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XXVI. évfolyam 3. szám (MÁRCIUS) Böjmás hava, KIKELET hava  
(ÁPRILIS)  Szent György hava,  Tavaszhó, Szelek hava      

„Merjünk nagyok lenni, s valóban nem olyan nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is!“Széchenyi

György Attila László

HAZA CSAK EGY VAN

Haza csak egy van mondtam, a szeretet,
a jóság arca és oltalomhelye,
hol békén megnyugszik a szomjas lélek,
nincs más haza, csak odafent az égben.

És mégis: idelenn felsír egy gyermek,
Magyarul kiált és magyarul selypeg.
Magyarul nõ fel, magyarul lesz ember,
Magyarul plántál otthont, magyarul kertet.

Hát ha van Isten odafent az égben,
Mint ahogyan van, vallom, tudom régen,
Nekünk idelent Õ magyarul Isten,
És nem kell más, csak el ne hagyjon minket.

Embernek lenni minden körülményben,
Mily szép a szó, s a gyakorlat mily véges.
Másnak tán könnyû, de nekünk nem lehet,
mert magyarnak lenni sokkal nehezebb.

Elõbb vagyok magyar, s csak aztán ember,
Bárhogy számolom, ez a helyes sorrend.
Kell az otthon, soha nem kellett jobban,
Vajúdva egy néppel, lépve a korral.

Újjá kell születnünk, s kezdeni mindent,
Meglelni hazát és a Magyar Istent.
Fogadd szívedbe a hazát, ó magyar!
És a haza visszafogad, mert magyar.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Választópolgárok! 

A Lakiteleki Helyi Választási Iroda vezetõjeként értesítem a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke 2014. április 6-ra, vasár-
napra tûzte ki az országgyûlési képviselõk 2014. évi választását. A szavazás e
napon 06 órától 19 óráig tart.

A szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgárokat a Nemzeti Válasz-
tási Iroda 2014. február 17-ig választási értesítõ megküldésével tájékoztatta a név-
jegyzékbe vételrõl. Az értesítõ a szavazókör pontos címét is tartalmazza.

Azok a választópolgárok, akik a választás napján más településen szeretnének
szavazni, legkésõbb 2014. április 4-én 16 óráig nyújthatják be az átjelentkezés
iránti kérelmet az állandó lakcím szerinti helyi választási irodához, illetve eddig az
idõpontig lehet módosítani vagy visszavonni az átjelentkezés iránti kérelmet.

A választópolgár mozgóurna iráni igényét írásban, legkésõbb 2014. április 4-
én 16 óráig nyújthatja be ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri
névjegyzékében szerepel, vagy a kérelemnek legkésõbb 2014. április 6-án 15
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A választással kapcsolatos információk, valamint formanyomtatványok a
www.valasztas.hu internetes oldalról letölthetõek.

A választópolgárok a választással kapcsolatos kérdésekre személyesen ügyfél-
fogadási idõben a Helyi Választási Irodában kérhetnek tájékoztatást

A Helyi Választási Iroda elérhetõségei:
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal Lakitelek, Széchenyi István krt. 48.
Telefonszám: 76/449-011 Fax száma: 76/449-055
Tisztelettel:                                                               dr. Tóth-Péli Emõke HVI vezetõ

HOGY KELL SZAVAZNI?
2014. április 6-án, vasárnap tartják az országgyûlési képviselõ-

választást. Az eddigi választásokhoz képest több eltérés is lesz.
Magyarország parlamenti képviselõinek száma 2014-tõl kezdve

majdnem a felére csökken, azaz a korábbi 386 parlamenti képviselõ
helyett csupán 199 fog ülni az Országházban. 

Az eddigi két forduló helyett csak egyfordulós lesz a parlamenti
választás, amivel olcsóbbá is válik a választás megszervezése. 

A kampányidõszak is rövidül, a szavazás napját megelõzõ 50. naptól a
szavazás befejezéséig fog tartani. 

Új szabály az is, hogy nincs kampánycsend, azonban a szavazóhe-
lyiséget magában foglaló épület bejáratától számított 150 méteres távol-
ságon belül közterületen választási kampánytevékenység a szavazás
napján nem folytatható.
Fontos!

A választók április 6-án reggel 6 és este 7 óra között szavazhatnak.
A szavazáshoz ne felejtsék el magukkal vinni az érvényes, személy-
azonosságot igazoló hatósági igazolványukat (személyi igazolvány vagy
útlevél, vagy kártya formátumú vezetõi engedélyt és a lakcímkártyájukat.) 

Kettõ szavazólapot kapnak majd a szavazókörben. Az egyik
szavazólapon az egyéni jelöltre szavazhatunk, a másik szavazólapon,
pedig a számunkra szimpatikus párt melletti v. alatti körbe egy X-et raj-
zolunk. Ezt követõen a szavazólapokat berakjuk egy borítékba, majd az
urnába helyezzük a döntésünket tartalmazó borítékot.

Mindenkinek felelõs,  jó  döntést  kel l  hoznia!

„Összetartásban rejlik az  erõ,  
S a szenvedésbõl új, szent cél fakad,
Nincs nép, mely le volna gyõzhetõ,

Ha él benne hit, erõ s akarat !“
Horváth Ákos: Összetartásban az erõ – részlet

Kegyelemteljes húsvéti
ünnepeket 

kívánunk minden 
Olvasónknak!

2014. MÁRCIUS 29. – 4. BÉKEMENET

EGYSÉGBEN AZ ERÕ. EGY A TÁBOR, EGY A ZÁSZLÓ.
2014.  Á P R I L I S 6.

Akármerre fordul a Föld, mi mindig maradunk.

Akármerre fordul a Föld, mi mindig itthon vagyunk...

Magyarország
Egy lovasember áll a puszta éjben,
Hívõ magyarnak élõ látomány:
Szúrós szemével - kard a jobbkezében.
Nyugodtan kémlel sorsunk távolán.
S megszólal. Hangja mint a gordonka zendül
S mint tenger árja távolból ha zúg:
„Holt népek sorsát vesd ki a szivedbül,
Minden lemondás gyáva és hazug.
Sorsod homálya most még rádsivárlik;
Várj tavaszig vagy nyárig...szüretig...
Akard: és lesz még jobb magyar világ itt,
Akard, és itt még csoda születik!
Akard és úgy lesz: minden a tiéd itt,
Tiéd az ország és a hatalom...“
S az éjben, mintha erdõn zúgna végig
És milljó szívbõl eskü szállna égig,
Fölzeng a szent szó: akarom!...

„Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, – inkább meghalok!
Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bûn, hogy lelket nem tudok cserélni, 
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull...“



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Török Eszter (Czinege Orsolya)

Kovács Ferenc (Lovas Edina)

Miskolczi Zoltán (Madi Tünde)

Anda Viktória Jázmin (Lõrincz Beatrix Emese)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Török Tamás és Czinege Orsolya

Gödény Sándor és Schmél Anna 
S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !
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KÖRZETI ORVOSAINK
w Dr. Rácz Péter (Tel.: 449-152)

A rendelési idõ:
Hétfõn: 1300 – 1530-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

S E G É LS E G É LY H Í V Á S : 1Y H Í V Á S : 11122
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 

Kiss Nándor (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

Rendelési dõ:

Hét fõ:             09 00  – 12 00

Kedd:             10 00  – 11 30

Szerda:          13 00   – 15 30

Csütör tök:      11 00   – 13 00

Péntek:  10 30   – 12 30

Tanácsadás:
Lakitelek:   szerda 1200 – 1300

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

Kedves Barátunk!
2010 tavaszára Magyarország a gazdasági összeomlás

szélére került, Görögországgal említettek minket egy
lapon. Közös erõfeszítéseinknek köszönhetõen a gaz-
daság azóta ismét emelkedõ pályára állt. Tudatosan más
megoldásokat választottunk, mint a válság elõidézéséért is
felelõs külföldi bürokraták. A döntéseink minket igazoltak.

Határidõ elõtt visszafizettük a Gyurcsány-kormány által
felvett hatalmas mértékû IMF-hitelt. Megállítottuk az ál-
lamadósság növekedését, tartósan 3% alatt tartjuk az
államháztartási hiányt, és növekszik a gazdaság.

Magyarország jobban teljesít, és ez már a hétköznapok-
ban is érezhetõ. 40 éve nem volt ilyen alacsony az infláció.
Több mint 4 millióan dolgoznak, és folyamatosan nõ az
átlagbér. A gazdaság jobb teljesítménye teszi lehetõvé az
olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint a rezsi-
csökkentés.

Sok még a teendõnk, de a magyar gazdaság végre
felfelé ívelõ pályára állt. Ez minden magyar ember sikere.
Magyarországnak van jövõje.

Üdvözlettel: Varga Mihály 

„A múltba visszanézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs már,
ltthagytad a házat, amit annyira szerettél 
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Nélküled üres a házunk,
Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk, 
Ha egy könnycsepp gördül, végig arcunkon 
Azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.“

Bíró József halálának 20. évfordulója
alkalmából emlékezik rá 

a szeretõ felesége és a család többi tagja. 

,,Nem volt Õ nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz oly közel álló."

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Id. BALI JÓZSEF

lakiteleki lakos, életének 76. évében, házasságának
50. évében, türelemmel viselt hosszú, súlyos
betegség után 2014. március 26-án meghalt.

Utolsó útjára 2014. április 5-én 10 órakor kísérjük
a lakiteleki temetõben.              A gyászoló család

Tõle kellett fájdalommal búcsút   vennünk:

Urbán István (1924)
Nagy Mihály (1929)

Szatmári Kálmán (1929)
Gigor István Mihály (1934)

Tombácz Zoltán (1943)
Héjjas Mihályné Tóth Mária (1919)
Tóth Lászlóné Pádár Mária (1921)
Magyar Istvánné Tóth Mária (1930)

Lángos Mihály Imréné Szabó Erzsébet (1938)
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Kökény Gergely
halálának 4. évfordulója 

alkalmából szeretettel emlékezünk rá!

Szeretõ felesége, fiai, enyei, unokái és unokaveje

„Bár  múlnak az évek,
négy éve már  nem vagy ve lünk,
De szívünkben tovább é lsz,
és bárhová nézünk,
csak rád emlékezünk! “

EMLÉKEZÉS 
édesapánk, 

Faragó József
halálának 

8. évfordulóján!

Sajnos nem jön már, nam halljuk a hangját,
még a gyertya fénye sem enyhíti hiányát.
Egyre csak múlnak a napok, hetek,
de hangja csak azt súgja: „Sajnos nem jöhetek!“
Hirtelen ment el tõlünk, egy perc alatt,
számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt.
Mélységes a fájdalom, hogy távoztál,
a búcsúszó, melyet nem mondtál.
De szívünkben örökké velünk maradsz,
Virágerdõ sûrûjében pihen a szíve csendesen,
már nyolc éve nem dobban családjáért, 
messze vitted tõlünk, Istenem!

Nyugodj békében, Édesapánk, szívünkben
örökké élni fogsz!

Emlékeznek: lánya, fiai, unokái, volt felesége

Török Eszter születésére...
Isten hozott, édes, kicsi Eszter!
Csak némán nézlek, 
a szívem máris szeretettel tele.
Ölelésért nyújtózó aprócska karod,
szunyókáláskor félig lehunyt 
kis repdesõ szemed,
sírástól remegõ piciny ajkad, 
s lágy, édes mosolyod...
Hatalmas szeretettel vártunk Téged! 
Eszterkénk! Isten hozott!
Áldjon meg mindkét kezével a Jóisten,
s adjon meg minden Tõle telhetõt Neked:
szeretetet, boldogságot, s békés, hosszú életet!

Szeretettel: Edit mama és Sanyi papa
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Úgy érzem, a világban gyökeres
szemléletváltozásra, erkölcsi és gaz-
dasági megájulásra van szükség.
Ezért segítem húsz éve képvi-
selõként is a választókerületem tele-
pülésein a templomot és az iskolát, a
polgárõrséget, a tanyasi és a családi
gazdaságakt – nyilatkozta A Hajrá,
Magyarország címû lapnak Lezsák
Sándor, a Fidesz és a KDNP ország-

gyûlési képviselõ-jelöltje a 2014-es választásokra.

– Lakitelek és az Ön neve elég régóta egybeforrt. Mi köti Önt ehhez a
vidékhez?

– Bár nem itt születtem, 40 éve itt élek, Bács-Kiskun megyében, az élõ Tisza
partján, Lakiteleken. Nekem ez a táj nem térkép és nem statisztikai adat. A
Kecskemét környéki tanyák és falvak népe, a nagyközségek, valamint Izsák,
Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa számomra eleven valóság.

–  Úgy tudjuk, már a rendszerváltoztatás elõtt is a közösséget szolgálta, és
itt most nem csak az MDF lakiteleki sátorbontására gondolunk.

– Huszonöt évig tanítottam, közben valamit mindig szerveztem: színjátszó
kört, irodalmi esteket, írótalálkozókat, aláírásgyûjtést, ellenzéki mozgalmat,
segélyszállítmányt, népfõiskolát, közéleti kollégiumokat. Úgy érzem; a világ-
ban gyökeres szemléletváltozásra, erkölcsi és gazdasági megújulásra van
szükség. Ezért segítem húsz éve képviselõként is a választókerületem
településein a templomot és az iskolát, a polgárõrségét, a tanyasi és a csalá-
di gazdaságokat.

– Melyek voltak az elmúlt idõszak legfontosabb fejlesztései?
– Nagyon sok fejlesztés történt, természetesen ezek felsorolása szét-

feszítené az újság kereteit, ezért csak legfontosabbakat említem. A legna-
gyobb támogatási összeget a Kiskunfélegyházát és Kiskunmajsát összekötõ
út felújítása kapta. Több településen elkezdõdhetett vagy tovább folytatódha-
tott a csatornázás (Bugac, Jakabszállás, Kiskunfélegyháza, Nyárlõrinc,
Tiszaalpár). Kiskunmajsán közel 1 milliárd forintból megvalósulhatott a
kistérségi járóbeteg-szakellátó központ, Izsákon pedig több mint 900 millió
forintból hulladékgazdálkodási rendszer épülhetett.

Megkezdõdött kiemelt kormányzati beruházásként a lakiteleki Népfõiskola
felújítása, fejlesztése. Egyszerûsödött az õstermelõi igazolvány kiváltása; ez
a választókerületemben számos gazdájának jelent könnyebbséget... vala-
mennyi 5000 fõ alatti településnek is kifizette az addig felhalmozódott
adósságát a kormány.

– Milyen tervei vannak a következõ ciklusra?
– A templom és az iskola jövõje érdekében a pedagógusok és a lelkészek

munkájának erõsítése, erkölcsi és anyagi elismerése. A biztonságos élet
érdekében a rendõrség, a polgárõrség, a mentõszolgálat, a tûzoltóság és a

katasztrófavédelem mûködési feltételeinek
javítása, fejlesztése. Szükségesnek tartom a
térfigyelõ kamerák telepítését és a jelzõrend-
szeres segítségnyújtó rendszer kiépítését. Az egészséges élet érdekében
fontosak tartom a szakorvosi ellátás javítását az egészségügyben dolgozók
élet- és munkakörülményein rendezését, a diák- és tömegsport, valamint
helyi egyesületek állami támogatásának növelését. Ezen a vidéken nagyon
sok ember a földbõl él, ezért kiemelten szükséges a tanyasi és a családi gaz-
daságok támogatása, a biokultúra lehetõségeinek növelése, a Homokhátság
vízpótlása érdekében a vízgazdálkodás hosszú távú cselekvési programjá-
nak elfogadása. Fontosnak tartom az infrastruktúra fejlesztését, kiemelt pro-
jektként kezelem az M44-es gyorsforgalmi út megépítését.

– Ön szerint mi a tavaszi választás tétje?
– Az, hogy Magyarország milyen irányba megy tovább. Visszafordul a múlt

elhibázott politikájához, a Gyurcsány-korszakba, vagy továbbmegy a
megkezdett úton.

Néhány villanás a négy év MTI-jelentéseibõl:

2012. június 23. – Erkölcsi megújulásra van szükség az egészségügy területén
is azért, hogy ne legyenek visszaélések a betegségek és fogyatékosságok
megítélésénél – mondta Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke szombaton
Lakiteleken az MTI-nek.

2012. november 10. – Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke és több tárca
államtitkára is tagja a Hungarikum Bizottságnak, amelynek legfõbb feladata a
magyar értékek megõrzése, védelme és gyarapítása, a Hungarikumok
Jegyzékének teljessé tétele.

2012. december 5. – Az elkészült Kincsem Nemzeti Lovas Program, valamint az
abban megfogalmazott lehetõségek hatásaként az ország nagyon sok
településén már tapasztalhatóak a lovas ágazat fellendülésének elsõ jelei –
mondta Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke szerdán Izsákon.

2013. március 26. – Az Orbán-kormány döntése alapján csökken a háztartások
rezsiköltsége, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa – mondta Lezsák
Sándor, az Országgyûlés elnöke kedden Kiskunfélegyházán.

2013. július 6. – A lovaskultúra olyan kincs, amely gyarapodik, erõsödik és
mostmár a helyi erõfeszítésekhez társul a kormányzati szerepvállalás is – mond-
ta Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke szombaton Lakiteleken, a II.
Országos Lovas Polgárõr Szemlén tartott köszöntõjében.

2013. július 27. A tanyasi életmód és a tanyák fontosságát hangsúlyozta szom-
baton a Csongrád megyei Ásotthalmon a XI. Gátsori tanyasi ünnepségen tartott
elõadásában Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke.

2013. szeptember 25. – Az Országgyûlés alelnöke egy rezsicsökkentési fóru-
mon azt is hangsúlyozta, hogy „vakmerõ gyávaság“ lett volna, ha az Orbán-kor-
mány nem csökkenti a rezsiköltségeket.

2013. december 14. – Lezsák Sándor fontosnak tartja a kormány keleti nyitás
politikáját, mert véleménye szerint nemcsak megismerni kell a földrajzi értelem-
ben távoli országokat, hanem a kapcsolatokat is meg kell erõsíteni...

V Á L A S Z T Á S  2014. ÁPRILIS 6-ÁN
„Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, / Soha többé nem lesz ébredésed...“ (Petõfi S: A Nemzethez)

Idézte: Kecskés Sándor

Választás, 2014
Finisébe ért a választás elõtti küzdelem! A hétvégén, április 6-án sorsdöntõ szavazás lesz! Mindig azt mondjuk kampányok idején, hogy sorsdöntõ választás

elõtt állunk. Jól is hangzik ez így. De most tényleg sorsdöntõ lesz a szavazás, mert jópár évre eldõl az ország sorsa! Egyáltalán nem mindegy, hogy még elõbbre
lépünk, vagy visszafordulunk  a megkezdett útról!... Csakis rajtunk múlik, lesz-e folytatása az elkezdett változásoknak, vagy visszatérünk oda, ahonnan 4 évvel
ezelõtt elküzdöttük magunkat! Két választás van: az egyik esetlegen többség az IMF-hiteles, bizonytalan világba vet vissza a számomra nem kívánatos kormányza-
ti poilitikájával; vagy segítjük azt a kormányt, mely a megfelelõ irányba vezet tovább, hiszen így jobb lesz az életünk!  Ez az Ön szavazatán is múlik!

Természetesen mindenki a lelkiismerete szerint teszi le a voksát! A paletta széles, igen sok párt megmérettetheti ezen választáson magát! De gondolt-e
Ön arra, hogy a szavaztok mennyire szétforgácsolódnak majd?  

