandra / Csillag – Polgárõrség Lakitelek 

D1 díjlovaglás haladó: 
I. – Gulyás Szilvia / Kármen– Szeleifalu – Kiskecskemét 

Polgárõr Egyesület

C2 díjlovaglás ifjúsági kategória:
I. –Nagy Kitti / Renaissance - Flipper Póniklub
II. – Szabó Anikó / Boni – Csinos Farm Póni Klub és holt-
versenyben – Varga Alexandra / Léda – Polgárõrség Lakitelek

E napon adta át az Országos Polgárõr Szövetség
különdíját – 30.000,- Forint értékû lovas felszerelésre
váltható vásárlási utalványt – Kolozsi József gazdasági
elnökhelyettes a Hajdúhadházi Polgárõr és Tûzoltó
Egyesület részére, akik a legnagyobb létszámban
képviseltették magukat a kétnapos rendezvényen.

Napközben ló szépségverseny is volt. Legszebbnek a
Nara nevû shagya arab félvér kancát választotta a hoz-
záértõ zsûri, tulajdonosa Kecskés János polgárõr, aki a
lóval a lakiteleki polgárõr egyesületnél teljesít szolgálatot.
Második helyezett a Sissi névre hallgató sportkanca lett
(tulajdonos: Csáfordi Dénes), aki a Hajdúhadházi
Polgárõr és Tûzoltó Egyesületnél, míg a harmadik
Kedves nevû szürke legyezett kanca (tulajdonos: Felföldi
Zoltán), aki szintén Lakiteleken teljesít szolgálatot. 

A polgárõrök a sport napon is megmérették 
tudásukat a díjlovas négyszögben és az ugró pályán.

Díjlovaglás polgárõrség (felnõttek) D1:
I. Raisz Árpád / Alexa – Polgárõrség Lakitelek
II. Maródy Ferenc Kálmán – Szeleifalu – Kiskecskemét
Polgárõr Egyesület  
III. Fürediné Kerekes Katalin / Léda – Polgárõrség Lakitelek

Díjlovaglás polgárõrség (felnõttek) C2:
I. Fürediné Kerekes Katalin / Léda– Polgárõrség Lakitelek
II. Raisz Árpád / Alexa – Polgárõrség Lakitelek

Polgárõr díjugratás:
I. Gulyás Szilvia/ Kármen – Szeleifalu - Kiskecskemét
Polgárõr Egyesület ifi tagja
II. Balogh Sándor/ Larry – Hajdúhadházi Polgárõr és
Tûzoltó Egyesület
III. Jónai Péter Pál / Sissi – Hajdúhadházi Polgárõr és
Tûzoltó Egyesület

Solt adott otthont idén a Bács-Kiskun Megyei Polgárõr
Napnak, ahol egyesületünk két tagja részesült elismerés-
ben: Ifj. Salánki Imre a Polgárõr Érdemkereszt Bronz
fokozatát, dr. Rácz Adrienn az Arany fokozatát kapta. 

Amennyiben Ön is csatlakozni szeretne
közösségünkhöz, részese szeretne lenni a település, a
lakiteleki lakosok személy- és vagyonbiztonságát támo-
gató önkéntes tevékenységünknek keresse az
egyesület tagjait, hiszen két aktív polgárõr írásos
ajánlásával kérheti felvételét. Abban az esetben, ha
céljainkkal, tevékenységünkkel egyetért, azt segíteni
kívánja, de személyesen munkánkban nem tud részt
venni, szívesen fogadjuk támogatásukat. Egyéb kérdé-
seikkel forduljanak hozzánk a polgarorseg@lakitelek.hu
email címen, valamint a +3630/621-0063-as (Madari
Róbert elnök), a +3630/531-6518-as (Török Nándor
elnökhelyettes) telefonszámokon.

}
Polgárõrség Lakitelek 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.    Mobil: +3630/621-0063 Email: polgarorseg@lakitelek.hu

A polgárõrség hírei
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Sajtónyilatkozat

Ön és családja érdekében
Környezetvédelmi és

Fûtéstechnikai Nonprofit Kft.

A FILANTROP Kft. 79 településen lát el kötelezõ kéményseprõ-
ipari tevékenységet Bács-Kiskun Megyében, ezért köte-
lességünknek érezzük, hogy pontos tájékoztatást adjunk a
velünk kapcsolatban lévõ lakosság számára a kötelezõ kémény-
seprõ-ipari közszolgáltatást érintõ kérdésekrõl:

A magyar kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntése
alapján a FILANTROP Kft. is végrehajtotta a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás díjainak csökkentését.  2013. július 1-tõl új
díjszabás alapján ellenõrizzük a lakosság füstgáz-elvezetõit.

