
2014. május – június
Ára: 150 Ft

A L A P Í T O T T A :  L E Z S Á K  S Á N D O R , 19 8 9 - B E N

LAKITELEKI ÚJSÁG

XXVI. évfolyam 5. szám (Május) Pünkösd  vagy ÍGÉRET hava
(Június) Szent Iván hava NAPISTEN hava   

„Isten békességre teremtette az embert, s nem háborúságra, s mindenkinek megadta a maga helyét, hogy
éljen, s mit végezzen. Az Úristen tudja, mit csinál.“ Vass Albert

Fejlesztés a Népfõiskolán...

Másik képünk és egy  rövid
beszámoló a 10. oldalon

látható, olvasható.

június 4-e 
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA, 

TRIANON EMLÉKNTRIANON EMLÉKNAPAP
Szeretet te l  és t isztelet te l  meghívjuk 
Önt és családját ,  valamint  minden 

Laki te leken tartózkodót
2014. június 4-én, szerdán 16:32 órára a

Templom parkba, az Emlékezés Harangjához, hogy
emlékezzünk az elsõ világháborút lezáró trianoni
békediktátumra, magyarságunk minden tagjára és

közösségére, magyar nemzetünk államhatárok feletti
összetartozására. 

1920.június 4-én következett be a magyar nemzet kárpát-medencei
történelmének legnagyobb tragédiája: a trianoni békediktátum nemzetünkre
történõ rákényszerítése. A feltámadás reményébe vetett hittel emlékezünk a
gyászos eseményrõl e napon!

A megemlékezést követõen 17 órától, a Mûvelõdési Házban elõadást tart
báró Bánffy Miklós, Erdély egykori befolyásos családjának a leszármazottja –
„Kárpótlás és az erdélyi magyar arisztokrácia: múlt, jelen és/vagy jövõ?“
címmel.

A Bánffy család felmenõi között találunk nádorokat, fõispánokat, erdélyi kor-
mányzókat, miniszterelnököt és minisztereket. Báró Bánffy Miklós mai erdélyi
fõnemes, aki fõ feladatának tartja a magyarságtudat és a magyar ember otthon-
maradásáért való munkálkodást Erdélyben. Kisközségi polgármesterként a
törvény betartása és betartatása, a lakosság hangulatának javítása, valamint az
emberi értékrend kialakítását tekinti fõ feladatának. Mint a Johannita Lovagrend
kommentátora, a Hit védelméért és a Rászorulók támogatásáért tevékenykedik.

Az izgalmas,  érdekes e lõadásra,  
va lamint  a  községi  megemlékezésre vár juk Önt  is  !

TRIANON –
1920. június 4.

Ez a legszomorúbb dátum
Magyarország történetében.
Kilencvennégy esztendõvel
ezelõtt ezen a napon kény-
szerítették Magyarországra a hírhedt trianoni békeszerzõdést. Ez a legal-
jasabb merénylet volt az ezeréves magyar nemzet ellen, mely mindenkor a
keresztény Nyugat védõbástyájaként teljesítette európai „feladatát“. Ezer
éven át minden menekültet és otthont keresõt befogadott hazánk. „Hálából“
1920-ban feldarabolták és odaajándékozták a koncra éhes szomszédoknak.
Ma már hét ország bitorol magyar területet. 

1914-ben egyetlen lövés elegendõ volt, hogy lángba boruljon a világ.
Sarajevo utcáján egy szerb orvgyilkos lelõtte a csehek és románok által ked-
velt osztrák-magyar trónörököst, aki nyílt ellensége volt a magyaroknak. A
magyar országgyûlés egy csoportja kétségbeesetten próbálta megõrizni a
magyar nemzet semlegességét, sikertelenül. Ennek ellenére, öt évvel késõbb
Magyarországra mérték ki a gyõztes hatalmak a legsúlyosabb bün-
tetést: az ezeréves Kárpát-medencei országot kíméletlenül fel-
darabolták. Több mint három millió magyar idegen megszállás alá
került és üldöztetésnek, zaklatásnak, mérhetetlenül sok szenvedésnek
lett kitéve. Az országot minden természeti kincsétõl megfosztotta az
igazságtalan „békeparancs“. Milliók lettek földönfutóvá. 