Nekem kezdetektõl megvan a „helyem“, hogy hova húzom be az x-et. Bizonyára megfontoltan megteszi ezt Ön is!
Nemcsak a bizonytalankodóknak, hanem a meggyõzõdéssel színt vallóknak is szól a Bács-Kiskun megyei 4. sz. választókörzet jelöltjének,

Lezsák Sándor céljainak, választási terveinek a bemutatása. Czinege Edit

Nekem nem térkép e tá j…
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Több év kihagyás után sikerült
újra nyitni a körzeti megbízotti

irodát Lakiteleken
–  interjú Felföldi Zoltán polgármesterrel – 

– Már több éve napirenden van az önkormányzatnál az új
egészségház koncepciója, melyre már terv is készült, ami
engedélyeztetés alatt van. Milyen lenne, és miben lenne
másabb az új egészségház, mint a mai? Egyáltalán, mikor

láthatjuk az új egészségházat?
– A Képviselõ-testület két éve elhatározta, hogy valamennyi egészségügyi szolgál-

tatást – a felnõtt és a gyermek háziorvosi rendelést, a fogorvosi rendelést, a védõnõi
szolgálatot, a szûrõvizsgálatokat és a labor mintavételeket – egy épületbe, a jelenlegi
II. számú orvosi rendelõ épületébe költözteti. Ez annak az épületnek a teljes
felújításával, kismértékû bõvítésével, a földszint és a tetõtér teljeskörû kihasználásá-
val valósulhat meg. Egy, a meglévõ adottságokhoz igazodó, ugyanakkor teljesen
megújult, korszerû és esztétikus rendelõintézetet hozunk létre. Bízom benne, hogy a
következõ önkormányzati ciklusban a lakitelekiek birtokba vehetik az új épületet. 

– A Laki-Konyha Kft – az önkormányzat gazdasági társasága – tavaly a Tõsfürdõ terüle-
tén vendéglátóegység üzemeltetésbe kezdett. A Grill Terasz 2013-ban egymillió forint felet-
ti nyereséget hozott a Kft-nek. 2014-ben is folytatódik a Grill Terasz üzemelése?

– Igen, a Grill Terasz tovább mûködik, és reményeink szerint további nyereséget fog
termelni a Kft-nek, valamint az Önkormányzatnak, mint a Kft. tulajdonosának, és ezál-
tal az egész településnek. Nagyon örülök neki, hogy ez iránt komolyan elkötelezett a
Laki-Konyha Kft. ügyvezetõje, Tóthné Balla Mária, valamint a Kft. munkatársai. Minden
egyes megtermelt forint a falu nyeresége, hiszen ebbõl lehet további beruházásokat
eszközölni, a konyhán és másutt is.

– Az utóbbi néhány hónapban két fejlesztés is megvalósulta Gondozási Központban:
közel 50 millió forintos pályázati támogatásból új nappali ellátási szárny épült az
intézményben, illetve új melléképületet is átadtak az intézmény gépjármûveinek
tárolására. Pedig néhány éve még az intézmény fennmaradása is kétséges volt…

– Az egyik legtöbb energiát az önkormányzati ciklusban a Gondozási Központ hosszú
távú fennmaradásának biztosítására fordítottuk. Azt gondolom, hatalmas eredmény, hogy
nemcsak megmentettük az intézményt, de jelentõs fejlesztést is végre tudtunk hajtani,
ezzel hosszú távra biztosítottuk a mûködést. A nappali szárny és a melléképület átadása
enneka kemény munkának az eredménye, ami egyébként nem lett volna sikeres az
intézmény vezetõje, Tigyi Istvánné nélkül.A fejlesztések folytatódnak: a Gondozási Központ
által mûködtetett, a külte-rületen élõket segítõ tanyagondnoki szolgálat az év második
felében két új gépjármûvel – egy terepjáróval és egy 9 személyes kisbusszal – gazdagodik,
és bízom abban, hogy a következõ ciklusban a bentlakásos rész fejlesztésére is sor kerülhet.

– Sok éves probléma volt Lakiteleken, hogy üresen állt a rendõrségi épület a
Polgármesteri Hivatal mellett. Az elmúlt két-három esztendõ szívós munkájának ered-
ményeként azonban sikerült megalapozni a körzeti megbízotti iroda újbóli megnyitásának
feltételeit, melynek köszönhetõen ismét újranyílt településünkön a KMB-iroda.

– Régi igénye a lakitelekieknek, hogy újra mûködjön a körzeti megbízotti iroda, ténylege-
sen legyen a falunak saját rendõre. Nagy eredménynek tartom, hogy 2014 márciusára ez
megvalósult. Heinrich Gábor körzeti megbízottezentúl kizárólag Lakiteleken teljesít szol-
gálatot, és havi váltásban plusz egy fõ dolgozik mellette a KMB irodán. Ez hosszú tárgyalá-
sok, és az Önkormányzat részérõl megtett erõfeszítések eredménye. Kellett hozzá, hogy
felújítsuk a rendõrségi épületet, számítógépet, internet csatlakozást és garázst bocsás-
sunk a rendõrség rendelkezésére. A Képviselõ-testület a következõ ülésén pedig arról
szavaz, hogy az Önkormányzat által teljes egészében felújított, Szikra-Oncsa 4/A szám
alatt található önkormányzati lakásra bérlõ kijelölési jogot biztosítson a rendõrségnek.
Vagyis lehetõséget biztosítanánk egy rendõrnek, hogy amennyiben a Tiszakécskei
Rendõrõrsnél dolgozik, 50%-os bérleti díj mellett lakhasson az önkormányzati lakásban.
Ez gyakorlatilag állandó rendõri jelenlétet jelent majd Kapásfaluban és Oncsában. 

– Településünk hulladékszállítási közszolgáltatója, a Laki-Gazda Kft. pályázatot nyújtott
be az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséghez a szelektív hulladékgyûjtés feltét-
eleinek elõteremtésére. A Laki-Gazda a pályázaton 58 millió forintot nyert a pályázati cél
megvalósítására. Újabb szép eredmény ez Lakiteleknek! Mirõl szólt ez a pályázat?

– 2015. január 1-jétõl kötelezõ lesz bevezetni a házhoz menõ szelektív hulladék-
gyûjtést. Ennek komoly eszköz igénye van, erre nyújtott be pályázatot a Laki-Gazda Kft.
Szelektív hulladékgyûjtést végzõ jármûveket, valamint hulladékgyûjtõ edényzetet –
kukákat – vásárol a Kft. a támogatásból. Ennek eredményeként minden háztartásnak
térítésmentesen tudunk kukát átadni a szelektív gyûjtéshez, ezeket az edényeket nem
kell majd a lakosságnak megvásárolni. Ahogyan a kommunális hulladék gyûjtésénél, úgy
a szelektív gyûjtés esetében is a lehetõ legtöbb dolgot házon belül, a saját Kft-nk fel-
használásával kívánunk megoldani. Ennek révén a lakosság által befizetett pénz nem
kerül külföldre, annak jelentõs része a településen belül marad. Tulajdonképpen a már két
éve folytatott gyakorlatot kívánjuk a szelektív hulladék-gyûjtésben is alkalmazni.

– A Képviselõ-testület döntése értelmében csatornázás kezdõdhet a Tasi-ér men-
tén, az úgynevezett csatornaparton, melynek következtében bõvül a szennyvízcsator-
na-hálózat Lakiteleken. Miként indult el ez a folyamat?

– A folyamatot lakossági kezdeményezés indította. A csatorna-part lakói az Önkor-
mányzat segítségét kérték ahhoz, hogy megoldódjon ingatlanjaik szennyvíz elvezetése.
Egyben jelezték, hogy nem csupán kérnek, hanem maguk is hajlandóak az ügy érdekében
áldozatot hozni. A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy amennyiben a lakók is hozzájárul-
nak, az Önkormányzat is beszáll a költségekbe. Magam részérõl ezt egy pozitív példának
tartom. Közösen könnyebben tudunk elõre jutni, mintha mindig csak másoktól várjuk el,
hogy tegyenek valamit. Ugyanez volt a helyzet a piactéri parkolók megépítésénél is.
Szeretném, ha a jövõben még több ilyen – lakossági és önkormányzati összefogással meg-
valósuló –  beruházásunk lehetne. Az Önkormányzat nyitott lesz az ilyen megkeresésekre. 

– Köztudott, hogy indokolatlanul pazarló a tõserdei üdülõterület közvilágítása. Elég
csak éjszaka megnézni: erdõ, nem lakott részek is meg vannak világítva, van, ahol szinte
egymáson csüngenek a lámpatestek. A Képviselõ-testület az üdülõterületi közvilágítás
ésszerûsítésérõl, normálissá tételérõl döntött. Miben fog ez megnyilvánulni?

– Az üdülõterületen a jelenlegi közvilágítási lámpatesteket leszereljük, és azok egy
része helyett energiatakarékos lámpatesteket helyezünk föl. Több lámpatest helyére nem
fog új lámpa kerülni. Összességében 422 lámpatestet szerelünk le, és 255 új lámpatestet
szerelünk föl. Megszûnik például az a pazarló helyzet, hogy külterületi országos fõutat vilá-
gítunk meg, hogy erdõben van közvilágítás, vagy, hogy az üdülõterületen egyes utcákban
minden lámpaoszlopon lámpa ég, szinte nappali fénnyel látva el az év 9 hónapjában telje-
sen lakatlan utcákat. Arról, hogy mely lámpatesteket cseréljük le, és melyeket szereljük le
teljes egészében, a Képviselõ-testület teljes konszenzussal, teljes egyetértésben döntött.

– Sok külterületi álma vált valóra azzal, hogy megépült a 44-es melletti kerékpárút,
és így Világoshegytõl egészen az Autós Csárdáig védett úton közelíthetik meg a
települést. Az önkormányzat ezen a ponton nem állt meg: új kerékpárutak tervezésébe
is kezdett. Melyek ezek?

– Továbbmegyek: a 44-es út melletti kerékpárút folytatódik Nyárlõrinc területén is,
egészen a 16-os kilométernél található nyárlõrinci vadászházig. Ezt a beruházást is régóta
szorgalmaztuk, és igyekeztünk segíteni Pap Sándor polgármester úrnak, hogy
Nyárlõrincen is meglegyen a kerékpárút. Ha elkészül, talán egy kicsit a mi részünk is benne
lesz ebben. Ezután kézzel-fogható közelségbe kerül az, hogy Kecskemétrõl kerékpárúton
el lehessen érni Lakiteleket, Kecskemét a kerékpárút fejlesztési elképzelései között ezt
elõre sorolta. A kérdésre válaszolva: Lakiteleken is tervezünk további kerékpárutakat.
Engedélyezési szinten elkészült a Kerekdombtól Lakitelekre vezetõ kerékpárút terve,
egészen az új gát északi végéig. Onnantól – terveink szerint – az új gáton haladhatna a
kerékpáros forgalom, a Víztoronyig, illetve a Tõsfürdõig. Ha ez megvalósul, kerékpárúton
lehet majd elérni Tiszakécskét. A Tiszaug felé vezetõ kerékpárút tanulmányterve is
készül. Itt egyelõre azért nem az engedélyezési tervet rendeltük meg, mert egy tanul-
mányterv alapján több – egyelõre nyitott – kérdést kell eldöntenie a Képviselõ-testület-
nek (pontos nyomvonal, átvezetés a Tiszán stb.). Olyan logikával gondolkozunk, hogy
legyenek kész terveink, melyeketforrás rendelkezésre állása esetén gyorsan elõ
tudunk venni. Késõ akkor elkezdeni tervezni, amikor megjelenik egy pályázat!

– Március 22-én került megrendezésre a Tavaszi faültetés az önkormányzat és a
Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület szervezésében. Új fák, cserjék kerültek ültetésre a
Szivárvány Óvoda és dr. Rácz Péter rendelõje között. Milyen koncepcióba illik min-
daz, ami a Tavaszi faültetés során megvalósult?

– A Szivárvány Óvoda és a Polgármesteri Hivatal közötti részt szeretnénk teljesen
megújítani, és egy valódi településközpontot kialakítani. Az ezen a területen tett lépé-
seink ehhez a koncepcióhoz illeszkednek. Remélem, hogy a következõ években tovább
tudunk haladni e terv megvalósításával. A koncepció része az is, hogy amibe csak
lehet, vonjuk be a lakitelekieket. Ne az Önkormányzat ültesse el a fákat, hanem min-
denkinek legyen meg a lehetõsége, hogy részt vehessen ebben. Ezért is szerveztük a
tavaszi faültetést – az elmúlt három évben már a harmadik alkalommal.

– Több internetes, név nélküli kritika érte az utóbbi idõben polgármester urat vagyoni
helyzete, földtulajdonlásai, valamint az Önkormányzattal szerzõdéses viszonyban álló
cégekben lévõ, állítólagos érdekeltségei miatt. Mi igaz ezekbõl?

– Vagyoni helyzetem a minden évben benyújtott vagyonbevallásaimból pontosan
kiolvasható. Magam nem tartom túl gusztusosnak az interneten névtelenül, vagy
álnéven terjesztett pletykákat, vagdalkozásokat, de van, akinek a személyisége igényli,
hogy ilyenekben részt vegyen. A vagyonbevallásomba az Önkormányzatnál bárki
betekinthet. Aki kíváncsi belõle valamire, az nyugodtan bejöhet a Polgármesteri
Hivatalba, és névvel, aláírással vállaltan kikérheti a vagyonbevallásaimat.

Nem titok, több vállalkozásban vagyok tulajdonosként érdekelt, így részben tulaj-
donosa vagyok egy tanácsadó, valamint egy, pálinkafõzéssel foglalkozó cégnek.
Ezen kívül gazdálkodok. Gazdálkodóként természetesen ugyanannyi jogom van
földet vásárolni, mint bárki másnak. Hozzáteszem, ezek a vállalkozásaim teszik
lehetõvé, hogy – elõdömmel ellentétben – ne a maximális, hanem a legminimális-
abb polgármesteri tiszteletdíjat és költségtérítést vegyem fel, aminek egy részét
ráadásul be is fizetem egy helyi alapítványnak. 

Felföldi Zoltán

Folyt. a köv. oldalon
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VADÕR
A jelenlegi
l a k i t e l e k i
v a d õ r
M é s z á r o s
István, tele-
fon: 70/638-28-91 szívesen áll
minden bejelentõ rendelkezésére
akik a külterületen valamilyen
szabálytalanságot észlelnek, pl.
illegális szemétlerakás vagy ter-
ményeltulajdonítás.
A vadõr hatósági jogkörével a
törvénysértõkkel eljárhat és
Mészáros István el fog járni.

Mindenki forduljon hozzá
bizalommal!

Béreljen hirdetési
felületet a lakiteleki 

körforgalomnál!

Lakitelek Önkormányzata felhívást
tesz közzé hirdetõtábla felületek
bérlésére. A Vörösmarty utca
lezárásra került végében, valamint a
lakiteleki körforgalom 44-es fõút
irányában lévõ zebráig 20-22 db rek-
lám/hirdetõtábla kerül kihelyezésre.

A táblák felületén közérdeklõdésre
számot tartó hirdetéseket lehet megje-
lentetni. Egy hirdetõ tábla díja 10.000
Ft + ÁFA / 5 év.
A táblákra kerülõ hirdetések felfes-

tése a bérlõ feladata és költsége!

A táblák korlátozott száma miatt
beérkezési sorrendben lesznek meg-
kötve a szerzõdések, jelentkezési
határidõ: 2014. április 18. Nagyszámú
érdeklõdés esetén a személyenkénti
táblaszám csökkentésre kerülhet.

Lakitelek Önkormányzata
tisztelettel meghívja a

település összes lakóját 
2014. április 27-én 

vasárnap reggel az új
piac megnyitására!

Az esemény részletes prog-
ramjáról késõbb szórólapokon
adunk tájékoztatást.

Nézelõdjön, vásároljon,
beszélgessen!

A piac reggel 6 órától nyitva tart.
Helyi termelõknek, kézmûveseknek az
árusítás ingyenes, amennyiben érdek-
lõdik, érdeklõdjön az önkormányzat
telefonszámán 76/449-003.

A Tisza-menti Köznevelési és Gyermek-
jóléti Társulás, mint a Szivárvány Közös
Igazgatású Óvoda és Bölcsõde, Egységes
Óvoda- Bölcsõde, és Óvoda Intézmény
(6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartó-
ja, „A nevelési-oktatási intézmények mûkö-
désérõl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról“ szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, a
Szivárvány Óvoda és Bölcsõde Lakiteleki
Tagintézményébe a 2014/2015. nevelési évre
történõ beiratkozás idejérõl, az óvodai
jogviszony létesítésével összefüggõ eljárás-
ról az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a
Szivárvány Óvoda és Bölcsõde Lakiteleki
Tagintézményébe a 2014/2015. nevelési
évre – a nagyobb létszámú gyermekek egy
idõszakon belüli óvodai felvételének idõ-
pontja – történõ óvodai beiratkozásra az
alábbi idõpontokban kerül sor:

2014. április 28-29. (hétfõ-kedd)
800 órától 1700 óráig!

A gyermek óvodai beíratásához szük-
séges közokiratok, dokumentumok:
* a gyermek személyazonosítására al-
kalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány (lakcímkártya),
* a szülõ személyi azonosító- és lakcímét
igazoló hatósági igazolvány (személyi iga-
zolvány, lakcímkártya)
* a gyermek TAJ kártyája,
* a gyermek anyakönyvi kivonata,
* a kitöltött Jelentkezési lap
* amennyiben gyermekük szakértõi véle-
ménnyel rendelkezik a sajátos nevelési
igényrõl, az errõl szóló szakvélemény,
* amennyiben gyermekük szakértõi véle-
ménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanu-
lási, magatartási zavar megállapításáról, az
errõl szóló szakvélemény.
A már óvodába járó gyermeket nem kell
beíratni!
Óvodába történõ beíratásra köteles gyer-
mek, illetve óvodába felvehetõ gyermek:
* kötelezõ az óvodába beíratni azt a gyer-
meket, aki 2014. évben betölti az 5. életévét,
és még nem járt óvodába.
* felvételre jelentkezhetnek azok a gyer-
mekek, akik 2014. augusztus 31-ig betöltik a
3. életévüket.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétõl számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves
és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthetõ.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsõde
Lakiteleki Tagintézményének felvételi

körzete:
Lakitelek község közigazgatási területe.
Az illetékességi és mûködési körön kívüli
településekrõl, szabad kapacitás esetén
vehetõ fel gyermek a köznevelési
intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem tel-
jesítése esetén alkalmazható

jogkövetkezmények:
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
törvény 24.§ (3) bekezdése alapján gyer-
mek abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától
– azaz 2014.szeptember 1-jétõl – napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A 2014/2015-ös nevelési évben a 2009-ben
született gyermekeknek kötelezõ a részvé-
tel.

Az a szülõ vagy törvényes képviselõ
* aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága
alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodá-
ba nem íratja be,
* akinek a szülõi felügyelete vagy gyámsá-
ga alatt álló gyermeke ugyanabban az óvo-
dai nevelési évben az iskolai életmódra
felkészítõ foglalkozásokról igazolatlanul a
jogszabályban meghatározott mértékûnél
többet mulaszt, szabálysértést követ el és
5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Az integráltan nevelhetõ sajátos
nevelési igényû gyermekek óvodai

felvétele. 
A Szivárvány Óvoda és Bölcsõde Lakiteleki
Tagintézményébe felvehetõ integráltan
nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyer-
mekek felvételénél a nevelési intézmény
alapító okiratában foglaltak az irányadóak.
Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda
melyik sajátos nevelési igényû gyermek
ellátására jogosult.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott
döntés közlésének határnapja, a jogor-
voslati eljárás szabályai:
Az óvoda vezetõje
a. az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek
helyt adó döntését írásban,
b. a kérelem elutasítására vonatkozó dön-
tését határozati formában közli a szülõvel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott
döntés közlésének határnapja 2014. május
29-e. A felvételi kérelem elutasítása esetén
hozott határozat ellen a szülõ a jegyzõnek
címzett, de az óvoda vezetõjének átadott,
írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat
be. A jegyzõ a jogorvoslati kérelmet elbírálja
és megteszi a szükséges intézkedést.
A jogorvoslati kérelem benyújtásának
határideje: A felvételi kérelem elutasításáról
szóló határozat közlését követõ 15 napon
belül.  Társulási Tanács

Lakiteleki Húsvéti
Sokadalom, ahol nõ

nem marad szárazon!

Helyszín: Lakiteleki Petõfi
Sándor Mûvelõdési Ház
Idõpont: 2014. ápr. 20. vasárnap 1400

Ha van kedvetek, húsvét vasár-
napján 1400 órától tartsatok velünk a
Mûvelõdési Házba és annak
parkjába, ahol régi hagyományok,
magyar népszokások, népi gyer-
mekjátékok elevenednek fel és
nyújtanak felejthetetlen élmé-
nyeket kicsiknek és nagyoknak. 
Húsvét ünnepén Lakitelek apra-
ja-nagyja díszes népviseletet ölt
magára és újra felidézõdnek a
falu régi húsvéti ünnepei.