A leggyakrabban használt kéménytípusoknál az alábbi díjak
kerültek meghatározásra:

– Egyedi Nyitott Huzat Szilárd (ENHS – hagyományos vegyes
tüzelésû kémény): 2.149,- Ft/alkalom helyett 1.194,- Ft/alkalom 

– Egyedi Nyitott Huzat Gáz (ENHG – hagyományos gáz
kémény): 2.286,- Ft/alkalom helyett 1.270,- Ft/alkalom

– Egyedi Tartalék (ET – Tartalékkémény): 1.372,- Ft/alkalom
helyett 762,- Ft/alkalom

– Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz (EZTG – turbós, kondenzá-
ciós gáz kémény): 2.286,- Ft/alkalom helyett 1.372,-  Ft/alkalom

A díjakban a 4 évenként kötelezõ mûszaki felülvizsgálat is
benne foglaltatik. 

Ez alapján a csökkenés mértéke a 2013 elsõ félévében alkal-
mazott díjakhoz képest 45%, a 2012-ben alkalmazott díjakhoz
képest pedig több mint 60 %. A megtakarítás mértéke éves vis-
zonylatban gázkéményenként meghaladja az 1000 Ft-ot, vegyes
tüzelésû kémény esetén pedig a 2000 Ft-ot.

A komplex díjtáblázatot megtalálhatják a cég honlapján:
www.filantrop.org

A 2013. június 30-ig elvégzett munkákra a korábbi díjszabás
érvényes. 

A FILANTROP Kft. kéményseprõi továbbra is meghatározott
ütemterv szerint végzik feladatukat. A lejárás várható idõpont-
járól honlapunkon és hirdetményeinkben (pl. a települések
Polgármesteri Hivatalaiban) értesülhetnek.

A kéményseprõ munkatársaink az emelkedett köve-
telményeknek eleget téve alapos  – ha szükséges, mûszeres-
vizsgálatnak vetik alá égéstermék – elvezetõiket. A legfontosabb
feladat az átjárhatóság ellenõrzése, amit a lakosság
„tükrözésként“ ismer. A fûtéssel kapcsolatos halálesetek (szén-
monoxid-mérgezés) nagyrészt visszavezethetõek az ablakok,
ajtók fokozott légzárására, valamint a páraelszívók, kandallók,
szárítógépek mûködtetésére. Éppen ezért a kéményseprõk a
jövõben a levegõellátás ellenõrzését is el fogják látni. Ezen felül
a füstcsõ hosszát is kötelesek rögzíteni. Fontos a tisztítóajtók és
a kémény állagának vizsgálata, illetve az éghetõ anyagoktól lévõ
távolságról történõ meggyõzõdés is.

A szolgáltatás során az ingatlan használója köteles a feladat
ellátását lehetõvé tenni, és feltételeit, úgymint: a bejutást, a
padlásra, tetõre feljutást, a gáztüzelõ-tüzelõ berendezés
bekapcsolását, a hulladékhoz gyûjtõedényt biztosítani.

A rendszeres kéményellenõrzés fontos, hiszen eldugult
kémény esetén, új nyílászárók beépítésekor – páraelszívó alkal-
mazása esetén – a szén-monoxid észrevétlenül áramolhat
vissza, mely halállal is végzõdhet. Sok esetben egy madár-
fészek okoz visszaáramlást, lakástüzet. Ezek a problémák mind
kiszûrhetõek. 

Az alacsonyabb díjakra való tekintettel is fogadják biza-

lommal a kéményseprõt, hiszen sok esetben megment-

heti az Ön, családja és gyermekei életét.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
hamarosan

OKJ-s ács-állványozó képzést

tervez indítani a TÁMOP 1.1.2 program keretében tiszakécskei, tiszaalpári,
lakiteleki, tiszaugi, szentkirályi regisztrált álláskeresõk számára  

Képzés idõtartama: 2013.08.26. – 2014.05.30.
Elméleti és gyakorlati oktatás helyszíne: Lakitelek

Jelentkezés feltételei: - nyilvántartott álláskeresõi státusz
- befejezett általános iskolai tanulmányok, illetve 
1999 után végzetteknek befejezett 10. osztály

Elsõsorban 25 év alatti fiatalok, illetve az Önkormányzattól foglalkoztatást helyettesítõ támo-
gatásban (FHT) részesülõk jelentkezését várjuk.