Magyarország elvesztette területének 71.5%-át, lakosságának 63.6%-
át. Magyarország az egyetlen ország a világon, amelyik kizárólag
önmagával határos!

Nyílként hatolnak ezek a mondatok még ma is minden igaz magyar ember
szívébe!  „Hagyjuk már a múltat“ – igyekeznek ekként szónokolni sokan! Nem!
Ezt soha nem feledjük, nem feledhetjük, mert aki a szívében magyar, annak a
dédunokája, s az összes leszármazottja is ugyanúgy érez, amint azok, akiken
végrehatották ezt a gaztettet. Akik megélték, akik hallották a mélységes
mélyen zengõ-bongó országos méretû gyászharangzúgást, azok, akik nincste-
lenné váltak, akiknek a családját szétszakították, azoknak a testvéreinknek tar-
tozunk az igazság kimondásával, és a gaztett felszínen tartásával!  Azon
testvéreinkért még ma is összeszorul a szívünk, s ökölbe rándul a kezünk!

Mert Vass Albert mit is mond? „Erre mindig emlékeznünk kell! Ma már
tudom, hogy nem tehetek mást: el kell mennem oda, ahol a világ nagyurai
esztendõk óta gyûléseznek már és szónoklatokat tartanak a békérõl, az
igazságról és az emberi jogokról. És ha nem eresztenek be az ajtókon, úgy
be kell mennem az ablakokon. De oda kell állanom elébük, és meg kell mon-
danom nekik, hogy hagyják abba a szónoklatokat. Mert nem tisztességes
dolog szabadságról beszélni, és a mások szabadságát odaajándékozni az
ördögnek. Igazságról és emberi jogokról beszélni és odaajándékozni egy
országot a halálnak. Meg fogom kérdezni tõlük: mit vétettem ellenetek, urak?
És mit vétett az én népem, ott a hegyek között? Majd elõveszik a pénztár-
cáikat, mint ahogy azt a gazdagok szokták, ha nem tudnak megfelelni a
szegények kérdéseire, de én azt mondom nekik: Nem, urak! Ne alamizsnát
adjatok! Adjátok vissza a hegyeimet!“ – Ezt vallom én is! Czinege Edit



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Miskolczi Zalán (Madi Tünde)

Bán Kristóf (Magó Adrienn)

Sánta Amélia (Farkas Éva)

Bódor Mia (Parádi Krisztina)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
TöGulyás Miklós és Kapás Terézia

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

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

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút   vennünk:

Bencsik Jenõ József (1935)
Polyák József (1958)
Németh Zsolt (1973)

Kovács Endréné Dora Mária (1935)
Faragó Sándorné Túri Ilona (1951)
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Ismét lesz
Lakiteleknek

állandó állatorvosa!

Pesír doktor ide költözik, ren-
delõjét a Széchenyi úton – a volt
százforintos bolt helyén – nyitja
meg. (Révész Erikáék egykori háza.)

A doktor úrral készült interjút a következõ
számban olvashatják! 

Addig a fenti elérhetõségeken 
keressék õt!

„Életünknek egén fénylõ csillag voltál,
Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál,
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed!“

Kutasi Lászlóné 
Tószegi Julianna 

halálának 
1. évfordulóján

emlékezik: 

szeretõ férje és lánya   

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazon
testvéreknek, közeli és távoli rokonoknak, szomszé-
doknak  és ismerõsöknek, akik drága szerettünket,

BENCSIK JENÕT 
fájdalmunkban osztozva utolsó útjára
elkísérték. 
Köszönjük a kegyelet virágait, az együtt-
érzõ és erõt adó részvétnyilvánításokat.

A gyászoló család: felesége, fiai és menye

„Búcsú nélkül mentem én el tõletek
nem búcsúzom, ma is élek köztetek.
Szíveteket ne eméssze fájdalom,
vigasz legyen, hogy örökké álmodom.“

Emlékezés 
BALOG ANTAL

halálának 1. évfordulóján.   Szeretõ családja

Emlékezés B. Nagy Lászlóné
halálának 2. évfordulóján!