Programok:

– (élõ) nyúlfuttatás
– tojáskeresés
– kézmûves foglalkozások
– vízzel célbaöntés
– hagyományos ételek-italok
– lovaskocsizás
– táncház
– hagyományos locsolkodás

Mindenkit várunk sok szeretettel 
hagyományõrzõ napunkra!

KÖZLEMÉNY a Szivárvány Óvoda és Bölcsõde Lakiteleki
Tagintézményébe a 2014/2015. nevelési évre történõ beiratkozás ide-
jérõl, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggõ eljárásról

Ugyanakkor fokozottan ügyelek
arra, hogy egyetlen cégem se kerüljön
szerzõdéses viszonyba az Önkor-
mányzattal, véletlenül se vásároljon
tõlük semmit az Önkormányzat...

Azzal, hogy a lakiteleki önkor-
mányzatnál mûködõ tanácsadó cég-
ben, vagy valamelyik beruházás kap-
csán dolgozó kivitelezõ cégben
érdekeltségem lenne, nem is kívánok
foglalkozni: ezek alaptalan és rosszin-
dulatú híresztelések. Jellemzõ, hogy
senki sem meri ezeket a pletykákat
névvel vállalni, és csak az internet
névtelenségébe burkolózva folynak
ezek a vádaskodások. Nem véletlen: a
pletykák terjesztõi is pontosan tudják,
hogy valótlanságokat állítanak, és ha
ezt a nevükkel vállaltan tennék, akkor
komoly pereknek kellene elébe
nézniük, amelyek végén fizetniük is
kellene. Én a nyugodtság híve vagyok;
az ilyen támadásokat is próbálom nyu-
godtan kezelni, mivel tudom, hogy
nem a támadóknak van igazuk.

Varga... – –...Edit 



LAKITELEKI    ÚJSÁG március-április6

Hírek a Gondozási Központból… – szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Kedves Olvasó!

Végtelen örömünkre itt a jó idõ, a tavasz, mely
meghozta számunkra a várva várt eseményt: 2014.
március 14-én pénteken délután 14 órakor
ünnepélyesen megnyitottuk intézményünk új
épületszárnyát, - az Idõsek Klubját. 

A Lakitelek Újságon keresztül is küldtük a
meghívónkat, ami nemcsak az ünnepi alkalomra, hanem
a hétköznapokra is vonatkozik – õszinte tisztelettel és
szeretettel várjuk látogatását  és reméljük napi jelenlétét
az új intézményrészben. 

A Nyugdíjas Klub tagjai Csingerné Klárika néni
vezetésével, és a Kézimunka Szakkör tagjai Vargáné
Bodor Judit vezetésével – eddig is részt vállaltak min-
dennapi életünkbõl – mellettünk álltak, ha nehéz idõket
éltünk, és velünk vannak, ha örömünk van. (Végtelen
hála és köszönet nekik!)

Mindannyian eljöttek a megnyitóra. Az énekkar
gyönyörû dalcsokorral kedveskedett nekünk. Ünnep-
ségünkön részt vettek a Polgármesteri Hivatal dolgozói,
Dr. Tóth Péli Emõke Jegyzõ Asszonnyal együtt – ami
külön örömet jelentett számunkra, hiszen munkájuk
nélkül nem tudna mûködni az intézmény. Az Õ lelkiis-
meretességük, szakmai tudásuk biztosítja a zökkenõ-
mentes, törvényes keretek közötti mûködést.
Megtiszteltek részvételükkel az  új intézmény és a mel-
léképület tervezõi, a melléképület kivitelezõje (köszönöm
a szép munkát), velünk volt Szabó Tamás Lelkész Úr,
Bagi Ferenc Plébános Úr, Tóthné Balla Mária Laki-
Konyha Kft vezetõje és Tóth Sándor a Humán Bizottság
tagja. Megtisztelt bennünket részvételével az Óvoda-
vezetõ Asszony, ami annál is nagyobb öröm volt mivel –
bár a kis ovisok rendszeresen megszépítik ünnepeinket,
Sütõné Magdika ritkán jut el hozzánk. 

Természetesen velünk voltak a Klubtagjaink,
Intézményünk Lakói, és minden Dolgozónk (Jó volt látni
az örömüket) Örömet jelentett Sallai András Pénzügyi
Bizottság elnökének, Szentirmay Tamás Képviselõ
Úrnak, valamint Dr. Rácz Péter Képviselõ Úrnak a jelen-
léte (Õk vizsgálták legkritikusabban az elkészült új
épületeket, és jó gazda módjára nyugtázták: Jó döntést
hoztak, mikor a fejlesztéseket támogatták.)

Az ünnepélyesség fényét emelte, hogy a
intézményrész átadását hozzátudtuk kapcsolni Nemzeti
Ünnepünkhöz – Március 15-höz. Klubtagjaink, az idõsek
otthona lakóival közösen kokárdákat készítettek
ajándékba, Móczáné Tombácz Edit, és Kutasi Edit
munkatársaink segítségével, amelyet minden  ven-
dégünknek átadtunk. Felföldi Zoltán Polgármester Úr
mondott az átadás örömére ünnepi beszédet, megem-
lékezett Március 15-rõl, majd átvágta a bejárati ajtónál
elhelyezett nemzetiszín szalagot, Madari Andor
Alpolgármester Úrral közösen. (Neki a kivitelezéseknél, a
beszerzéseknél való szinte állandó jelenlétét, figyelmét,
tudását és segítségét köszönjük!) Az apró darabokra
nyírt avató szalagot emlékképpen szétosztották a megje-
lentek között.

Végül kis ünnepségünket vendéglátással, egy kis
beszélgetéssel zártuk. A svédasztalos vendéglátás kol-
léganõim munkáját dicsérte (Bakó Jánosné irányításá-
val, és oroszlánrészt vállaló kivitelezésével).

Az emlékezetes és szép ünnep sokat jelentett szá-
munkra. Az átadott intézményrész és melléképület vi-

szont évtizedeken át hirdetheti majd: Mindazok, akik
döntéshozók voltak ebben az idõszakban, azok akik
munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak: Tesznek,
tenni akarnak Lakitelek Nyugdíjas Lakóiért. Szeretnének
hosszú távon szép és békés idõskort biztosítani az itt élõ
idõseknek.

Köszönetet mondunk mindenkinek aki jó és tiszta
szívvel, segítõkészen fordul felénk.

Ezt a köszönetet próbáltuk 2014 március 7-én
intézményünket, idõseinket támogató vállalkozóknak
tolmácsolni, mikor egy találkozóra küldtünk meghívót.
Hálásak vagyunk a támogatásért, az idõseink felé irányí-
tott tiszteletért, szeretetért. Ezen a napon 1-1 szál virág-
gal egy apró kis vendéglátással ünnepeltük meg a
Nõnapot is. 

Egy óriási lendülettel szeretnénk vonzóvá tenni a nap-
pali ellátást. Ingyenes ortopédiai vizsgálatot szerveztünk
az Idõsek Klubjába 2014. március 24-én 14 órától. Az
érdeklõdés nagy. Reméljük eredményes lesz a nap.
Szükség esetén újra szervezzük. 

Madari Róbert ajándékot adott! 9 db jegyet juttatott el
hozzánk, így a külterületrõl és nappali ellátottjaink közül
az érdeklõdõket elvihettük az elõadásra. „TETTHELY“
Õszikék Bûnmegelõzési elõadássorozat indult az idõsek
részére a kecskeméti színházban. Szép élményt,
hasznos tanácsokat kaptak az érintettek.

A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság és a
Katona József Színház közös szervezésében a bûn-
megelõzés lehetõségeinek kiszélesítése volt a cél,
hiszen a különbözõ jogsértések által rendkívül veszé-
lyeztetett az idõs korosztály is, akik életkorukból,
egészségi állapotukból, jóhiszemûségükbõl adódóan
válhatnak bûncselekmények áldozatává.

Köszönetet mondunk Földvári Dezsõnek, aki az új
létesítmények környékének rendezésében nyújtott szá-
munkra jelentõs segítséget. 

Váci  Mihály, Még nem elég címû versének részletév-
el köszönök el.  

Köszönöm mindenki tenni akarását, azt az akaratot,
ami Lakitelek lakosainak, a Lakiteleket szeretõ
embereknek egy szebb és jobb jövõt épít. 

„Nem elég megborzongni,de lelkesedni kell!
Nem elég fellobogni,de mindig égni kell!
És nem elég csak égni:fagyot is bírjon el,
ki acél akar lenni, suhogni élivel.
Nem elég álmodozni. Egy nagy-nagy álom kell!

Nem elég megérezni,de felismerni kell!
Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el;
jövõnket – tudni kell!

Nem elég a célt látni; járható útja kell!
Nem elég útra lelni, az úton menni kell!
Egyedül is! Elsõnek, elõl indulni el!
Nem elég elindulni, de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával, aki vezetni mer!
Nem elég jóra vágyni:a jót akarni kell!

És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!
A jószándék kevés!Több kell: – az értelem!
Mit ér a hûvös ész?! Több kell: – az érzelem!
Ám nemcsak holmi érzés,de seb és szenvedély,
keresni, hogy miért élj,szeress, szenvedj, remélj!“

Bepillantás a Nyugdíjas Klub életébe...

Elég  mozgalmas volt a március a Nyugdíjas Klub
életében. A kéthetenkénti összejövetelen túl
többféle rendezvényen is képviseltük a klubot,
illetve Lakiteleket.

Március 5-én – a nõnapi megemlékezés
jegyében Jandrasits Józsi  több szép verset is
elmondott,  Szabó Jóska pedig   egy-egy szál csoda
illatos  fréziával  lepte meg a hölgyeket. Köszön-
jük, igen kedves gesztus volt! Ugyanazon a napon
került sorra – a múlt hónapban elmaradt – találko-
zó a Polgármester Úrral. Ahogy az  elért eredmé-
nyekrõl,  megvalósúlt beruházásokról beszélt, (mi-
közben szinte mindegyikrõl tudtunk), így egy cso-
korba kötve  jól esett hallani, mennyi mindennel
gazdagodott, fejlõdött kis falunk. A tervek is szé-
pek. Kíváncsian várjuk az új piac tér megépítését is.

Március 8-án a Nõk Klubja által rendezett
(jótékonysági) nõnapi bálon vettünk részt.

Március 12-én, Solton rendezte meg az Életet az
Éveknek Szövetség  a megyei  Ki-Mit-Tud? -ot.
Több kategóriában  lehetett versenyezni:  humo-
ros jelenet, tánc és versmondás. Versmondással
neveztünk be, ahol  dr. Fincickyné Piroska
második  helyezést ért el. (Gratulálunk!)

Március 14-én a Gondozási Központ  Vezetõ-
jének meghívására jelen voltunk az új szárny
ünnepélyes átadásán.  Az új nappali klub  nagy-
on szép, minden igényt kielégítõ.  Jó látni, hogy
az idõsekre is gondolnak a fejlesztések  során. 

Március 15-i nemzeti ünnepünkön  részt vettünk
a  templom-téri központi ünnepségen.

Március 19-i soron következõ össze-
jövetelünkön Tombáczné Editke adott tájékoz-
tatást a gyógynövények használatáról, valamint a
vízfogyasztás  fontosságáról. Több olyan
gyomnövényrõl és (kultúrnövényrõl is) beszélt,
amelyek a szemünk elõtt hevernek, s közben
fogalmunk sincs, mennyi minden  hasznos
hatása lehet a szervezetre.  Vannak, amelyeket a
gyógyszer gyártás során is felhasználnak.
Napi 2-3 liter folyadék elfogyasztása – pláne
idõsebb korban –   elengedhetetlenül fontos!

Március 22-én többen faültetésen   vettünk
részt. Jól esett a mozgás, szép volt az idõ.
Felejthetetlen a birsalma pálinka, (amivel
Polgármester Úr megkínált) finom a birkapörkölt.
Fõképpen pedig  jó érzés, hogy egy színfolttal
ismét  szebb lett Lakitelek.

Március elsõ napjaiban rendezte meg az Életet
az Éveknek Szövetség a megyei  kártyaversenyt.
Klubunk kis csapata (Szûcs Ida, Magyar Jánosné
Szûcs Erzsébet és Varga Mihályné)  harmadik
helyezést ért el,  Ultiban, egyéniben Salánki Imre
a második helyezést hozta haza.  Gratulálunk!.

Hasonló további szép terveink vannak, de
azokról  majd  a jövõ hónapban számolok be.
Hívunk és várunk  minden lakiteleki  nyugdíjast

klubunkba,  kéthetente szerdánként a Mûve-
lõdési Házba.           dr. Fincicky Sándorné



Lakiteleki  gyerekek 
az óceán part ján

Milyen a portugál táj, az épületek?
Kedvesek-e az emberek? Mennyire tudjuk megértetni
magunkat angolul? Hogyan mûködik, mennyiben más az
ottani iskola? Mit tanulhatunk Portugáliától
környezettudatosság terén?
Hasonló kérdésekkel indult útnak 6 diák és 4 tanár a
lakiteleki Eötvös Iskolából februárban, hogy részt vegyen
a Comenius Iskolai Együttmûködések harmadik projekt-
találkozóján, Rio Maiorban, a Escola Básica Marinhas do
Sal  nevû partnerintézményben. A négy órás út alatt
egészen egzotikus világba röppentünk: pálmafák,
narancsligetek, olajfák és babérok közé, a hatalmas hul-
lámokat vetõ óceán partjára. Mi magyarok alig tudtunk
betelni morajló víz, a szörfösök, a kagylók, a száradó
halak, a lábunkat mosó habok minden érzékünket
megragadó élményével. Utunkon elvarázsoltak az épen
megmaradt mûemlékek: legyen szó egy kelta dolmenrõl,
gótikus katedrálisokról, vagy várakról, amelyekbe a
szerzetesek vagy lovagok akár ma is beköltözhetnének.
Vasco de Gamma, Tengerész Henrik ill. a fatimai lát-
nokok sírjai mellett mintha mi is világraszóló események
részesei lehettünk volna.
A portugál családok a mediterrán kliséhez képest
szerény, de meghitt életet élnek. Elõször hihetetlennek
tûnt számunkra, hogy a csendes, lehúzott redõnyû
ablakok mögött valóban családok, osztályok rejtõznek:
pedig az iskolában kiderült, milyen pezsgõ élet zajlik. Az
iskola a miénkhez hasonlóan 6-14 éves gyereket fogad,
de további két évig szakmát is lehet ott tanulni: infor-
matikát, villanyszerelést és szakács mesterséget. Az
oktatás délután 4-ig tart: de a gyerekeknek van saját zene-
karuk és olyan szerencséjük, hogy a közvetlen szom-
szédságukban álló hatalmas sport komplexumban ahol
mindenféle edzésre: focira, úszásra, toronyugrásra, te-
niszre, stb. számtalan lehetõség kínálkozik. Tetszett a chip-
kártyás menza: a konyhás nénik monitoron megjelenõ fény-
kép alapján azonosíthatták az ebédet kikérõ gyerekeket. 
A portugál iskolában is nagy hangsúlyt kap a
környezetvédelem: a lámpák, csapok mozgásérzékelõ-
vel vannak felszerelve; komposztálnak és iskolakertet
rendeztek be, ahová a vendég gyerekek is elültettek egy-
egy virágot. Szelektíven gyûjtik a hulladékot, el is utaz-
tunk egy hulladékhasznosító telepre: itt körbejárva és egy
elõadást meghallgatva azt tapasztaltuk, hogy a kidobott
szemetet a legutolsó darabig igyekeznek hasznosítani:
vagy újra, vagy pedig elégetve és energiát nyernek ki
belõle. A komposztból és a lerakott hulladékból is
csöveken gyûjtik össze a metánt, ami aztán egy kis
hõerõmû alakít energiává. Arra is ügyelnek, hogy a hul-
ladéklerakó helyeket késõbb parkosítsák és az emberek
ismét birtokba vegyék: játszóterek, szabadidõparkok
épülnek rájuk. Nagy örömmel látnánk ezt itthon is!
A vendéglátó családok nagyon kedvesek voltak velünk.
Az anyukák sokat sütöttek fõztek: minden alkalommal
kaptunk krémlevest, valami sültet, sokszor halat, és
desszertet is. Õk is szeretik a madártejet, a pudingszerû
krémeket. Nagy élmény volt számunkra a friss narancs,
eper, ananász. Az angol néha nem ment gördülékenyen,
de sokat segített a Google fordító – aminek a hibáin
néha sokat nevettünk. A családok ott sem voltak fel-
hõtlenül gazdagok: nagy a munkanélküliség és sokat
hivatkoznak a válságra. Mi ezt nem éreztük. Könnyes

szemmel búcsúztunk Rio Maiorban töltött hét után és
várjuk vissza vendéglátóinkat egy év múlva.

Csíkos Anna, Lakatos Lili, Nagy Zsuzsanna, Németh
Anna, Madari Lili, Papp Kincsõ 

A Zrínyi Matematika verseny területi fordulóját mi
Lakiteleki diákok 2014. február 21-én Tiszakécskén írtuk
meg. Az osztályunkból négyen vettünk részt. Pár nap
múlva már meg is voltak az eredmények. Nagyon
megörültem, amikor engem is behívtak az ünnepélyes
eredményhirdetésre, melyre Kecskeméten a Református
Gimnáziumban került sor március 1-jén szombaton.
Minden évfolyamról legeredményesebb 20 versenyzõt
díjazták, én a 15. lettem a 481 induló közül. Kaptam egy
szép könyvet és oklevelet. Csapatversenyben pedig a 3.
évfolyamon iskolánk az 58 iskola csapata közül a 6.
helyen végzett. Nagyon örültem az eredményemnek, és
nagyon jól éreztem magam a díjkiosztón. Köszönöm
szépen a tanító néninek , Gabi néninek a felkészítést,
aki anyukámmal együtt elkísért engem.

Kovács János 3. b

Lezsák Levente filozófus, egyetemi oktató, lovas
kaszkadõr volt vendégünk rendhagyó órán március 5-én.
Diákjaink a filmkészítés, a kaszkadõr élet titkaiba nyer-
hettek bepillantást a vetítéssel kísért beszélgetésen.

Elsõ osztályosaink március 12-én Gergely-járáson
hívogatták iskolába az óvodásokat. A szép mûsorok
után 54 gyermek kötötte fel szalagját a Gergely-ágra. Az
iskolai beiratkozás az egész országban egységesen
2014. április 7-8-9-én lesz. Elõtte hagyományosan szülõi
értekezletre várjuk jövendõ elsõseink szüleit az óvodá-
ba. Ennek idõpontja április 24., csütörtök 17 óra.

Március 15-én hetedikes diákjaink és énekkarosaink
szép mûsorral köszöntötték a község ünneplõ közön-
ségét. Nemzeti ünnepünk estéjén gyermekszínjátszóink
versösszeállítást adtak elõ a mûvelõdési házban.

Március 19-én mezei futóversenyen vettek részt diák-
jaink Kiskunfélegyházán. A 6. osztályos korcsoportban
csapatunk elsõ helyezést ért el, továbbjutottak a
Kecskeméten megrendezendõ megyei döntõre.

Március 20-án a Kecskeméti Városi Televízió forgató-
csoportja látogatott el iskolánkba. A 2. a osztályosok
Vargáné Darabos Márta vezetésével idén is nagy
lelkesedéssel vesznek részt a „Vesd bele magad“ moz-
galomban. A Fiatal Gazdák Szövetsége vetõmagcso-
magjait Tasiné Novák Mária adta át a gyermekeknek,
Kalócz Antal felajánlásaként pedig újabb keltetõgépet
kaptak a diákok. A héten egy tojásátvilágító masinát is
vásároltunk, reményeink szerint húsvétra baromfiud-
varnyi jószágunk lesz. 