További információ a képzéssel kapcsolatosan Lengyelné Gulyás Edina ügyintézõtõl, vagy
Bodor Ágnes mentortól kérhetõ a kirendeltségen. 

Jelentkezési szándékát mielõbb jelezze személyesen, telefonon vagy a lengyelnege@lab.hu,
illetve a bodora@lab.hu e-mail címeken.

Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalTiszakécskei Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége bacs-kiskun.munka.hu

6060 Tiszakécske, Béke u. 116. Tel:76/540-079
Kirendeltségi mobil: 30/695-1371

 

Kovács Ferenc vállal:

– szobafestést – mázolást – tapétázást

– homlokzat festést

Lakitelek, Árpád út 1/a

tel:06-30/478-9396

 Bádogos munkát
kedvezõ áron, 
garanciával 

vállalok. 
Tel.: 06-70/500-29-16.

Megtérül-e a vastagabb hõszigetelés?

Vegyünk egy „átlagos“ 25-30 éves épületet és annak pl. B30-as falazóblokkból készült falát. A
homlokzata teljes felújításra szorul és a rekonstrukció keretében plusz hõszigeteléssel javítanánk
a falak – és velük együtt az egész ház – hõszigetelõ képességét.

A meglévõ falszerkezet hõátbocsátási tényezõje (más néven U értéke) kb. 1,50 W/m2 K. Ez azt
jelenti, hogy a falon keresztül  – jelenlegi állapotában  – négyzetméterenként, 1 fok hõmérséklet
különbség hatására 1,5 W hõenergia távozik. Magyarországi klímaviszonyok mellett egy fûtési sze-
zon alatt ez kb. 108 kWh  – elvesztegetett  – energiát jelent, ami aktuálisan kb. 1800 Ft évente.
Mindez 1 m2-nyi falfelületen, egyáltalán nem is kevés.

5 cm-nyi utólagos hõszigeteléssel a fal hõszigetelõ képessége sokat javul, az U érték 0.522 W/m2

K-re változik. Ebben az esetben a falon keresztül távozó energia már csupán 627 Ft/m2 évente. Ez
az írás azt szeretné bemutatni, hogy ha már hozzányúlunk a homlokzathoz, akkor szigeteljük ren-
desen házunkat. Ezért most nézzük meg, hogyan alakul mindez, ha az 5 cm helyett 10, 15 vagy
akár 20 cm szigetelést teszünk fel?

Abból indulhatunk ki, hogy a többletköltség gyakorlatilag csak az alkalmazott hõszigetelõ anyag
felárában jelentkezik. Az egyéb szükséges rétegek gyakorlatilag azonosak mindegyik esetben és
a vállalkozó munkaráfordítása sem változik érdemben mindaddig, amíg egy rétegbõl elkészíthetõ
a szigetelés. 
* U értékek alakulása 10, 15 illetve 20 cm esetén: 0,316, 0,226 és 0,176 W/m2 K
* Fûtési költség alakulása: 379, 271 és 211 Ft/m2 év
* A beruházási plusz ráfordítás alakulása a +5,+10, +15 cm többlet hõszigetelés miatt: 750, 1500 és
2250 Ft/m2 

* Éves rezsi megtakarítás az 5 cm-t szigetelt falhoz képest: 248, 356, 416 Ft/év
A többlet szigetelés megtérülésének alakulása az 5 cm vastagságban szigetelt falhoz képest: 3,02
év, 4,21 év, 5,4 év
Már 5 és fél éves távlatban olcsóbb a 20 cm-es, mint az 5 cm-es hõszigetelés.
Ha már házunk, lakásunk felújítására, utólagos hõszigetelésére szánjuk magunkat érdemes utá-
naszámolni és nem a hõszigetelés vastagságán „spórolni“. A beruházás többlet költsége pár év
alatt az alacsonyabb fûtésszámlán visszatérül és azt követõen már nyereséget, hasznot termel.
Tekintettel arra, hogy egy épület felújítás nem 5, sokkal inkább 15-25 évre szól a vastagabb
szigetelés összességben sokkal jobban megéri. Jelen számításban az energiaárak várható
emelkedését még figyelembe se vettük, ami hosszabb távon a jelentkezõ megtakarítás mértékét
még jobban felértékeli. Sõt az épületszerkezetek megfelelõ szigetelésével a belsõ hõérzet és ezzel
együtt a lakótér komfortja is javul.    Fehér Sára ingatlanértékesítõ és értékbecslõ Tel.: +36-30-206-2458  