Március 20-án népdaléneklõ versenyt rendeztünk alsó
tagozatosaink számára Eredmények:

1. évfolyamon
I. helyezett: Heinrich Gyöngyvér 1. c
II. helyezett: Varga Réka 1. c
III. helyezett: Kiss Hanga 1 .c

2. évfolyamon
I. helyezett: Tálas Regõ Áron  2. b
II. helyezett: Kõszegi Zsófi 2. b
III. helyezett Csató Tamás 2. a

3. évfolyamon
I. helyezett: Budai Veronika Diána 3. c

II. helyezett: Belicza Panna 3 .a
III. helyezett: Hürkecz Milán Aurél 3. c

4. évfolyamon
I. helyezett: Anka Gyula Benedek 4. b
II. helyezett: Klingert Georgina 4. c
III. helyezett: Szénási Bertalan 4. b

Gratulálunk a gyermekeknek és a felkészítõ tanító
néniknek!

A TÖLGYFA Sportegyesület birkózóinak hírei

XII. alkalommal rendezték a „Petõfi Kupa" Diák –
Serdülõ versenyt Kiskõrösön 2014. március 15-én. Az
ünnepi mûsor után 172 induló sorakozott fel a szõnyegek
szélén, 19 egyesület részvételével.
Eredményeink:
II. helyezett 29 kg-os súlycsoportban  Bodri Bence 3. c
osztályos
58 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba 4. a  osztályos

III. helyezett 32 kg-os súlycsoportban Somodi Armand
3. c osztályos

Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítõjüknek, 
Balla Attilának.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Kedves Támogatóink!
Tisztelettel köszönjük azok támogatását, akik adójuk 1
%-ával az elmúlt esztendõkben a Lakiteleki Iskoláért
Alapítvány munkáját segítették. Kérjük Önöket, hogy
ebben az esztendõben is támogassanak bennünket!
Adószámunk: 18346644-1-03. Köszönjük!

A 3.b kis matematikusai

Gyõztes futóink

Legjobb birkózóink

Lezsák Levente rendhagyó órája



Nagyböjti lelkigyakorlat

Április 10 - 11 - 12 - én, 
Virágvasárnap elõtti 

csütörtök, péntek, szombaton
este 6 órakor. 

A szentmisék elõtt gyóntatás.

A lelkigyakorlatot  
Baranyai László Nándor atya,

a váci egyházmegye püspöki tanácsosa,
nyugalmazott plébános vezeti.

„Halott volt és íme él !“
Kezdet és vég, múlt és
jövõ él az örök „Má“-ban,
mely a Föltámadotté
(Szent Ágoston: „aeter-
num Nunc“, az isteni
Most), azé, aki „Halott
volt és íme él“ (Jel 2,8). A
megölt Bárány az Úr, aki
eljövendõ, hogy befe-
jezze a világ történelmét.
– A Krisztus föltámadása és fenségben való
kinyilvánulása közt fut a „mi idõnk“, a mi utunk.
A hit fényében járunk, avagy – a hit homályában
is, de szilárd hittel. Hitünk azok tanúságára
támaszkodik, akik látták a Föltámadottat, de az
Õ Lelkére is, akit belénk küldött. A körülöttünk
levõ világ, de a jövendõ nemzedékek is azon hit-
ben élnek, amit mi vallunk és tanúsítunk
életünkkel.

A HÚSVÉTI SZENT
HÁROMNAP SZERTERTÁSAI 

A Nagycsütörtök estétõl Húsvétvasárnapig tartó
liturgia, amely egységes egész, jelenvalóvá
teszi számunkra hitünk titkait, Jézus
szenvedését, halálát és feltámadását.
Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat
nélkül nincs Húsvétvasárnap. Ezért hívunk min-
denkit mindhárom napra.

Április 17. Nagycsütörtök:

esti mise az utolsó vacsora emlékére: 19
órakor. Nagycsütörtöki szertartástól vir-
rasztás, majd szent sír õrzése egészen a
nagyszombati szertartásig.
A templom végig nyitva lesz, szabadon látogat-
ható.
Április 18. Nagypéntek: 

14 órakor – Jézus szenvedésének és

kereszthalálának idõpontjában – keresztút. 

15 órától Irgalmasság kilencedének 1. napja – az
irgalmasság órájában.
(Irgalmasság kilencede megtalálható az „Én
felüdítelek titeket“ egyházközségi lapban)

Urunk szenvedésének ünnepe: 19 órakor.

Április 19. Nagyszombat:

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál
idõzik, az õ szenvedésérõl és haláláról
elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon
csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.
15 órától Irgalmasság kilencedének 2. napja

A nagyszombati szertartás 19 órakor kezdõdik.
Utána feltámadási körmenet.   

Április 20.  HÚSVÉTVASÁRNAP: 

JÉZUS FELTÁMADÁSA!
ünnepi szentmise:   délelõtt, 10 óra,

és este,   18 órakor.

 Április 21.  Húsvéthétfõ:
szentmise reggel 8 órakor.

A föltámadt Krisztus békéje legyen
mindannyiunkkal!

Hitoktatás és erkölcstan-
oktatás az általános iskolában

Kedves Testvérek!
A Köznevelési törvény szerint 2014 szeptem-

berétõl már 1-2., valamint 5-6. évfolyamon is
nyilatkozniuk kell a szülõknek arról, hogy hitok-
tatást, vagy erkölcstan oktatást kérnek gyer-
mekük számára. 

Szeretettel buzdítunk minden családot, hogy
kereszteléskor tett fogadalmukat megerõsítve az
elsõ osztályos beiratkozáskor és a negyedik
osztályokban történõ felmérés alkalmával is kér-
jék a hitoktatást gyermekeiknek! Akik jövõre
másodikosok vagy hatodikosok lesznek, azokat
arra kérjük, erõsítsék meg a következõ évfo-
lyamra is a hitoktatással kapcsolatos elhatá-
rozásukat! Ne feledkezzünk meg Krisztus tanítá-
sáról: „Aki megvall engem az emberek elõtt,

azt én is megvallom Mennyei Atyám elõtt.“

Olajos István ig.

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

„Az odafent való dolgokkal törõdjetek, ne a földiekkel. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve Istenben.
Amikor pedig Krisztus, a ti életetek, megjelenik, akkor majd ti is megjelentek vele együtt a dicsõségben.“  ( Kol.: 3, 2-4 )

LAKITELEKI    ÚJSÁG március-április8

A világi hívõk mindenkor keresztény lelkiismerettel és az azzal megegyezõ értékekkel egyetértésben
teljesítik általános politikai kötelességeiket, gyakorolják sajátos feladatukat, hogy az evilági rendet
keresztény módon hassák át. 

(A hittani kongregáció a katolikusok magatartásáról a politikai életben, 2003.)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
tavaszi ülésén az alábbi közleményt fogadta
el a választások kapcsán.

Az idén sorra kerülõ országgyûlési, önkor-
mányzati és európai uniós választásokon való
részvételre bátorítjuk a katolikus hívõket. 

Érezzük át annak jelentõségét, hogy a választá-
sok révén tevõlegesen, felelõsen és méltó módon
részt vegyünk hazánk, szûkebb közösségünk és
Európa sorsának alakításában. Az elõttünk álló
lehetõségeknek megfelelõen járuljunk hozzá a
következõ idõszak feladatainak meg-
valósításához.

Budapest, 2014. március 6. 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

A gyulafehérvári szeminárium 45 kispapja
és 10 tanára május elsejét a Lakiteleki
Népfõiskolán tölti. Este a templomunkba láto-
gatnak, hogy velünk együtt mondják el az elsõ
májusi litániát és – mivel ez a nap elsõ
csütörtök – a szentmisében velünk együtt
imádkozzanak a papi és szerzetesi hivatá-
sokért.



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

„HOZSÁNNA! Áldott ,  aki  jön az Úrnak nevében!“  (Mk 11,9. )
„FELTÁMADOTT AZ ÚR, BIZONNYAL FELTÁMADOTT!“  (Lk 24,34. )
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VIRÁGVASÁRNAP – „…bement a
templomba…“

„Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették
felsõ ruhájukat, Õ pedig felült rá. Sokan fel-
sõruhájukat terítették az útra, mások a mezõn vágott
lombos ágakat; akik pedig elõtte és utána mentek ezt
kiáltották: <Hozsánna! Áldott, aki jön az Úrnak
nevében! Áldott, a mi Atyánknak, Dávidnak eljövendõ
országa! Hozsánna a magasságban!> Jézus ekkor
bement Jeruzsálembe, a templomba…“ (Márk 11, 1-11.)

Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulása a
Virágvasárnap. 

A négy evangélista szól az elõkészületekrõl az
Olajfák hegyénél, az elküldött tanítványokról, az
eloldott szamárcsikóról, az útra szelt pálmaágakról, és
terített felsõruhákról… –  ám ezek külsõségek
csupán. 

A lényeg láthatatlan, a háttérben a Szentlélek
munkájáról van szó. Mert, ha a Szentlélek nem
munkálkodik, akkor Jézus bevonulása Jeruzsálembe
egy látványos rendezvény csupán, amire emlékeztek
volna egy ideig az emberek, és utána teljesen
feledébe merült volna.

Ám az a csodálatos ebben a történetben, hogy úgy
szól a Szentlélek munkájáról, hogy az felejthetetlen
történésként maradjon meg bennünk. Szentlélek által
lesz a „virágesõ“ Királynak  kijáró szívbéli hódolattá,
az üres, hangos „hozsannázó“ kiáltozás lelkes
bizonyságtétellé. 

Jézus útja a templomba vezetett.  Vajon mit tett
Jézus akkor, ott Jeruzsálemben, a templomban, és mit
tenne itt és most, a mi templomunkban?
Megtisztította azt Isten templomát. A mi szívünkkel is
ezt teszi: szent templommá, Isten hajlékává, bennünk
lakozást vevõ szeretetének, kegyelmének tiszta és
áldott otthonává. Jöjj, Uram Jézus!

Így hívjuk most hozsannázva:

„Jöjj és lakozz bennem: Hadd legyen már itt lenn 
Templomoddá szívem-lelkem! 
Mindig közellévõ: Jelentsd magad nékem, 
Ne lakhasson más e szívben; 
Már itt lenn Mindenben
Csakis Téged lásson, Leborulva áldjon!“ (165,6.)

Gönczõ Sándor
ny. ref.lelkipásztor 

NAGYPÉNTEK – „…és kivitték õt,
hogy megfeszítsék“

„Pilátus pedig megostoroztatván, kezükbe adta õt,
hogy megfeszítsék. A vitézek pedig elvitték Jézust az
udvar belsõ részébe, ami az õrház, és összehívták az
egész csapatot. Bíborba öltöztették, tövisbõl font ko-

szorút tettek a fejére. És elkezdték õt köszönteni:
Üdvözlégy, zsidók királya! És nádszálat vertek a
fejéhez, és köpködték õt, és térdet hajtva gúnyolták.
Mikor pedig kicsúfolták, levették róla a bíborruhát és
a maga ruháiba öltöztették; és kivitték õt, hogy
megfeszítsék.“ (Mk 15,15-20.)

A vitézeknek kiszolgáltatott Jézus állati ösztöneik
kiélésének tárgyává lett.  Azt tehettek vele, amit akar-
tak. Senki nem védte, nem szánta, nem kímélte. Aljas
indulataikat és élvezetüket élik és töltik  ki
megkínzásában, vad  ösztönerõik fékezhetetlen
tombolásában. A bántalom és gúny azonban visz-
szájára fordul, s leleplezi  a tobzódó bûnt, és szem-
besít önön bûneink rútságával ma is. 

„Mondd, ennyi kínnak mi az eredetje? 
Jaj, vétkeimmel vertelek keresztre! 
Amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam, 
Fejedre hoztam.
S míly büntetés, amit a világ Reád mért? 
A jó nyájõrzõ szenved a juháért; 
A bûnért, melyet szolgák elkövettek: 
az Úr fizet meg. 
Meghal a jó, ki hûség volt s alázat. 
Az él, ki Isten bántására lázadt; 
A vétkes ember sértetlen, s bil incsben 
Ott áll az Isten." 
(340,3-5.)

A rongyos, csúfos bíborpalást, a homlokát felvérzõ
töviskoszorú azonban fényesebb minden aranyko-
ronánál. A nagypénteki kereszten megfeszített Jézus
Krisztus ott fénylik Fenségében, halált legyõzõ, életre
feltámadó, dicsõ hatalmában!

HÚSVÉT –  „Én vagyok a feltá-
madás és az élet!...“

„A hét elsõ napján az asszonyok kora reggel a
sírhoz mentek, és a követ elhengerítve találták és
nem találták az Úr Jézus testét. És  ímé, két férfiú állt
melléjük fényes öltözetben, és õk megdöbbenve,
megrémült arccal  a földre borultak, és azok így szól-
tak hozzájuk: Mit keresitek a holtak között az élõt?
Nincsen itt, hanem feltámadott!“ (Lk 24,1-6.)

A húsvéti hajnal  megdöbbenetõ titkával, vagyis
Isten mindeneket megelõzõ tettének csodájával
szembesülnek a halott Jézus testét megkenni  akaró
asszonyok.  A kõ el van hengerítve,  a sír üres, Jézus
testét nem találják, két fénylõ ruhás angyal állja
útjukat. Még nem tudják, hogy  míg õk aludtak, az
Isten „csodásan mûködött“. Az angyalok híradása las-
san oszlatja szívük homályát, s feltárul a titok:  Jézus

feltámadott és él!   Ne keressük õt  a múlt nagy halot-
tai között.  Elõre megmondta, hogy „feltámadásom
után elõttetek megyek…“  És máig Õ keres minket,
mint  „élõ halottakat“, s hív bennünket, hogy legyünk
halált legyõzõ, s „új életre“ támasztó szeretetének
hírnökei.

„Krisztus feltámadott, 
Kit halál elragadott;
Örvendezzünk, vígadjunk, 
Krisztus lett a vígaszunk, Hallelújah!
Ha õ fel nem támad, 
Nincs többé bûnbocsánat,
De él, ezért szent nevét, 
Zengjük õ dicséretét, Hallelújah!
Hallelújah! Hallelújah! Hallelújah!
Örvendezzünk, vígadjunk, 
Krisztus lett a vígaszunk, Hallelújah!
(185.dics.)                                                    SzT

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

2014. április 13. BÖJT VI. vas. VIRÁGVASÁRNAP
Urunk királyi bevonulása Jeruzsálembe, 
a Nagyhét kezdete 

900 LAKITELEK
1100 NYÁRLÕRINC

2014. április 17-18-19. Úrvacsorára felkészítõ bûn-
bánati esték

1700 NYÁRLÕRINC
1800 LAKITELEK

2014. április 18. NAGYPÉNTEK, 
Urunk kereszthalálának napja

900 LAKITELEK
1100 NYÁRLÕRINC

2014. április 20.  HÚSVÉT I. napja /úrvacsora/ 
Urunk feltámadásának ünnepe 

900 LAKITELEK
1100 NYÁRLÕRINC
1500 TISZAALPÁR

2014. április 21.  HÚSVÉT hétfõ /úrvacsora/
Urunk feltámadásának ünnepe 

900 LAKITELEK
1100 NYÁRLÕRINC

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK
SZÍVBÕL KÍVÁNUNK 

ÁLDOTT HÚSVÉTOT, A FELTÁMADOTT
ÉS ÉLÕ JÉZUSSAL VALÓ ÖRVENDEZÕ

LELKI KÖZÖSSÉGET.
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Áldott húsvéti Ünnepeket!

Emigrációs hírek:

Szeleczky Zita 99. Születésnapjára

A halhatatlan színésznõ, Szeleczky Zita 99.születés-
napját ünneplik szerte a világban élõ magyarok április
20.-án.
Élete nagy részét az emigrációban leélõ színésznõ a
magyarságtudatot mindvégig ápolta, s erõsítette.
Halála elõtt így nyilatkozott:

„Sírkövemre magyar költõ versét véssék: 
Szépséget a békében, 

Hitet a háborúban, 
vigaszt az összeomlásban, 
reményt a hontalanságban, 

Adhat-e valaki ennél többet nemzetének?“

Szeleczky Zita életét Jávor Zoltán , Hit és Magyarság
címû könyvében dolgozta fel.

Jávor Zoltán Szeleczky Zitáról szóló könyvérõl
A szerzõvel Kondor Katalin beszélget

Feladatunk a mai, példaképek nélküli világban
magyar múltunk feltárása és kiemelkedõ egyéni-
ségeinek felmutatása, hiszen „amely nemzet nem
ismeri, és nem tiszteli a múltját, annak nincs jövõje“.

Nagy ívû pályája a nemzet nagy színésznõi közé
sorolja õt, ám mivel magyarságmentõ misszióját
nagyrészt emigrációban, Magyarországról
„számûzve“ végezte, így idehaza méltatlanul kevesen
tudnak róla.

Szeleczky Zita ma is
fénylõ csillag a magyar
színjátszás egén, aki
tehetségét és szépségét
felülrõl jövõ, isteni
ajándéknak tartotta
egész életében. Nem
csevegni, vagy félni kell
a jövõtõl, hanem
felébreszteni az embe-
reket, tenni a hazáért és
bízni a magyar erõben!
Amint ezt õ tette – fantasztikus hittel és elhivatottság-
gal, az elmúlt évszázad derekán még itthon – a
nemzet kishúgaként, az emigrációban modern
Dérynéként.

A magyar költészet echós szekerén bejárta a vilá-
got, s a szépséges szülõhaza gyönyörû tájait, csodás
emlékeit állította hallgatósága elé, szívvel, érzéssel,
megejtõ varázzsal, ugyanakkor mély fájdalommal, de
soha ki nem hunyó reménysugárral, megrázó erõvel –
mégis annyi bájjal és szépséggel.

Hatalmas ívû pályája tehát nemzeti misszióba
torkollott a diaszpórában élõ magyarok között.

Vallotta: a magyarság megmaradásának egyik
kulcsa mindig az volt, hogy íróink, költõink,
elõadómûvészeink nyíltan sorsközösséget vállaltak a
nemzettel. 

Mûvészeinknek ma ez nemcsak feladata, hanem
kötelessége is!
Errõl szól a HIT ÉS MAGYARSÁG címû kötet…

EXCEL táblázatkezelõ 
számítógépes tanfolyam

A Népfõiskola Alapítvány szeretettel hívja és várja
azokat a haladó felhasználókat, akik szeretnék megismerni a Microsoft
Excel táblázatkezelõ program használatát.

A táblázatkezelõ program alkalmazásával a résztvevõk könnyedén
elvégezhetik a munkájuk során felmerülõ számítási, vagy nyilvántartási
feladatok jelentõs részét. Egyszerû utasításokkal készíthetnek adatnyil-
vántartásokat. Táblázataikat tetszetõs külsõvel ruházhatják fel, mely
könnyíti az adatok áttekintését.
Helyszín: Népfõiskola Alapítvány, Szent István terem

Oktató: Anka Gyula informatika tanár

Excel táblázatkezelõ tanfolyam idõpontja: 2014. április 5. – 2014. május
3. Az elõadások 5 alkalommal, szombatonként 9.00-12.00 óráig tar-
tanak.
Táblázatkezelõ tanfolyam tematikája

* Kezelés, munkaterület * Cellamûveletek
* Munkalap formázása * Cellaformátumok

* Számítási alapmûveletek
A tanfolyam költsége: Térítésmentes
A jelentkezés feltétele: Windows ismeret

Jelentkezés és további információ az alábbi elérhetõségeken:

Kis Márta Tel: +36 76/549-049 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. 
Email: nepfoiskola.ikszt@lakitelek.hu 

Nyári Úszótábor a Népfõiskolán
Kedves Szülõk!
A lakiteleki Népfõiskola szeretettel hívja és várja
az úszni tudó és az úszni még nem tudó gyermekeket nyári úszótáborába.
A gyermekek délelõtt és délután tudásszint szerinti úszásoktatáson vesznek
részt. A két úszás között játékos foglalkozások, kézmûvesség és sportverseny
lazítja el, illetve frissíti fel a kis táborosok izmait. Az úszótáborunkba 5 éves
kortól várjuk a jelentkezõket.
Helyszín: Népfõiskola Alapítvány Lakitelek, Gyarmati Dezsõ Tanuszoda
Úszásoktató: Baukó Ferenc

2014. június 23-27. 2014. június 30 - július 4.
2014. július 07-11. 2014. július 14-18. 
2014. július 28 - aug. 1.         és igény szerint augusztus 4-8.

A tábor költsége: 1 gyermek esetén: 12.000 Ft 
Két vagy több gyermek esetén: 9.000 Ft

A költség magában foglalja a mindennapi ebédet, a foglalkozásokat, a gyer-
mekfelügyeletet és az úszásoktatást. Uzsonnáról és innivalóról a szülõknek
gyermekük igénye szerint kell gondoskodni. A jelentkezéseket a korlátozott
férõhely miatt, érkezési sorrendben tudjuk fogadni!
A népfõiskolai fejlesztések (meleg vizes medence kivitelezése) miatt az idõpon-
tok változtatási jogát fenntartjuk! Jelentkezés és bõvebb információ az alábbi
elérhetõségeken kérhetõ:

Kis Márta Tel: +36 76/549-049 Email: nepfoiskola.ikszt@lakitelek.hu

Szeretettel  várunk mindenkit !

H Ú S V É T V Á R Ó  K É Z M Û V E S  F O G L A L K O Z Á S
HÚSVÉTI DEKORÁCIÓK SAJÁT KEZÛLEG

Húsvétra hangoló kézmûves foglalkozásra
hívjuk azokat a családokat, gyermekeket és
felnõtteket, akik saját készítésû húsvéti deko-
rációval szeretnék hangulatosabbá tenni
otthonukat és fogadni a locsolkodókat.

A kézmûves foglalkozást vezeti: Vargáné
Bodor Judit Helyszín: Lakitelek, Népfõiskola

Alapítvány, Búvár terem Idõpontja: 
2014. április 5. szombat 9-12 óra

Költsége: Térítésmentes
Amit hozzatok: színes filc, anyagok, tû,

színes díszítõ szalagok, olló, kitöltõ anyag,
hímzõ fonalak, no és egy jó adag jókedvet!
Elérhetõségek és bõvebb információ: Kis Márta

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

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt!

Idõpontok: {
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Helytörténet, néprajz
– Lakitelek, Szikra

Lisztes János – a Kiskunsági Nemzeti Park egykori munkatársa –
segítségével egy újfajta sorozatba kezdünk. Írásaiban bemutatja
Lakitelek régi történetét, a múlt népi történéseket, szokásokat... Ha vala-
ki folyamatosan összegyûjti – az újságból kimásolja, kivágja, füzetbe
ragasztja, vagy épp összetûzi – a lapokat, akkor mindenki készíthet
magának egy kb. 15 fejezetbõl álló néprajzi és helytörténeti füzetecskét.

Igazán érdekes, olvasmányos gyûjtemények ezek!

6. rész 

A legeltetés rendje
Szikra legelõit az Árpád-házi királyok méneseik legeltetésére tartották

fenn. Évszázadokon át részben egyházi, részben királyi tulajdonban
volt. A török félhold másfél évszázados uralma alatt elnéptelenedett.
Lakossága elmenekült, vagy a nádrengetegbe vetette magát. Igazi, nagy
létszámú állattartás, pusztai gazdálkodás ez idõ tájt a területen nem
történt. Ám a török kiûzettetése után sem lett jobb a helyzet. A kevés itt
maradottat az osztrák császár zsoldoskatonái ûzték, pusztították. A
Rákóczi szabadságharc idején térségünk katonai felvonulási terület volt.

A pusztításokat túlélt, de növekedésében megrekedt településszigetként fen-
nmaradt  néhány Tisza-menti falu. A lakosság lassan visszaszivárgott, vagy a
terület idetelepültekkel népesedett be. Ebbõl a történelem sújtotta helyzetbõl
Kecskemét elöljáróságának következetes, vagyonszerzõ gazdálkodási politiká-
ja vezette ki a puszta népét. Sok évtizedes nagybirtokosi bérleti múlt után
Szikra pusztát az 1800-as évek elején megszerezte a grófi Vay családtól.
Ekkorra már a Tisza-mentén nevelt szarvasmarhák a marhakereskedõk,
„tõzsérek“ révén az osztrák, német és olasz piacokra is eljutottak.

Rétség és homoktenger

Vidékünk legelõterületeinek e két fõ tájtípusa tartotta el a puszták temérdek
haszonállatát évszázadokon át. Rétség alatt vizes, „vízvötte“ területeket értet-
tek – laposok, tavak, székek, bogárzók, turjánok, õrjegek, kotyrok, fertõk,
lápok, ingoványok, lacák (pocsolyák), csintoványok, dzsindzsások, szittyók,
kelõk, sömjékek – árvíz-, vagy „földárjárta“ rendszerét. Tavasszal, ha megin-
dult a Tisza, tengerré vált a vidék. Az alacsony szigetként kiemelkedõ partos
hátak, hajlatok, korhányok is az állattartást szolgálták, szántóföldként ritkán
hasznosították ezeket. Inkább lakóhelyként használták, s a csak néhány
házból álló „falvacskák“ is itt települtek meg.  

Általánosan elterjedt pásztorvélemény, miszerint a homok, futóhomok,
heveshomok, szakadthomok, szélhordta sivány, csiligés, talán még rosszabb,
mint a szikesek hoporcos, göröngyös marhajárása. „Itt csak ide-oda
gyüszméköl, csalinkázik a pásztor a legyöngült, csühös jószággal.“ Szikra
homoki gyeppel takart „buckái alig-alig tudják eltartani a jószágot“.

Ám a vízjárta tiszai területeken ezrével legeltethették az állatokat. A Tiszához
közelebb lovakat, majd távolodva szarvasmarhákat, s a szélsõ sovány legelõkön
juhokat, kecskéket tartottak. A kondák disznait gyakran õrizetlenül, a mocsarak-
ba hajtották, vagy a második katonai felmérés térképein is szereplõ Szikra
erdõbe makkoltatták.

A Duna-Tisza köze legendás állatállomány sûrûsége a még gátak nélkül,
szabadon hömpölygõ nagy folyóink halbõségéhez volt hasonlítható. A magán
és közbirtokokon a mostoha talajviszonyok miatt számottevõ mezõgazdasá-
gi földmûvelés nem folyt, ám a Kiskun városok, fõleg Kecskemét roppant
határú legelõin az állattartás élt és virágzott. Az évezredes hagyományokat
õrzõ nomád állattartás, a XVIII. század végére hatóságilag szabályozott
legelõgazdálkodást igényelt.

Külsõ-, belsõ legelõk

Az ide-oda csalinkázó pásztorok áttekinthetetlen legeltetési rendje a XVIII.
századra már városi szabályozást kényszerített ki. A legelõterület kiosztása
Szent György napjára, kihajtásra esett. A pusztabíró külsõ és belsõ területekre

osztotta a határt. A városközeli belsõ legelõ a hazatérõ kezesjószág,
fejõsjuhok, tehéncsordák, kijáró csürhék, kocsislovak részére volt fenntartva.
Ezek az állatok csak nappal voltak legelõn, éjszakára hazahajtották õket.

A legjobb külsõ legelõket, a dombos „cserjékesek, serevényesek, tüskesek,
sügelyes tüskevárak, ciherések, bercelek, bokorerdõk“ füvellõit a ménesek
kapták. A marhagulyák a zsombós réteken is végigrágták a fiatal lenge nádat,
gyékényt, csirkákát, csatakos csuhésfüvet, bár a partos rétek tarackos-tip-
panos, kakukkfüves, pillangós mezõit jobban kedvelték. A jó marhalegelõ a
régi pásztorok szerint útifüves, zanótos, sárkerepes, tippanos. A juhnyáj
megélt a vakszik adta sovány füvön és a „szélhordta sivány, csiligés“
futóhomokon is. Nem véletlen, hogy leggyakrabban a jobb füvet keresõ juh-
nyájak legeltek tilosban. A juhászok általában úgy tartották, „a juhoknak
akkor lesz jó gyapja, ha tilosban legelhet“, ami nem szép dolog, de igaz. A
juhok nagyobb gyarapodást adó legelõkön élhettek. A disznókondák tavasztól
õszig – sokszor õrizetlenül – a zsombékos, nádas mocsarak növényzetét
túrták. Kedvelt csemegéjük a nádkotu, a sás és gyékény gyökere. A „pajzán“,
mûveletlen ugarok, erdõk fõleg téli legelõül, enyhelyül szolgáltak.

A külsõ legelõt, melyen szilaj és félszilaj tartású jószágok éltek, tovább osz-
tották nyári és téli legelõkre, ezeket pedig járásokra. A „nyaralópusztán“
tavasztól õszig „füvelt“ a jószág, „téli legelõre“ forduláskor a szilajménest, a
ridegbarmot és a nyájjuhokat „átverték“ a „telelõpusztára“. Szikra puszta már
csak a távolság miatt is külsõ legelõként szolgált. A szilaj pásztorok télen-nyáron
legelõn tartották jószágaikat, maguk is mellettük teleltek. A félszilajok télire
behajtották állataikat, azokat takarmányon tartották. Öreg pásztorok szerint a
ló és birka „féllábszárig érõ hóban is megél, de a barom már gyámoltalan“.

A járások területi kijelölése az állatok fajától, a tartott állatok számától függött.
„A baromnak elegendõ mezeje és vize legyen“ és „elegendõ fordulása lehessen“.

Capolás és terülés

A legeltetés két fõ formája. Terüléskor a mezõn lazán szétterülve legelnek a
jószágok. A bojtárok elõl és hátul „igazítják“, terelõkutyákkal „oldalaztatják“.
Capoláskor az állatokat összezárva oszlopban legeltetik, gyorsan hajtják. Fõleg
kihajtáskor tereltek így.

Tiszteletre méltó törekvésnek tekinthetõ a legeltetés szabályozása. A pusz-
ta igazi „urai“ a pásztorok azonban nem sokat törõdtek a városi elõírások
betartásával. Peres és büntetõ ügyek sokasága tanúsítja ezt. Különösen
kihajtáskor a pásztorok szívesebben legeltettek falu széli kertekben, éppen
csak zöldülõ vetésekben. 

A XVIII. század utolsó évtizedeiben a pusztán élõ haszonállatok számadási
és egészségügyi ellenõrzésének szükségessége hívta életre a pusztabírói,
hadnagyi és pusztacsõszi hármas közigazgatási egységet, melynek legfõbb
irányítói a pusztabírók voltak. Õk felügyeltek a város tulajdonában lévõ
puszták – Pusztaszer, Bugac, Szikra – területén az állattartás rendjére, a
pásztorok és számadók munkájára. A pusztabíró alakította ki a legeltetés
rendjét, felügyelt az állatok létszámára, döntött a vitás esetekben, intézkedett
a puszta népének vitás kérdéseiben. Vagyonával felelt a rá bízott értékek
megõrzéséért, s bizony az is megesett, hogy fegyverre kapva életét adta a
puszta söpredéke ellen vívott harcban.

Lisztes János
Következik: Számadó pásztorok

Tanyák és legelõ cserénnyel a „Kecskeméti Pusztákon“.
A kép „A puszta rendje és õrzõi“ c. könyv egyik illusztrációja; 

a Dékány-család életét mutatja be a 2010-es kiadvány
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Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

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

A polgárõrség hírei

Két kerékkel kerekebb

Lassan magunk mögött hagyjuk az álmos és
didergõs téli reggeleket, amikor persze nagyon jól
esett a meleg autóban megtenni az iskoláig vezetõ
hosszabb-rövidebb utat. A tavaszi szellõ hívo-
gatására azonban itt az ideje, hogy elõkerüljenek a
garázsokból, fészerekbõl, netán éppen a kará-
csonyra kapott, vagy a szülinapra a boltból frissen
kiguruló kerékpárok. 

Egy tüzetes átvizsgálás, a meglazult csavarok
meghúzása, egy kis kenés a láncra, és a kötelezõ
biztonsági felszerelések számbavétele után már
gurulhatunk is a gyorsan zöldülõ utcákon, tereken.
Mert bizony biciklizni jó dolog, nagyon sok szempont-
ból pedig kimondottan hasznos. Egyrészt átmozgatja
a télen elgémberedett lábakat, egy kicsit javít a test-
tartáson, igénybe veszi a tüdõt, frissíti a vérkeringést. 

Az autót több okból is célszerû ilyenkor már a
garázsban hagyni: sokkal kevesebb káros anyag
kerül a levegõbe, egyúttal az üzemanyagra költött
összegek megtakarítása átcsoportosítható sok más
hasznos dologra. Arról nem is beszélve, hogy a
hétköznapokon is közös élmények forrása lehet,
amint a szülõk együtt kerekeznek el a gyerekeikkel
reggelente az iskolába, vagy a tanítás, a munka
végeztével haza. Útközben még fény derülhet egy-
egy feladat helyes megoldására, hazafelé az aznapi
élmények elmesélésére. Persze ennek elenged-
hetetlen feltétele, hogy a kerékpárok jó mûszaki
állapotban legyenek, lehetõleg mindig a
kerékpárosok számára kijelölt utakon haladjunk, és
betartsuk a vonatkozó közlekedési szabályokat. 

A lakiteleki általános iskolában zajló
környezettudatos nevelési program szerves részét
képzi a biztonságos biciklizésre való ösztönzés, ám
nem csak az iskola tanulóit buzdítják erre, hanem a
szülõket is. Jó példával járnak elõl maguk a tanárok
is, hiszen õk is rendszeresen két keréken teszik meg
az otthonuk és az iskola közötti utat. 

A tanítási idõ alatt pedig nyugodt lehet minden tu-
lajdonos, diák, szülõ, egyaránt, hiszen a
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken“ (KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 ) prog-
ram pályázati támogatásának köszönhetõen egy
korszerû és biztonságos 130 férõhelyes
kerékpártároló is felépült az iskola területén. 

Ahogy még inkább pendül az idõjárás, jöhetnek a jó
kedélyû közös kirándulások, lehet bebarangolni a
még fel nem fedezett környékbeli zegzugokat, (az
autókulcsok meg lapulhatnak a fiókokban). 

Hamarosan az óraátállítással a sötétedés is egyre
késõbbre tolódik, s bár a világítás, a fényvisszaverõ
mellények megléte alapvetõ követelmény, azért az is
a gondtalan bicajozásra serkenthet, hogy sokkal
tovább lehet nappali fényviszonyok között kerekezni.
S kerekebb lesz-e ezzel
a környezettuda-
tosságra irányított
figyelem? 

Naná! 

Kedves Lakitelekiek!
Kedves Honfitársaim!

Nézem a képernyõn a Béke-
menetet, és szomorú szívvel gon-
dolok arra a tényre, hogy Lakitelek
nagyon kis számban képviselteti
magát. Lakitelek, a rendszerváltó
falu nincs sehol! Még egyetlen egy
busz sem indult innen, pedig ott kel-
lett volna most is lennünk, ahol a
házának szüksége van ránk is! 

Szeretnék most idézni Önöknek
II. Rákóczi Ferenc végrendele-
tébõl, aki képes volt lemondani
minden vagyonáról, szabad-
ságáról a MAGYAR NEMZET
érdekében, (évszázadokra tisztára
mosta a magyarok becsületét):

„Szívemet kitárva szólok hozzád
én Istenem, miután oly sok évig
szóltam az emberekhez és szavaim
nem találtak meghallgatásra.
Szeretném azonban hinni, hogy õk
csak politikai okokból nem támogat-
ták kéréseimet úgy, ahogy irántam
tanúsított barátságuk megkívánta
volna, hogy támogassanak.

Mégsem emelek panaszt ellenük
Uram, s õrizkedem attól is, hogy
rosszat kívánjak azoknak, akik azt
követelték: egyetlen keresztény
fejedelem országába se nyerhessek
bebocsáttatást! Te ítélkeztél így
fölöttem, Uram? Az emberek csak a
Te ítéleteidet hajtották végre?  Te
látod a szívemben, hogy igazán
szerettem valamennyiüket az  irán-
tad való szeretetbõl.

Kérlek, bocsásd meg azoknak a
vétkeit, akik legtöbbet üldöztek és
rágalmaztak engem, hiszen
bizonyára abban a hitben tették,
hogy igazságosan cselekszenek. És
ha az õ tudatlanságuk nem nyerve
bocsánatot a Te szíved elõtt, én kér-
lek, könyörögve, bocsáss meg nekik,
mert bátran mondom, nem tudják,
mit cselekszenek!"

Ritz Márta

Kedves Polgárõrtársaim!
Mint azt már tudjátok Lakitelek Önkormányzata – civil
kezdeményezés alapján – egyesületünknek ítélte
2014-ben a LAKITELEK KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
DÍJAT. (Íme a díszoklevél és az emlékplakett képe.)

Ezúton is köszönöm önkéntes, áldozatos szolgála-
totokat! Közös vállalásunk továbbviteléhez min-
dannyiunknak sok erõt, egészséget, kitartást és
összetartást kívánok! Madari Róbert

RENDÕR VAGY ÁLRENDÕR?
Az egyenruhás rendõrt az egyenruhája és rendõrigazolványa,

a civil ruhás nyomozót rendõrigazolványa igazolja, melyen a
„RENDÕRSÉG HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ TAGJA” feliraton túl
az igazolvány alsó részén a név és rendfokozat, a baloldalon a
rendõr arcképe, szerepel. A jobb felsõ sarokban egy kör alakú
hologram látható. Az igazolvány mellett fontos a rendõr
azonosító jelvénye, melynek alján MINDEN ESETBEN egy 5
JEGYÛ SZÁMSOR található, mely a rendõr-ség hivatásos
állományú tagja azonosítására szolgál. Kétség esetén hívja a 107
telefonszámon a rendõrséget!

NÉHÁNY JÓ TANÁCS BAJ ESETÉN:
Akit beenged a lakásba, figyelje meg, hogy késõbb – szükség

esetén – pontos személyleírást tudjon róla adni, pl. tetoválás,
ékszerek viselése, ruházat, milyen irányba távozik, milyen típusú,
rendszámú gépkocsival.

Amennyiben bûncselekmény áldozatává válik, a lakásában ne
nyúljon semmihez, amit az elkövetõ megfoghatott, azonnal
értesítse a rendõrséget, és gondoskodjon az eltulajdonított
bankkártya, mobiltelefon, értékpapírok letiltásáról, mely telefonon
is történhet!

SEGÍTSÉGET KÉRHET:
Rendõrség: 107; 112;  76/513-300

„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. ]
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Húsvéti készülõdés
Már csak néhány hét és itt a Húsvét, leg-

fontosabb keresztény ünnepünk. A hús-

vét a 40 napos böjt lezárását jelenti, Jézus

feltámadásának ünnepe. Ennek tisz-

teletére feldíszítjük a lakásunkat, ünnepi

asztalt varázsolunk, és évszázados hagyo-

mányként hímes tojásokat festünk.

Díszes ágas-bogas
A legegyszerûbb, de nagyon
látványos elem, ha vázában
barkát vagy bármilyen
virágzó ágat helyezünk az
asztalra. A barka tulaj-
donképpen nem más, mint
fûz. Hazánkban leggyako-
ribb a kecske- és a rekettyefûz. Az idén hús-
vétra már elnyílik az aranyesõ, s egy csomó
más kerti virág is; így a tavaszi napsárga
színével már ez az ág nem tud hozzájárulni a
húsvéti asztalunk szépségéhez.
Aki olyan szerencsés,
hogy csüngõ barka vagy
kisebb fa van a kertjében,
feldíszítheti pl. szalagokon
lógó tojásokkal is.
A kevesebb, több! De ez
olyan mosolyogtatóan
kedves…

A nyuszi, mint a termé-
kenység jelképe? Mai
napig vitatott, miért a
„nyuszi kapta meg a
húsvétot ünnepként“ de
tény, hogy a tavasz, az
éledõ természet, a ter-

mékenység jelképe lett. A legenda szerint egy
gyermek örömére húsvétkor még színes tojá-
sokat is tojt...
Valószínûleg nyuszit
nehezebb házilag
készíteni, de ha hun-
garocellbõl sikerül egy
jó formát kivágni, azt
már bármivel festheti-
tek, vagy be lehet
vonni valamely a lakás-
hoz illõ textillel, egy masni
a nyakába, és máris az
ünnepi asztal dísze lehet.
Ha mégsem érzünk ma-
gunkban elég kreativitást
a nyuszigyártáshoz, haj-
togassunk szalvétából
nyuszikákat.
Megéri fáradni!

Azok a híres hímesek! Viaszolt tojás
A viaszolt tojásokhoz méhviaszt használjunk.
Gyertyaviasszal is hasonló eredményt érnénk
el, de az merevebb, így lehet, hogy aláfolyik a
festék. A méhviasz rugalmas, szépen eltömíti a
pórusokat.
A megfõzött, vagy kifújt tojásokra egyszerûen a
forró viaszba mártott vékonyhegyû ecsettel,

vagy tollbetéttel rárajzoljuk a mintát, és szára-
dás után a hagyományos módon megfestjük.
Decopuage-tojás
Az úgynevezett szalvétate-
chnika kezdõknek is aján-
lott. Ha van kedvenc szalvé-
tád, vagy bármi, amit vé-
konyabb papírra ki lehet
nyomtani, vagy egyszerûen
csak egy újságkivágás,
máris indulhat a dekupázs technika.
Díszítésként csipkét, szalagokat, gombokat,
raffiát is felhasználhattok, a lényeg az egysé-
gen van. Válassz ki két színt, vagy maximum
kétféle mintát, és mással ne keverd.
Batikolt tojás
Népi technikánkat is
érdemes megõrizni.
Nagyszerûsége abban
rejlik, hogy apró pici,
lehetõleg csipkézett
szélû levélkéket válogatunk, amiket ráerõsítünk
a tojásokra. Nagyon jól felhasználható erre a
célra a felszaladt nejlonharisnya vagy zokni.
Belehúzom a harisnyába a tojást a levéllel
együtt. Szépen eligazgatom, és cérnával mind-
két végét elkötöm. A tojásokat pedig a koráb-
ban megfõzött hagymahéjas vízbe mártom,
hogy ellepje. A kívánt szín elérésekor, ez kb.
félóra, kiveszem a tojásokat, levágom róluk a
harisnyát, és máris kész az egyedi mintás
hímesem. Szépségéért még zsírozom, és
mehet a kosárkába!
Mit tehetek még, ha nagyon ügyes
vagyok? Hungarocell tojás
alapokra a hobbiboltokban
kapható szirmokat tûzhe-
tünk gyöngyvégû gom-
bostûvel. A tetejére egy kis
masni, és máris kész a virá-
gos tojásunk.
Ha mégis élõvirágból szeretnénk asztaldíszt,
akkor tojás alakú oázist kell beszereznünk.
Vékony drótokra tekerünk minden egyes virá-
got, és egyesével
az oázisba
é p í t j ü k .
Gondoskodjunk a
f o l y a m a t o s
öntözésrõl.
Csupa fény és
csipke! Ezeket a cso-
dákat nem valószínû,
hogy otthonában bárki
elkészítheti, de szemet
gyönyörködtetõ.

Terülj, terülj asztal-
kám! Modern, régi,
meghökkentõ? Teljesen
mindegy, mit használunk az
asztal dekorálásához, min-
den divatos, minden menõ!

Húsvét hétfõ locsolkodás!
„Holnap reggel, ha felébred az aprócska nyuszilány,
aki jó lesz, eltolhatja kankalinos patakpartra
nyuszitojás kocsiján…"
Ötletes készülõdést! Áldott húsvétot!         CzE.

Lakiteleki Értéktár Bizottság
Tisztelt Lakitelekiek, itt élõk és elszármazottak!

Lendvainé Dr. Erki Mária vagyok, a lakiteleki Értéktár Bizottság
vezetõje. Kérek Öntõl, Önöktõl néhány percet, hogy bemutathassam
ezt az új bizottságot. 2013. október 20-án alakultunk, a lakiteleki
képviselõtestület választása alapján.

Miért is kellett és mit takar ez  – a mindennapi beszédünkben ritkán
használt ÉRTÉKTÁR-nevû bizottság?

A 2012.évi XXX.törvény a magyar nemzeti értékekrõl és a hun-
garikumokról az alapja a helyi értéktár bizottság létrehozásának.
Célja, a helyi értékek felkutatása. Létrehozni egy TELEPÜLÉSI
ÉRTÉKTÁRAT, vagyis Lakitelek értékeit – a meghatározott
kategóriák alapján –, javaslattal élni a megyei értéktárba történõ
felvételrõl, mely felett a nemzeti értéktár áll.

A piramis csúcsa  a Hungarikum.

Kedves Olvasó!

A lakiteleki értéktár bizottság tagjai, immáron „hivatásos lokálpa-
trióták“:

Kotvits Jánosné, nyugdíjas pedagógus
Harmatos Áronné, nyugdíjas pedagógus
Lezsák Sándorné, a lakiteleki Népfõiskola igazgatója
Mokos József, vállalkozó

Lendvainé Dr. Erki Mária, a bizottság elnöke, fõgyógyszerész.

A fenti öt tagot határozatlan idõre választotta a képviselõ testület.
További két tagja a bizottságnak a település mindenkori pol-
gármestere és a humán bizottság vezetõje,

Felföldi Zoltán, polgármester és
Czinege Edit, képviselõ, a humán bizottság elnöke.
A bizottság titkára,  Varga Zoltán.

A bizottság a munkáját ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL, de JÓ
SZÍVVEL és Lakitelek iránti elkötelezettségbõl végzi.

Ehhez kérjük, minden – Lakiteleket szeretõ, múltunkat
fontosnak tartó és értõ, õseink munkáját ismerõ és tovább adni
akaró, illetve jelenünket meghatározó emberek, értékek felku-
tatását segítõ – lakiteleki ember segítségét!

Bizottságunk alapgondolata, Lakiteleknek csak akkor van jövõje,
ha múltját ápolja és ismeri! Itt engedjenek meg nekem egy szemé-
lyes megjegyzést. Láttam, hogy mit jelent a Lakitelekieknek egy a
patikában kiállított fesmény a régi Holt-Tisza hídról. Mindenki hallani
vélte a régi fahíd recsegését, elõjöttek az emlékek, a régi emberek, a
közös múlt, és másként hatottak a szavak, mert nekünk vannak közös
emlékeink! A GYÖKEREK, ahogy szokták mondani.

Kedves Olvasó!

A lakiteleki ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG februári ülésén meghatározta
az elsõ települési értéktárat, gyüjteményt. Ezen lista alapja, a 2008-
ban, Lezsák Sándor országgyûlési képviselõ által megalkotott, a
„Helyi Hungaricum“ elnevezésû kérdõivekre adott mintegy 400
válasz volt. KÖSZÖNJÜK!

Kedves Lakitelekiek! 
Amennyiben megvan még Önöknek az a lista, mely a  Lakiteleki

Újság 2008/novemberi számában megjelent, kérem, tanulmányoz-
zák át! Hamarosan ismét jelenkezünk egy kérdõívvel, postán,
kérjük, tegyenek javaslatot a Lakiteleki Értéktár Bizottságnak! 

Tóth Jutka és Tábori Kálmán elõzetes egyeztetéssel felkeresi
majd az ajánlott személyeket, hogy ismerõs lakitelekiként
beszélgessenek a tevékenységrõl, a leendõ helyi hungarikumról. 

Munkájukat, segítségüket elõre is köszönöm, a bizottság minden
tagja nevében:                                         Lendvainé Dr. Erki Mária, 

a bizottság elnöke



AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa... :o)

Ingatlanokkal  
kapcsolatos,  

szakkifejezések
közérthetõen . . .  

– Termõföld
A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 3.§ a., pon-

tja értelmében az a földrészlet, amelyet a település kül-
területén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szõlõ,
gyümölcsös, kert. Rét, legelõ (gyep), nádas, erdõ, fásí-
tott terület mûvelési ágban vagy halastóként tartanak
nyilván.

– Zártkert
A zártkert kategória, ma már hivatalosan nem

használt minõsítés, viszont a tulajdoni lapokon ezeket
még számos esetben nem írták át, ráadásul a
köznyelv is még napi szinten használja. A zártkerti
kategóriába sorolt területek voltak, (ill. vannak) a
településhez tartozó szõlõk, gyümölcsösök, pincék,
zártkerti gazdasági és pihenõ célú épületek.
Hivatalosan csak belterületi és külterületi földek
léteznek, és a „zártkert“ a külterülethez tartozik.

– Építési telek
A törvény által, jogilag építési övezetbe sorolt, beépí-

thetõ földterület. Az adott ingatlan Földhivatali
besorolásában, ezáltal a tulajdoni lapján is beépíthetõ
területként meghatározott terület, amely nincs, a helyi
rendeletek szerint sem építési tilalom alá. Az építési
szabályoknak megfelelõen kialakított és közútról vagy
önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magán-
útról gépjármûvel közvetlenül megközelíthetõ telek.

– Belterület
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 4. pontja értelmében a
település közigazgatási területének – jellemzõen a
település történetileg kialakult, elsõsorban összefüggõ,
beépített, illetõleg beépítésre szánt területeket tartal-
mazó – kijelölt része.

– Külterület
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 14. pontja: a település
közigazgatási területének belterületnek nem minõsülõ,
elsõsorban mezõgazdasági, erdõmûvelési, illetõleg
különleges (pl.: bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra
szolgáló része.

–  Helyszínrajz
Egy adott földterület a mûszaki rajza, amely megmu-

tatja, hogy az milyen alakú, az adattáblája pedig, hogy
mekkora méretû, milyen övezeti besorolásba tartozik,
valamint, hogy milyen építési, magassági, vagy egyéb
korlátozások tartoznak hozzá.

Helyszínrajz beszerezhetõ az illetékes Földhivatal-
nál, vagy bizonyos településeken az Önkormányzat
mûszaki osztályán.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel: 30/206-2458, 20/296-2494;  fehersara@gmail.com
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Ha azt mondom polietilén-
tereftalát? 

Gondolom még véletlenül
sem lelnék a környéken
valakit, aki egybõl rávágja
mi fán terem. (Persze miért
ne lehetne az elsõ szembe-
jövõ egy vegyészmérnök ?) 

Pedig naponta kézbe vesszük, sõt rendszerint a
szánkhoz is emeljük, lévén ez nem más, mint a
mindenféle üdítõk, ásványvizek „csomagolása“, a
PET-palack alapanyaga. 

Hozzáteszem gyorsan, mennyivel líraibb és ke-
csesebb a közbeszédben sajnos egyre homá-
lyosuló magyar neve: pillepalack. S ez utóbbi
értelmezésével mennyire más megvilágításba
kerülhet az a tény, hogy a lakiteleki általános isko-
la diákjai nem is oly rég egy tonnányit (!) gyûjtöt-
tek össze ezekbõl a palackokból. 

A szelektív hulladékgyûjtés szellemében
összeszedett hatalmas mennyiség ez, és a
gyûjtésnek nem is gondolnánk mennyi egymásra
épülõ, hasznos folyománya van. 

Kezdjük ott, hogy összetaposva, netán az arra
alkalmas eszközökkel hõ hatására az eredeti tér-
fogat akár nyolc százalékára is csökkenthetõk a
palackok méretei, így egy azon mennyiség jóval
kevesebb fuvarral szállítható el a gyûjtés
helyszínérõl az újrahasznosítás telepéig. 

Egyenes következmény az üzemanyag-meg-
takarítás, a levegõ minõségét károsan befolyásoló
anyagok kibocsátásának mérséklése. 

Másik érdekes vetület: a szelektív gyûjtésnek
köszönhetõen az újrahasznosítható mûanyagok
nem kerülnek be az egyéb kommunális szemét
közé, következésképp csökken a szemét
tárolására alkalmas területeknek a természettõl
való elrekvirálása. 

A célzott gyûjtõkampányoknak köszönhetõen
pedig még a lakossági gyûjtõhelyek is tovább
képesek fogadni a palackokat ritkább szállítási
idõközöket generálva. Arról pedig már számos for-
rásból származnak információk, hogy mi minden
is állítható elõ az újra feldolgozott mûanyag palac-
kokból a polár pulóverektõl kezdve a mûszálas
háztartási tisztítóeszközökön át a virágtartókig. 

Természetesen a PET-palackok gyûjtésének
versenyizgalmában nem a fenti gondolatok cikáz-
nak a gyerekek fejében, de éppen ezért izgalmas
a KEOP program támogatásával megvalósuló
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás a
Lakiteleki Általános Iskolában“ projekt, mert az
aktív részvétel, a személyes tapasztalatok, a
közösséggel megélt élmények, a hozzáértõ felnõt-
tek útmutatásaival megszerzett ismeretek beépül-
nek a megszokott, teljes természetességgel elfo-
gadott, – a környezet tudatos megóvásához kap-
csolódó dolgok közé.

Egy tonna: na, de mibõl? VIGYÁZAT, TRÜKKÖS
ELKÖVETÕK!

Tanácsaink idõseknek

A lakást, kaput akkor is tartsa zárva, amikor
otthon tartózkodik. A kulcsot csak megbízható
ismerõsnek, szomszédnak adja át. A lakás
bejárati ajtaját saját maga és értékei védelme
érdekében belülrõl lánccal szereltesse fel.
Idegent soha ne engedjen be a lakásba, ha
egyedül tartózkodik otthon, anélkül, hogy
jövetele céljáról, személyazonossága valódis-
ágáról ne gyõzõdne meg. Hivatalos szervek –
Vöröskereszt, Polgármesteri Hivatal –
munkatársai az Ön felkérése nélkül soha nem
keresik fel. A közüzemek – pl. vízmûvek,
áramszolgáltató– alkalmazottaik érkezése
elõtt értesítik a fogyasztókat, FÉNYKÉPES
IGAZOLVÁNNYAL, FORMA-RUHÁVAL REN-
DELKEZNEK.
Ha kétségei vannak, valóban az adott szolgál-
tatótól érkeztek-e, hívja fel telefonon a cég
ügyfélszolgálatát.
Lehetõség szerint ilyen alkalmakkor is legyen
jelen egy szomszéd, családtag, vagy ismerõs.
Ne higgyen a nyereményekkel kecsegtetõ
személyek ajánlatainak!
Házalóktól, alkalmi árusoktól SOHA ne
vásároljon! Az eladni kívánt áru olcsósága, a
megvásárolni kívánt áruért kínált magas
összeg gyanút kelthet. Aki vásárolni
szándékozik, abban sem lehet biztos, hogy a
házaló tisztességes úton jutott az eladásra
kínált termékhez. NE FELEDJE: az alkalmi
árusoktól vásárolt árukért senki nem vállal
garanciát, a hibás, rossz minõségû árut még
soha, senkinek nem cserélték vissza!
A rossz szándékkal érkezõ idegenek tisztában
vannak a személyes találkozás során az elsõ
benyomás jelentõségével, ezért általában jól
öltözött, udvarias, „behízelgõ modorú” szemé-
lyekrõl van szó. Kerülik a feltûnést, gyorsan,
csendesen, feltûnés nélkül akarják az
értékeinket – elsõsorban készpénzt, bankkár-
tyát a PIN kóddal, ékszereket – megszerezni.
Nincs sok idejük, gyorsan, határozottan kell
cselekedniük, ezzel tisztában vannak.
Amennyiben ezek a feltételek nem állnak fenn,
általában máshol próbálkoznak. A pénzt,
értékeket tartsa széfben, és ne vegye elõ az
idegenek jelenlétében, mert így könnyen kifi-
gyelik, hol tartja az értékeit!
HA JÖN A NYUGDÍJ, fontos tudni, hogy a
postai kézbesítõ által átadott bankjegyek való-
diak, azok többszörös ellenõrzésen esnek át,
kizárt, hogy bármelyik hatóság hamis pénzt
keresne Önnél. Különösen a nyugdíj
kézbesítése után figyeljen, nehogy illetékte-
lenek valamilyen mesével vagy besurranva
hozzáférjenek pénzéhez.
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG



Lakodalmas hûtõ-
kocsi bérelhetõ. 

Tel.: 06-30/9-532-982

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen ké-
nyeztetné megfáradt, fájós lábát.
Tyúkszem, benõtt köröm nem aka-
dály. Házhoz is elmegyek! Je-
lentkezését várja Zsuzsa a 20/42-
000-11; ill. 448-201-es  telefonon!

Selyemakác kapható!
Tel.: 448-679; 

06-20/200-53-15.

Egyedi minták: mesefigurák, virágok és
igény szerint bármilyen ábra vagy felirat
megjelenítése textíliára – mosásálló fes-
tékkel. Zászlókészítés. Dr. Fincicky
Sándorné textilfestõ Lakitelek, Iskola u. 2.
Tel.: 76/448-992; 06-20/59-55-886

Szeretettel várja Önt is
ROZIKA KONYHÁJA!
Jól  bevált  k i fõzde!!  

Helyben fogyasztásra,
e lv i te l re  (é te lesben) ,  vagy
becsomagolva  –  magyaros

éte lekkel,  ház ias ízekkel  vár-
ják a vendégeket!

FIGYELEM! Menü házhoz

számmítása, a’la carte is

lehetséges!

Tel: 06-30/

632-53-72

Nemes nyár tûzifa ELADÓ –
házhoz szállítva is!  Ugyanitt
téli alma olcsón eladó!
Idared, Mucsu és Golden 50-
70 forintig.
Lakitelek, Táncsics u. 3.  Tel.:
70/-323-72-69; ill. 

06-30/270-24-36.

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt 

Lakitelek, Kiss J. u.
14. (Iskolával szemben)  

MINDEN HÉTEN KÜLÖNFÉLE AKCIÓS

AJÁNLATTAL VÁRJA A VÁSÁRLÓIT!

Helyben sült péksütemények, édes
és sós teasütemények, a hét végén

cukrászsütemények kibõvített
választékban kaphatók. 

(Süteményekre, tortákra, elõrendelést
felveszünk.)

Nyitva: H – P:      6-tól 2000-ig
SZ – V:      7-tõl 2000 -ig

Szeretettel várjuk!

A
BON-BON-
BONBON

K o v á c s  F e r e n c  v á l l a l :
–  s z o b a f e s t é s t  

–  m á z o l á s t  

–  t a p é t á z á s t  

–  h o m l o k z a t f e s t é s t

L a k i t e l e k ,
Á r p á d  ú t  1 / a .

t e l . : 0 6 - 3 0 / 4 7 8 - 9 3 9 6

 

Angol és német nyelvû korrepetálást
vállalok. Érd.: 06 30 964 3773
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– Köte lezõ fe le lõsségbiz tosí tás
– Casco ( je lentõs árkedvezménnyel! )
–  Lakásbiz tosí tás i  akc ió
– Megtakar í tások sa já t  -és lakáscél ra  

(á l lami  támogatással! )

Forduljon hozzám bizalommal!
Ingyenes kalkuláció és tájékoztatás.

ZOLTAINÉ KORDIK RITA
üzletkötõ

0 6 / 3 0 / 6 3 6 - 52 0 2

Dinamikusan
fejlõdõ 

lakiteleki cég
munkatársakat keres több munkakörben:

* CNC marós: elvárásunk a NC/CNC forgácsolói végzettség és a
szakmában szerzett legalább 2 éves gyakorlat.
* Gépkezelõ-csomagoló: elvárásunk mozgékony, fürge, nagy
teherbírású alkat, három mûszakos munkarend terhének bírása.
* Megváltozott munkaképességû munkavállaló: napi négy-
hatórás munkavégzésre
* Elérhetõségeink: Poliol PET Packaging Kft.

6065  Lakitelek Kisalpár 93/a.   
Tel.: 06-20/3331935 
email: lakone.aniko@poliol.hu

Jó állapotban lévõ 5
fiókos GORENJE
fagyasztószekrény
(60x140cm),   eladó!
Tel.: 06-20/387-89-91

Lakitelek központ-
jában összkomfortos,
felújított családi ház
eladó, gázfûtés,
beépített nagy cserép-
kályha, veteményezett
kert, szõlõ, gyümölcs-
fák! Ár: Megegyezés
szerint. Tel.: 06-76/
449-367 

Eladó TZ-4K üzem-
képes kis traktor
talajmaróval és tar-
talék alkatrészekkel.
Érd.: 30/412-54-17

B ú t o r o z o t t
szoba kiadó! 
Tel.: 06-30/451-96-78

A Levendula kiskereskedés 
Márciusi ajánlata:

Halasi félfogós finomliszt: 299.-Ft/2 kg
Napraforgó étolaj:                  325.- Ft/ 1 l
Tchibo Family kávé 250 g      399.- Ft
Eduscho Dupla kávé 250 g   399.- Ft
Baba tusfürdõk 12 féle 400 ml: 459.- Ft
BELEND-A-DENT 

protézisragasztó: 1.150.- Ft
AXE after shave 5 féle 100 ml: 1.150.- Ft
TOMI mosópor többféle 2 kg: 999.- FT
LENOR öblítõk többféle 3 l:    999.- Ft

Az Akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a hét
minden napján!

Lakitelek, Széchenyi krt. 57. sz. alatt!

Nyitva tartás:

Hétfõtõl – péntekig:  8-12-ig;  14-18-ig;

Szombat: 8-12-ig; 

Vasárnap:                8-10-ig; 

LAKITELEKEN
A

KLEOPÁTRA KOZMETIKÁBAN
FLABeLOS GÉP INGYEN KIPRÓBÁLHATÓ!

FOGYÓKÚRÁZÓKNAK, CUKORBETEGEKNEK, ÉRSZÛKÜLETRE.
BEJELENTKEZÉS: 06-20/32-44-150; LAKITELEK, SZÉCHENYI KRT. 76.

TANYA ELADÓ Tiszalpár határában (Polyákfalu); 800
négyszögöl területen szoba-konyha-kamra helyiségekkel, vil-
lanylekötéssel, 2 db fúrott kúttal! Méhészeknek és

gazdálkodóknak kifejezetten ajánlott! Érd.: 06-70/200-79-14.

www.kecskesetterem.hu



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „FÉLMUNKAIDÕBEN FELÜGYEL A TAKARÍTÕNÕNK

HÁROM GYEREKÉRE.“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte:

Vörös Lajosné (Kalicsné Ilikének köszönjük!). Selyemakácfát nyert:
Faragó Vilmosné (Klárik Lászlónénak köszönjük!). A vacsorát nyerte:
Kapás Béláné. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) A
nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szívesked-
jenek befáradni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.) 
Újságelõfizetést nyert: Szõke Orsolya, Nagy Imre, Molnár László,
Fábián László. (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,  2014-ben * 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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– Már több mint egy éve együtt raboskodunk – mondja egy elítélt a cellatársának – és
még soha nem kérdeztem tõled, hogy nõs vagy-e. 
– Dehogy vagyok nõs! – feleli az, majd folytatja – .... 
(A meghatározásban találja a további szavait...)

Vízsz.:1. A megfejtés elsõ része. (z.b.: A, Z, D, H, C, Y). 10. Iratkapocs. 13. Roston
sült húsételeket árusító büfé. 14. Ijedtté váló. 17 . Angol világos sör. 18. Nem… neki;
nincs ínyére, hogy megtegye. 19. A ródium vegyjele 21. Nyájat arra a legelõrészre
hajtó. 23. Tutaj eleje! 24. ... Thorpe; Sydneyben három, Athénban két olimpiai
aranyérmet nyert ausztrál úszó. 25. Tusika. 26. Nationál Security Agency (az USA
nemzetbiztonságí ügynöksége), röviden. 28. Század, röviden. 29. Szarulemez cetek
szájában. 31. Íme, itt, irodalmi szóval. 34. A Bükk 950 méteres magasra található
Bánkút közelében. 36. Idegen elõtag: azonos. 38. Erõdítmény patinás része; 39. ...-
szigetek; szárazföldcsoport Szicília nyugati partjainál (az ADIGE anagrammája). 40.
A FIFA egykori elnöke (Stanley). 41. A meghatározás második; befejezõ része
(z. b.: D, A, S, T). 42. Épületszárny. 43. Lolka rajzfilmbeli társa. 44. Csereháti község
a Vadász-pataknál. 46. Mûszaki állapot: 48. Ablakkeret! 50. Egyéb. 52. Elbeszélés,
röviden. 53. Harkály lakja. 54. A puskatusban kettõ is van! 56. Kézi aratóeszköz része.
59. ...-móg; zsörtölõdik. 60. Rövid ideig pihen, bizalmasan: 62. Relatív; röviden. 64.
Pénzt robotolva összehozó. 65. Színmûvészetünk néhai nagyja (Antal). 67. ... right;
minden rendben! ,
Függ.: 2. Zsineg végei! 3. Trombitahang. 4. Mértékegységek nevében ezerszerest
jelent. 5. Ocsúdó,  lassan eszméletre térõ. 6. Például, röviden. 7. Dalbeli pesti
kávéház: 8: Let's ... English; tanuljunk, angolul! (LEARN). 9. Egykori válogatott lab-
darúgó, Szuszával legendás jobbszárnyat alkottak (Béla). 10. Gyom. 11: Balázsovits
..., kortárs színmûvésznõ. 12. Erdei rágcsáló; evet. 15. Múlását az óra jelzi. 16.
Kolumbusz ...; Amerika felfedezõje. 18. Traven regénye. 20. Idegen földrõl vissza-
vezérel a sors. 22. Attila egyik beceneve. 27. Egyik hír mûve A revizor címû szatírikus
vígjáték (Nyikolaj). 29. Norvég naturalista írónõ, a Constance Ring címû regény
szerzõje (Amalie). 30. Annak aljához. 32. Csalit tûznek rá. 33. Odvasodó (fog). 35. A
tetejére csempész. 37. Ott a völgyben. 43. A dicsõség koszorúját fonták belõ! 45.
Méretére igazít. 47. Hossz kétjegyû betû. 49. Készületlen diák segédeszköze. 51. Pest
megyei település. 55. Értékes ipari fa. 56. Kötõszó, röviden. 57. Pozitív elektród: 58.
Építõjáték-márka. 61. Unione Italiana del Lavoro (olasz szakszetvezet), röviden. 63.
Lengyel scifi-író (Stanislaw). 65. Agyõ, kedves! 66. A rádium vegyjele.

– Mondja meg, drága Jucika, van-e
szebb két szó annál, hogy SZE-
RETEM MAGÁT?
– Igen, vany! Az, hogy FELESÉGÜL
VESZEM...!

Erdményhirdetés: – A múlt évi
karatebajnokságot Kovács Géza
sárkányrepülõ nyerte, 345 tetõcserép
összetörésével...

– Doktor úr, – panaszkodik a beteg –
lüktet a halántékom, fáj az oldalam,
szédülök, erõsen ver a szívem, gör-
csöl a gyomrom, szúr a májam...
– Irigylem magát – vág közbe az
orvos –, nagyon erõs szervezete
lehet, ha mindezt ki is bírja! ...

Színházba indultunk a férjemmel, és
taxit hívtam. Mielõtt a kocsi   megjött,
kiraktam a macskát a házból, de
azonnal visszaszökött, és felrohant a
lépcsõn. A férjem a macskát kereste,
amikor megjött a taxi. El akartam
titkolni a sofõr elõl, hogy a ház
õrizetlenül marad, ezért azt mondtam:
– A férjem rögtön jön, csak felment
elköszönni az anyámtól.
Jött is néhány perc múlva, beült mel-
lém a taxiba, és azt mondta:
– A vén dög az emeleti szobában az
ágy alá bújt. Egy fogassal kellett ki-
kergetnem...

AZ ÖREGEDÉS  JELEI:
Ha reggel felébredsz,  pont úgy nézel
ki, mint a fényképed a jogsidban.
Csak a második  próbálkozásra
tudsz kikelni az ágyból.
A „kimaradok  éjszakára“   számodra

azt    jelenti, hogy  a kertben  alszol.
A „boldog órák“ szunyókálással tel-
nek.
A gyerekednek olyat mondasz, amit
az anyád mondott  neked, és azt
mindig utáltad.
Nyaralni mész,    de elõbb   fáradsz el,
mint ahogy a   pénzed elfogy.
Jóval hosszabb idõ alatt pihened ki
magad, mint     amennyi idõ        alatt
elfáradtál.
Emlékezeted  rövidül,  panaszaid
hosszabbodnak.
A noteszodban   a legtöbb név   úgy
kezdõdik,  hogy „Dr“...
A gyógyszerész a  legújabb barátod.

Akkor nevezed magad szerencsés-
nek, ha megtalálod a  kocsit a
parkolóban
Kétszer annyi ideig  tart, hogy fele-
annyit láss.
Csak ülsz a hintaszékben, de nem
tudod beindítani.
A tornázásról alkotott elképzelésed a
„felállás a székbõl“.
Minden fáj. Ami meg nem, az nem
mûködik.
Két órán át   keresed a   szemüve-
ged, ami a fejeden van.
Már feladtad az  összes rossz
szokásodat, de semmi sem lett   jobb.
Türelmesebb lettél, de ez tulajdonkép-
pen csak    fásultság.
Végre    összeszeded a   gondolatai-
dat,   de akkor meg a    tested esik
szét...

Skót az üzletben
– Kérek valamilyen olcsó ruhafogast.
– Parancsoljon, darabja ötven forint.
– Nincs valamivel olcsóbb?
– De igen. Itt van három darab szög...

Gavallér
– Zavarban vagyok, Mancika! Úgy
érzem, nem tudom magácskát
meghódítani.
– Próbálkozzon csak nyugodtan, Pista!
Eddig még mindenkinek sikerült.

Vesz a székely a fiának egy rugós
bicskát. Reggel látja ám a székely,
hogy a gyerek kezén egy kvarcóra
van, és megkérdi tõle:
– Honnan van az az óra, te gyerek?
– Hát cseréltem.
– És mire cserélted, te gyerek?
– Hát a rugós bicskára.
– És amikor azt látod, hogy apádat
ütik a kocsmában, mit csinálsz?Azt
mondod, hogy fél nyolc....?

Két nagyon-nagyon részeg székely
bácsi ül egy tó partján.
– Te, jön föl a Hold! – mondja az egyik.
– Miért,... tán azt is ittunk?

Hazaér a férj kicsit pityókásan, a
kezében három szál rózsával.
– Miklós, van képed három szál
rózsával hazaállítani, amikor a 20.
házassági évfordulónk van?
– Vilma drágám, ne a virágot számold,
hanem a „töviseket“!...

Nõs vagy?

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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„ÉGHAJLÍTÁS FÖLDINDULÁS“ 
az óvodában!

Több, közelmúltban készült felmérés közös
tanulsága az, hogy a hazánkban is tapasz-
talható egyre szélsõségesebb idõjárási
jelenségek dacára, viszonylag kevesen
ismerik az éghajlatváltozás okait és további
következményeit, akárcsak az ellene tehetõ
konkrét lépéseket. 
Az éghajlítást és a földindulást az óvodában
természetesen nem szó szerint kell érteni.
Ez egy nevelési segédanyag, látványos,
logikusan felépülõ és érthetõ formában
kidolgozott program, mely az éghajlatvál-
tozás, az energiafelhasználás és a
környezet összefüggéseinek, egyre
aktuálisabb témáit járják körül, úgy, hogy az
óvodások is értsék.

„Miért hullik ennyi esõ? Miért van olyan
meleg nyáron?“ – már az óvodások is
megkérdezik. 
Cél, hogy játékos formában valósítsuk meg
az óvodások körében a fenntarthatósággal
kapcsolatos attitûdöket és viselkedés-
mintákat. 
A programban az alábbi témakörök vannak:
1. Él? Mûködik? 
2. Mi mûködteti? 
3. Ahol élünk 
4. Mire hozzánk került 
5. Energiaforrások 
6. Te is tehetsz érte 
A témaköröket az óvodapedagógusok
választották ki a kiadványból. Az óvodások-
nak készült anyag rajzos, csoportos és
játékos feladatokon keresztül, képekkel,
színezni-, festeni-, vágni- és összeállítani-
valóval keltette fel a gyermekek érdeklõdést. 
Az „Éghajlítás földindulás“ 2014. február
12-én került megrendezésre a KEOP-
6.2.0/B/11-2011-0045 „Iskolazöldítés és
kapcsolódó szemléletformálás Lakitele-
ken“ projekt keretében. Az óriás plakátok
ma is láthatók az óvodában. A gyerekek
mindennap felfedeznek rajta valamilyen
érdekes dolgot.

Sütõ Lászlóné óvodavezetõ

2014. március 21. „KÉK SZALAG“
TÉMA NAP 

Az óvodában a Víz világnapját Gácsi
Zsoltnak, a Kiskunsági Nemzeti Park sza-
kemberének bevonásával ünnepeltük 2014.
március 21-én. A játékos feladatok a víz
jelentõségével és a víztakarékossággal
kapcsolatban kerültek megvalósításra a
KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 „Iskolazöldítés
és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken“ projekt keretében.

A „Kék szalag“ témanap része volt az
óvodában megvalósuló, három hetet felölelõ
programnak, mely kapcsán a 3-7 éves korú
gyerekek életkori sajátosságát figyelembe
véve, ökológiai ismereteik gyarapítására,
ökológiai gondolkodásmód kialakítására
törekedtünk a víz témakörében. A program
zárására, a harmadik hét végén, a Víz világ-
napján került sor. A Kék szalag nevet onnan
kapta, hogy ezen a napon minden kisgyer-
mek kék szalaggal érkezett az óvodába,
jelezve, hogy a Víz világnapját ünnepeljük.
Így a szülõk figyelme is ráirányult e jeles
napra.

Célunk a vízrõl szerzett ismeretek elmé-
lyítése, tudatosítása az általános iskolában
és a Holt-Tisza partján megrendezett ünnep
alkalmából, együtt játszás, játékos feladatok
megoldásával. A gyerekeket takarékos
vízfelhasználásra, a vizek tisztaságának
megõrzésére neveljük. Felhívjuk a
figyelmüket a vízszennyezésre. 
Kora délelõtt az iskola épületében megfi-
gyeltük a témához kapcsolódó
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztést,
a szürkevíz hasznosítást. Utána a Holt -
Tisza partján folytatódtak az események. Öt
helyszínen, játékos feladatokat oldottak meg
a gyerekek és az útvesztõn természeti
környezetbe nem illõ „dolgokat“ gyûjtöttek.
Lakitelekrõl 7 csoport, Nyárlõrincrõl 3 cso-
port, Tiszaugról 1 csoport vett részt a pro-
gramon. Kunszentmártonból 1 vendég
óvodás csoport is csatlakozott hozzánk.

Sütõ Lászlóné óvodavezetõ

RAJZVERSENY

Az óvodások nagyon szeretnek rajzolni. A
környezettudatos magatartás egyik
sarkalatos kérdése a hulladék kezelése és
az energiával való takarékosság. E két
témakört rajpályázat hirdetésével
szeretnénk közelebb hozni a gyerekekhez a
KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 „Iskolazöldítés
és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken“ projekt keretében. Ennek
érdekében az iskolaépület meglátogatásá-
val és az ottani, a témához kapcsolódó
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés
megismerésével új ismeretekhez juttatjuk a
gyerekeket. Az iskolai komposztáló megfi-
gyelésével kezdtük a felkészülést, mivel
elõször a hulladékkezelés témakörben hir-
dettük meg a versenyt. 
A gyerekek most a komposztálással kap-
csolatos tapasztalataikat, érzéseiket rajzban
is megfogalmazhatják. Célunk, hogy a
gyerekek tapasztalják meg, hogy a szerves
anyagokat komposztálva hasznos anyagok
keletkeznek.

Romhányi Olga 
programszervezõ

MEGHÍVÓ
A Községi Könyvtár szeretettel

meghívja Önt, családját és barátait

2014. április 8 -án (kedd) 18 órára
Talmácsi Attila

klinikai szakpszichológus, filozófiai tanár

„Keresztény pszichológiai szempontok a

depresszió megelõzéséhez és gyógyuláshoz“
címû elõadására

Helyszín: Községi Könyvtár

Községi Könyvtár
6065 Lakitelek Széchenyi krt. 35. sz. 

Telefon: 76/448-957    Mobil: 20/5484-481  
email: k2081@koznet.hu, www.lakitelekikonyvtar.hu

NAGYPÉNTEKEN
Felhõs az ég, nem süt a Nap.
Talán a felhõk is könnyezni fognak. 
Ezen a napon, nagypénteken
Jézus legyõzte a halált a kereszten.

Értünk született.
Tanította, gyógyította az embereket. 
Õ olyan dolgokat cselekedett, 
Amilyet senki más meg nem tett.

Igazságot tanított. 
Jóságot hirdetett. 
Megszüntette a hitetlenséget.
Enyhülést adott és ad ma is a szenvedõknek.

Csodái rendkívüliek!
A béna járt, a vak látott,
A süket hallott, a leprás meggyógyult, 
Lázár a halálból feltámadott.
Pilátus – bár nem találta bûnösnek –, 
Mégis kimondta a súlyos ítéletet.
Megostorozták, fejére töviskoszorút tettek;
Kegyetlen kínzások után keresztre feszíttetett.

Nagy küldetést teljesített.
Halála Után Istenhez, az Atyához ment. 
Õ volt a Világ Világossága.
Ma is õ ad fényt nekünk borús nagyjainkra.

Lejegyezte: Hegyi Rozália

TAVASZKÖSZÖNTÕ
Árnyas erdõben szeretnék élni nyáron át
Nékem a zöld árnyas erdõ vidám kedvet ád.
Lombos fák virágos ága  mintha intene,
Árnyaimban megpihenni, jöjj, ó jöjj ide.

Minden ágon kismadárka játszik, énekel.
Fûzfás között szarvas és õz vidáman szökell.
Kis madárka, lombok árnya, ó mily kedvet ád,
Árnyas erdõben szeretnék élni nyáron át.  

Lejegyezte: Hegyi Rozália

Tavaszi szellõ hoz friss illatot,
míg felcsendül az aprók dala,

hogy lelkünkben tükrözze visszhangját.



ELSÕSEGÉLY! ÉGÉSRE – TOJÁSFEHÉRJE!
Egy kurzuson át a tûzoltókat felkészítették elsõsegélynyújtásra. Ha valaki
megég, – legyen az bármilyen nagy terjedelmû – legelõször a megégett
részt folyó hideg víz alá kell tartani, míg a megégett bõr lehûl. Azután egy
tojásfehérjét kicsit felverünk habnak, –  csak hogy könnyebb legyen kenni.
Több rétegben rákenjük a megégett felületre. A fehérje a bõrre rászáradt,
és egy hártyát képez rajta, ami azután megkeményedik. Ez tulajdonkép-
pen natúr collagén. 1 órán át  rákenjük az egész tojásfehérjét. Késõbb
már nem lehet érezni fájdalmat; másnapra már csak alig lesz az égés
helye pirosas-barnás. 10 nap múlva a súlyos égésnek semmi nyoma nem
marad! A bõr színe sem változik el. A megégett bõr teljesen recu-
perálódik, köszönhetõen a tojásfehérjében található colagénnek, ami a
valóságban egy placenta és tele van vitaminnal...

LAKITELEKI    ÚJSÁGmárcius április

Lakiteleki kitüntetések március 15-én
A hagyományoknak megfelelõen a délelõtti Templom-parki ünnep-
séget délután a mûvelõdési házban gálamûsor követi, ahol elõször a
lakiteleki kitüntetõ díjakat adták át.

Lakitelekért Emlékérmet posztumusz Anka Balázs, rendszer-
váltó polgármesterünk kapta. A méltatásából: „1990 õszén a település
választópolgárai, valamint a Képviselõ-testület Lakitelek elsõ polgár-
mesterévé választotta a Magyar Demokrata Fórum színeiben. Elsõ pol-
gármesteri ciklusa alatt kellett végrehajtani a szocializmusból való
átmenetet, a rendszerváltást, melyet az akkori Képviselõ-testülettel
együttmûködve nagy erõvel végzett. Tevékenységét többször nemtelen
támadások is érték, melyet emelt fõvel viselt. Polgármesterként 2002-ig
szolgálta a lakiteleki embereket.“ ... „A civil szférában is jelentõs
tevékenységet végzett Anka Balázs. A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület
alapító tagja is volt. 1990-tõl kisebb megszakításokkal a Lakiteleki Torna
Egylet vezetõségi tagja volt, 2009 decemberétõl az Egylet elnöke... Anka
Balázst 2013. december 14. napján vesztette el Lakitelek közössége.“ 
Lakitelekért Emlékérmet Szabó Tamás református lelkész úr
kapta. A méltatásából: „Köztiszteletben álló személy Lakiteleken, akit
mindenki ismer, tisztel, becsül, elismer. Gyülekezeti szolgálatai alkalmá-
val nagyon sok családnak szerzett emlékezetes perceket egy-egy
keresztelés, esküvõ alkalmával. Sokan a ravatal mellett hallott biztató
szavak után nyertek új erõre. Vasárnapi igehirdetéseibõl árad a szeretet,
a mások elfogadására, segítésére indító üzenet. Minden szolgálatára az
alázat a jellemzõ. Életfilozófiáját mindig úgy fogalmazta meg, ahogyan
Keresztelõ János mondta: <Annak növekednie kell, nékem pedig

alább szállanom.> Ezt tapaszthatja meg mindenki, aki bármilyen kapc-
solatba, beszélgetésbe kerül vele. A falu életében is tevékenyen részt
vesz... „Szabó Tamás közel 23 évi szolgálat után 2014. április 1-jével
kérte nyugdíjazását.“
Lakitelek Közmûvelõdési Díját kapta a Lakiteleki Népdalkör
A méltatásból: „1969-ben alakult Csinger Sándorné tanárnõt vezeté-
sével, s a mai napig Klárika a karnagya. Eleinte helyi és környékbeli ren-
dezvényeken szerepeltek. Miután Vass Lajos karnagy, népzenekutató
elindította a Röpülj Páva mozgalmat, a Lakiteleki Népdalkör is részese
lett a mozgalomnak. A Mûvelõdési Ház akkori igazgatója, Gyöngyösi
György meghívta egy népzenei találkozóra Vass Lajost. Jelentõs ismert-
ségre tett szert a Népdalkör Vass Lajos vendé-geskedésével... 1978-tól 8
éven keresztül Lakiteleken rendezték meg a megyei népzenei találkozó
elõdöntõjét és gálamûsorát. 1974-ben gyermek citerazenekarral bõvült
a 20-25 tagú felnõtt együttes, akikkel különbözõ népzenei találkozókon
léptek fel. Fellépéseik száma végtelen... Testvérkapcsolataik a mai
napig tartanak. Jelenleg is 18-20 lelkes kórustagja van...“
Szentirmay Tamásné nyugdíjas óvónõ Lakitelek Pedagó-giai
Díját kapta. A méltatásából: „...Gyerekek sokaságának volt szeretett
óvó nénije, akik szeretettel veszik körbe még ma is... Szakmai életút-
ja során nevelt látássérült, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogy-
atékos és autisztikus tünetekkel élõ kisgyereket. Jó érzékkel törõdött
a segítségre szoruló gyerekek szüleivel.... Szívesen tanulták tõle a
mesterséget a fõiskolás hallgatók, nagy odaadással tartott szakmai
bemutatókat óvónõknek, tanítóknak és szülõknek. Szentirmay
Tamásné 2012. december 14. napján nyugdíjba vonult. Kiemelkedõ
pedagógiai munkájáért állami kitüntetõ díjban részesült: 2013-ban
pedagógus nap alkalmából megkapta a Brunszvik Teréz-díjat...“
A Polgárõrség Lakitelek Lakitelek Közbiztonságáért Díjat
kapta. A méltatásból: “A törvény szerint a polgárõrség alapfela-
datként a helyi közrend és közbiztonság védelme érdekében
tevékenykedik, valamint a bûnmegelõzésben való közremûködés
érdekében közterületi járõrszolgálatot, figyelõszolgálatot lát el –
önkéntesen és díjazás nélkül! ...taglétszáma évek óta a 70-75 fõ közé
tehetõ... Lakiteleken – az országban elsõként – a testnevelés óra
keretében, órarendbe építetten tanulhatnak a lakiteleki általános isko-
la tanulói lovagolni. Ez a lehetõség többek között a lovas polgárõrök
közremûködése révén valósulhatott meg...“ Szabó Mihály az egyik
alapító vezetõ 9 évig, Török Mihály volt az õt követõ legtovább, 6 évig
szolgáló elnök. Jelenleg Madari Róbert az elnök...

Minden ki tüntetettnek gratulálunk!

Komposztálás!? Az meg mi a csoda?
címmel rajzpályázatot hirdetünk 

óvodásainknak

Te hallottad már a felnõttek-
tõl a komposzt kifejezést,
tudod, hogyan lesz az almac-
sutkából vagy a krumpli
héjából virágföld, ismered a
komposztálót, tudod, hogy
néz ki, milyen hulladékot
tehetünk bele, hogyan kell

gondozni, miért hasznos és egyáltalán mi a csodának van
ott az udvarunkon? 

Ha ilyen tájékozott vagy, akkor most itt az alkalom, hogy
fantáziádat megragadva alkoss és oszd meg velünk
élményeidet, tapasztalataidat!

Ragadj ceruzát, zsírkrétát, filctollat, festéket, vagy bármi-
lyen önkifejezésre alkalmas eszközt, és mutasd meg,
neked mit jelent környezettudatos „zöld“ óvodásként bánni
a hulladékkal.

Alkotásod bármilyen méretben, és szabadon választott
vizuális technikával készítheted, a hátulján legyen a neved,
csoportod neve, és az életkorod.

Ha elkészültél el ne felejtsd odaadni az óvó néninek
2014.04.01.-ig. A pályázati munkákat a Mûvelõdési Házban
kiállítjuk, ahol családoddal együtt is megtekintheted.

Jó munkát kívánok! Romhányi Olga
programszervezõ

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény, 
Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 
És melegítse fel szívedet.

Hogy lehess enyhet adó forrás 
A szeretetedre szomjazóknak, 
És legyen áldott támasz karod 
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad 
Minden hozzád fordulónak, 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod, 
Légy vigasz a szenvedõknek. 
Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresõnek.

Legyen áldott immár 
Minden hibád, bûnöd, vétked. 
Hiszen, ki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged!

Õrizzen hát ez az áldás, 
Fájdalomban, szenvedésben, 
Örömödben, bánatodban, 
Bûnök közti kísértésben.

Õrizze meg tisztaságod, 
Õrizze meg kedvességed. 
Õrizzen meg önmagadnak, 
És a Téged szeretõknek.
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Új kukásautója lesz Lakiteleknek!
Interjú Tornyi Gyulával,

a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. vezetõjével

– Elõször is a jó hír mindannyiunknak: a lakiteleki hulladékszállító
cégünk, a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. indult és nyert
egy – az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt – pályáza-
ton! Mi ez a pályázat, mit nyertünk tulajdonképpen?
– A projekt forrása Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl
szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete alapján a XII. VM fejezet 2013.
évi költségvetésében az OHÜ szakmai tevékenységének finanszírozása,
a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet költségvetésében az államház-
tartásért felelõs miniszter NGM/22629/3/2013. számú többletbevétel fel-
használásáról szóló engedélye, valamint a Kormány zárolás részbeni
feloldásáról szóló 1868/2013. (XI. 19.) számú határozata.
Ennek szellemében a 2015. január 1. napjával bevezetendõ szelektív hul-
ladékgyûjtés tárgyi feltételeinek fejlesztése keretében egy „kukás“ autó,
egy darus önrakodó gépkocsi, 4000 db 80 literes szelektív hulladékgyûjtõ
edény, 16 db 1200 literes szelektív hulladékgyûjtõ edény beszerzésére
nyíliklehetõség. Az elnyert pályázat 100%-os támogatottságú, teljes értéke
nettó áron 58.380.000,- Ft.
– Miért fontos ez nekünk, helyieknek?
– A megnyert eszközökkel tudjuk teljesíteni a „Hulladékgazdálkodási
Törvény“ által a lakosságra, az Önkormányzatraés a közszolgáltatórak-
iszabott feltételeket és feladatokat. Megalapozzuk költségek nélkül a
szelektív hulladékgyûjtés tárgyi feltételeit. Gyarapodott az Önkormányzat
és a település vagyona.
– Az elnyert eszközökön kívül mi egyéb tartozik még ehhez a pályá-
zathoz?
– Át kell dolgoztatni a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft.
szelektív hulladékgazdálkodási tervét, cselekvési programját. Biztosítani
kell a pályázat nyilvánossági feladatait, valamint a pályázat elkészítésév-
el, elszámolásával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatokat. Ezek a
költségnemek is 100%-ban támogatottak és része a nettó támogatott
összegnek.
– Szelektíven gyûjteni a szemetet többletmunkát jelent nekem és a csalá-
domnak, de többletmunkát és többletenergia befektetést jelent a hul-
ladékot elszállító cégnek is.. miért és kinek jó ez pontosan?
– Azt az elcsépelt szólamot – mely az igazságot hordozza – kell használ-
nom, hogy „A Földet csak kölcsön kaptuk unokáinktól“. Azzal a gyakorlat-
tal fel kell hagyni , ami a múltat tükrözi a hulladék garázdálkodásban.
Tudatosan kell a hulladékot kezelni, gyûjteni, elszállítani, újra hasznosí-
tani, megsemmisíteni.  Ezt meg kell tanulni mindenkinek aki ebben a
folyamatban részt vesz. És ez kinek jó?? Nekünk, gyermekeinknek,
unokáinknak és az Õ unokáinak. Ja és Törvény kötelez rá mindenkit.
– Hogyan kívánják az idén bekövetkezõ változásokról tájékoztatni a
helyieket? Hogy tudjuk meg mit kell majd csinálnunk?
– A legnagyobb gondot az okozza, hogy nem hirdették ki azt a miniszteri
rendeletet, hogy hogyan kell a szelektív gyûjtést végrehajtani. Ennek
ellenére nagyon jó alap a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 Iskolazöldítés és
kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken konstrukció, mely elõkészíti a
szelektív programot. Készítünk szórólapot, részletes ismertetõt a háznál
történõ szelektív feladatokra. Rendezünk szelektív próbanapot, ahol a
lakosság kipróbálhatja, hogyan kell hulladékot szétválogatni otthon.
Konzultálunk a lakossággal, indítunk külön szelektív infó elektronikus lev-
elezési lehetõséget szakértõ ügyintézõvel. Naprakész aktuális információt
biztosítunk a www.lakigazdakft.hu honlapunkon.
– Mit gondol, a lakitelekiek szívesen állnak majd át a hulladék
kezelésének eme új módjára? Számít-e fennakadásokra, és ha igen,
hogyan lehet ezeket a jövõben jól kezelni?
A lakiteleki lakosok döntõ többsége látja a szelektív hulladékgyûjtés szük-
ségességét. A többség segítõ készen vállalja a hulladék szétválogatásá-
val kapcsolatos kellemetlenségeket. Ki kell alakítani az új gyûjtési pro-

gramot. Menet közben ellenõrizni kell a válogatás, gyûjtés, szállítás
szabályosságát ugyan úgy ahogy a hatóságok fognak minket ellenõrizni.
Lesznek fennakadások, de közös akarattal gyorsan megoldódnak. Itt is
kérem a lakosság cselekvõ segítségét.
– Az utolsó és talán a legtöbbeket foglalkoztató kérdés: mibe fog ez a
helyi ingatlannal rendelkezõknek kerülni? Lehet már errõl tudni vagy
sejteni valamit?
– A szelektív hulladékgyûjtés mindig jóval többe kerül, mint a „normál“
kommunális hulladék gyûjtése. A díjakról beszélni felelõtlenség lenne,
mivel a 2012. évi CLXXXV törvénya hulladékról, 47/A. § (1) A hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmû-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelem-
bevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.
Ennek a kötelezettségének a felelõs miniszter várhatóan november
hónapban fog eleget tenni. Ezek alapján – képesítésem sincs hozzá –
jósolni sem merek semmit.
– Köszönöm szépen a válaszokat a Laki-Gazda Nonprofit
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatójának! Reméljük a jogsz-
abályi kötelezettségeken túl is mindenki érzékeli a szelektív gyûjtésre
való átállás szükségességét. A megvalósításhoz kívánunk Önöknek sok
erõt és kitartást!
– Én köszönöm a lehetõséget, hogy pár mondatot szólhattam a sikeres
pályázatról, valamint az elkövetkezõ idõszakról. Én is kívánok minden-
kinek erõt, kitartást és türelmet a kötelezõ hulladékgyûjtési  átállás végre-
hajtásához.                                                     Harmatos Zoltán

Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszias idõ beköszöntével minden

évben megfigyelhetõ, hogy megnõ a besurranásos lopá-
sok száma. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be
a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s utána a
jól megérdemelt pihenést kint a szabadban. Szívesen beszélgetünk szomszé-
dainkkal, barátainkkal a jó levegõn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangu-
latunkat, érdemes az alábbi bûnmegelõzési szabályokat betartani.

* Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem
biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk,
a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A
zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszte-
ségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.

*Elõfordult, hogy amíg a tulajdonos a lakása elõtt dohányozott, a tettes
észrevétlenül bejutott az elõszobába és a fogason lógó kabát zsebébõl tulaj-
donított el egy pénztárcát.

Ha csak rövid idõre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy
éppen ismerõseinkkel váltunk pár szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!

*A szellõztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk
ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már
bent is van a szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a függõ-
folyosóra nyíló ablakok esetében is.

*Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhetõ, hogy a kerti munka
hevében fel sem tûnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó
végében dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun,
ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba és észrevétlenül
távozhat értékeinkkel együtt.

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

Az egymásra való odafigyelést, az intézkedõ hatóságok felé a gyors és pon-
tos jelzésadást továbbra is kérjük Önöktõl. Ne fordítsanak hátat, ha bûncselek-
ményt látnak, forduljanak bizalommal a rendõrséghez!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BÛNMEGELÕZÉSI
OSZTÁLY – K E C S K E M É T 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., 

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, 
Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu



TÛZGYÚJTÁSI TILALOM!
2014. március 22-tõl kezdõdõen tilos tüzet

gyújtani a Bács-Kiskun megye területén fekvõ
erdõkben és fásításokon, valamint az

erdõterületek illetve fásítások határától számí-
tott kétszáz méteren belüli területeken kijelölt tûzrakó helyeken is, valamint a

közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is!

Más esetekben fontos LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A növényi hulladékégetés tûzvédelmi szabályairól és a tûzgyújtási tilalomról

A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdõvédelmi, levegõtisztasági, stb.)
betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

A tervezett égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt legalább 24 órával a
tûzoltóságnak lehetõleg írásban be kell jelenteni.

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelõ-, a nád-és
a növényi hulladék égetése!

A vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdõ- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyel-
metlenség vagy a szándékos gyújtogatás okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az
erdõtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.

Erõs szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot égetni!

FONTOS: a tarló-vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át
kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

A tûzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tûzoltóságokon, valamint a polgármesteri
hivatalokban is. (bacs.katasztrofavedelem.hu vagy www.kecskemet.hu)
A tarlónak minden oldalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos. 

Az égetéshez csak a tarlómaradványok, valamint a legelõkön található száraz fû használ-
hatók fel. 
A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.

A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól

Alapvetõen a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel meg van tiltva, valamint a tilalom
kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék égetésére is.

Ezen fõszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetõvé téve a
növényi hulladék égetését.

A kivételek:

– Az erdõterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-elõkészítés és a
vágásterületen az égetés csak növényegészségügyi indokból vagy természeti kár
megelõzése, illetve elhárítása miatt végezhetõ.
– Természeti területen a Felügyelõség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más
vízinövényzet égetéséhez.
– A települési önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történõ megállapítása.

A tûzvédelmi szabályok megszegése esetén 100.000-3.000.000 Ft-ig terjedõ
tûzvédelmi bírság szabható ki.

LAKITELEKI    ÚJSÁGmárcius április

LOVAGLÁSI LEHETÕSÉG!
A 2014. március 31-ei héttõl folytatódik  a lovaskultúra oktatás
Lakiteleken, az iskolai testnevelés órák keretében. Az oktatás
helyszíne a Lakiteleki Népfõiskola. Ezzel párhuzamosan, 2014. már-
cius 31. és június 14. között szakkör jellegû oktatásra is lehetõség
lesz, korhatár nélkül. A szakkör térítés ellenében vehetõ igénybe, az
alábbi árak mellett:

1. Gyermek (18 év alatt), lakiteleki lakos: 1.000 forint/alkalom.
2. Felnõtt (18 év fölött), lakiteleki lakos: 2.000 forint/alkalom.
3. Gyermek (18 év alatt), nem lakiteleki lakos: 2.000 forint/alkalom.
4. Felnõtt (18 év fölött), nem lakiteleki lakos: 4.000 forint/alkalom.

Érdeklõdni, jelentkezni és az idõbeosztást egyeztetni Dobecz Évánál
lehet. Tel: 06/20/529-8916

Egy alkalom 1 órás foglalkozást jelent, melyben benne foglaltatik a
lovak felszerszámozása is.
A szakkör keretében egy idõben több lovas ül lovon, akikkel az oktató
egyszerre foglalkozik. Egyéni foglalkozásra is van lehetõség, ebben
az esetben a fenti árak duplája fizetendõ. F.

Wass Albert: A magyarságtudat gyakorlata (részlet)

„Magyarságtudat – összefoglaló meghatározásban: a magyar ember
nemzeti öntudata. Az a bizonyos szellemi gyökér, ami a múltból
táplálkozva kijelöli az ember helyét a jelenben. A magyar kultúra kin-
cseivel ez az örökség gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akárcsak egy
szellemi mentõöv, gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a népek
tengerében.
Több mint a nyelv, mert a nyelv csak addig tartja meg magyarnak az
egyént, amíg népi csoportján belül él.
Több mint ismeret, tudás, kultúra, mert mindezek haszontalanokká
válnak a nagy megpróbáltatások idején s lefoszlanak az emberrõl,
akár a festék.
Több mint politikai helytállás, amit egy puskagolyó egyetlen szempil-
lantás alatt érvényteleníthet.
A magyarságtudat lelkünk mélyébe beültetett vallás, mely az Istenbe
és önmagunkba vetett hiten alapszik s annak rendíthetetlen tudatán,
hogy magyari voltunknál fogva csak mint magyaroknak van helyünk
ezen a Földön s csak mint magyarok teljesíthetjük hivatásunkat,
melyre rendeltettünk. Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a
magyart és nemzetté a magyarul beszélõ népet...“ 

prof. dr. Papp Lajos: „Az Úton” – Az elsõ Magyar
Zarándokúton (Esztergomtól – Máriagyüdig) c. írásából             

„A zarándok elõször testét kell, hogy rendezze. Fizikai valóságát.
Ha Budapest utcáin vagy aszfalton járunk, nem kell lábunk elé

nézni, ezért testünk mozgása rendezetlen. A természet nem tûri a
rendezetlenséget. Minden lépésre, mozdulatra figyelni kell.

Összpontosítva, egy pillanatnyi kihagyás nélkül. 
Ha így teszünk, akkor az Isten teremtette világ visszafogad ben-

nünket. Testünk alkalmazkodik ahhoz, ahonnan kiszakíttatott.
Növényhez, állathoz, mocsárhoz, krisztustövishez, galagonyabokor-
hoz, napsütéshez, szélhez, vízhez.

Ha elfogadod a földet, az ég is kezd befogadni. Ahogy rendezõdik
légzésed, szívverésed, úgy nyílik meg az ég és a szellemed már
nem a felesleges dolgokra figyel, hanem kikristályosodnak a leg-
fontosabb dolgok.

Nem sok, csak néhány dolog. Miért élsz?
Miért küzdesz földi elemekkel, miért küzdesz növénnyel, állattal,

emberrel? Hiszen gyõzelmet soha senki felett nem arathatsz.
Egyetlen igaz gyõzelem valósítható meg, önmagunk legyõzése. A

fájdalmam, a fáradságom, a reménytelenségem, az idõtlen idõ, a
szenvedésem. Ha gyõzni tudsz magad felett, célhoz érhetsz!
Visszatalálhatsz Istenhez.”

„– ...Én népem! múltba vagy jövõbe nézz!…
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!…
De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hûség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva õsök honszerelmét,
Féltõn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!…“

Sajó Sándor: Magyarnak lenni…(részlet)

„...Soha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég –
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék!
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem, hitvallón, egy érzés sajog:
Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, – inkább meghalok!...“

Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben – részlet

„Az út nehéz s a cél oly messze még!...
Küzdj, szenvedj, fáradj, ifju nemzedék!...
Bús ugarunknak lesz még aratása,
Csak törjed, túrjad, magyar ifjúság,
Hogy megzendíthesd új föltámadásra
A magyar élet büszke himnuszát!“

Sajó Sándor: Magyar kereszt – részlet