„Van egy út, melynek kapuját õrzi a bánat.
Könnyû ide eljutni, de nincs kijárat.
Csak a szél hangja töri meg a temetõ
csendjét, s fejünkbe bekúszik egy borús
emlék! Meg állok sírjánál csendesen,
tudom, hogy odalenn már 
nem fáj semmi sem. Egy szív megállt,
nem dobog már tovább...
Csendes kis temetõben
nyugalmat talált!“

Nyugodjon Békében,
Anyuka!

Emlékezik rá menye: Margó

Emlékezés férjem, 
Simonyi Sándor 

halálának 1. évfordulóján!

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél
Itt hagytál mindent amiért küzdöttél.
Legnagyobb fájdalom, hogy itt hagytál
Engem is azon a május reggelén.
Nélküled jön el a tavasz, nyár, õsz, tél,
de bármily szép is, Nélküled nem lesz ugyanaz! 
Bocsáss meg ha valamit is  hibáztam! 
Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam!
Fogtam a kezed s õriztem álmod!
Reménykedtem egész éjjel, 
talán holnap a mosolyodat is látom.
De reggel iszonyú volt a fájdalom, 
hogy soha többé nem láthatom.
Kérem a jó Istent, vigyázzon rád odafent,
helyettem Angyalok simogassák fejed.
Istenem, vigyázz Rá, csak arra kérlek,
légy vele, óvd, vigasztald, öleld át helyettem!
Köszönöm a sok szép évet, szeretõ Apucikám!
Szívemben hagytad emléked örökké: Anyucikád!
Emlékezik rá szeretõ felesége: 

Margó
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Öt község 
látássérültjei tartottak

ANYÁK NAPI
ÜNNEPSÉGET. 

Köszönjük 
ezt a szép napot!

Golovicsné 

Marika
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Tájékoztató az ebek 
2014. évi kötelezõ

veszettség elleni oltásáról

Hivatkozva a 164/
2008. (XII.20.) FVM
rendelet elõírásai ra a
következõkre hívom
fel az ebtartók
figyelmét.

1. A veszettség elleni védõoltás MINDEN 3
hónapnál idõsebb kutya esetén
KÖTELEZÕ.

2. 2013. január 1-tõl a veszettség elleni véde-
kezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése
szerint: „Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel megjelölt eb oltható.“

3. Minden ebnek SORSZÁMOZOTT Kisállat
egészségügyi Könyvvel kell rendelkeznie. Ha
nem rendelkezik oltási könyvvel, elveszett,
megrongálódott vagy oltáskor nincs a helyszí-
nen, abban az esetben új okmányt állítunk ki.
A Kisállat egészségügyi Könyv kiállítása
díjköteles. Díja 500 Ft.

4. Az oltási helyszíneken a megadott idõpon-
tokban egy kutya vakcinázása 3.500 Ft.

5. A beoltott kutyákat a kötelezõen elõírt
féregtelenítõvel látjuk el.

6. A 147/2004. (X. I.) FVM rendelet 5. § (3)
bekezdése szerint:
„Kedvtelésbõl tartott állatok részére
szervezett – összevezetéssel történõ –
tömeges mikrochip-behelyezés tilos.“

A két vonatkozó jogszabály alapján az össze-
vezetéses oltás során csak mikrochippel
korábban már megjelölt eb oltható be, az ösz-
szevezetéses veszettség elleni védõoltás be-
adása a mikrochipezéssel nem köthetõ össze.

Lakitelek községben az alábbi idõpontok-
ban és helyszíneken történik az eboltás:

Június 6. péntek
PÓTOLTÁS 14:00-15:30 Piactér

Június 10. kedd
PÓTOLTÁS 16:30-17:30   Mûv.ház

Június 12. csütörtök
PÓTOLTÁS       16:30-17:30 Piactér

Dr. Pesír Zoltán
20/361-9330

TÁJÉKOZTATÓ
GEOFIZIKAI

MÉRÉSEKRÕL
A TDE Services Kft. ezúton tájékoz-

tatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat,
hogy Kecskemét, Tiszaalpár,
Lakitelek, Tiszakécske, Szentkirály,
Nyárlõrinc, Városföld, Kunszállás,
Kiskunfélegyháza, Jakabszállás,
Helvécia, Fülöpjakab településeken
–  a MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Mûködõ Részvénytár-
saság megbízásából szeizmikus
méréseket fog végezni szén-
hidrogén (kõolaj és földgáz)
telepeket kutatva 2014. május 19. –
augusztus 31. között. A  mérésekre a
Szolnoki Bányakapitányság engedé-
lyével kerül sor. A mérések során geo-
déziai kitûzések (kis fakarók),
érzékelõ kábelek földfelszínre történõ
lefektetése és mesterséges rezgés-
keltés tapasztalható. Ezeket a hul-
lámokat önjáró vibrátorokkal, vagy kis
mélységû fúrólyukban robbantással
gerjesztik. A kivitelezést végzõk
tevékenységükkel sajnálatosan kárt
okozhatnak a mezõgazdasági kultúrá-
kban és ingatlanokban. Az okozott
károkat a bányavállalkozó MOL Nyrt.
megtéríti. A károk felmérését a TDE
Services Kft. végzi. A tevékenységgel
érintett valamennyi ingatlan tulaj-
donosát megkeressük a teljes körû
kármentesítés érdekében. Természe-
tesen a tevékenységgel kapcsolatos
kérdésekkel, észrevételekkel és kár-
igényekkel jelentkezni lehet a kutatási
területen mûködõ kutató csoportnál, a
TDE Services Kft. lenti elérhetõségén:

TDE Services Kft.
00-36-70-458-9212  

KÉRJÜK, HOGY A KITÛZÖTT
KARÓKAT ÉS A LEFEKTETETT
VEZETÉKEKET NE MOZDÍTSÁK
EL,  A MUNKA BEFEJEZTÉVEL

SZAKEMBEREINK AZOKAT
ELTÁVOLÍTJÁK!

Idén is kátyúzzák a lakiteleki utakat! 
A földutak gréderezése már elkezdõdött!

Rendszeresen felmerülõ probléma az önkormányzati utak állapota, így idén is, mint minden esz-
tendõben, a tavaszi idõszakban elkezdõdnek a belterületi utak kátyútlanítási munkálatai. Az Önkor-
mányzat ismét felmérette a Településüzemeltetési Csoporttal az utak jelenlegi állapotát, s költ-
ségkalkulációt készíttetett a hibák megszüntetésére. 

(A teljes lista, az üdülõterületi és külterületi utak állapotának felméréseivel megtalálható az Önkor-
mányzat honlapján.)

A felmérés szerint Lakitelek belterületén több száz kátyú található, de sajnos mindnek a
rendbetétele nem várható, mert vállalható fel, hiszen horribilis összegbe kerülne! 

A legsúlyosabb állapotú utcákat azonban megjavítják, a munkálatokat hamarosan elkezdik!

Májusban tagjaink számára az alapfeladataink (járõrözés gépkocsival,
gyalogosan, kerékpárral és lóval), jelzés az illetékes hatóságok részére)
mellett, a május 25-én megtartott Európa Parlamenti Választások bizton-
ságos lebonyolításában való részvétel jelentett kiemelt szolgálatot. A
helyi választási bizottság és a rendõrség felkérése alapján polgárõreink
4 szavazókörben szombaton 13 órától vasárnap reggel 6 óráig õrizték a
szavazókörök sértetlenségét. A feladat végrehajtásában 12 társunk vett
részt. 

Köszönöm (általános iskola) Molnár Margit, id. Salánki Imre, Pulai
Sándor, (mûvelõdési ház) Keresztúri Dénes, id. Belicza András, Verzár
Csaba, (napközi) Szórát Miklós, Müller Ferenc, Tóth Péter, (kapásfalusi
iskola) Zoboki Zoltán, Dakó Sándor, Szabó József polgárõrtársaim
önkéntes feladatvállalását. 

Május 3-án a tûzoltó majálison a polgárõrség is fõzött a jelen lévõ tag-
jai számára, valamint a fõzõversenybe is beneveztünk. Szabó József tár-
sunk bográcsos „kacsa aprólék“ pörköltjével megosztott 2. helyezést ért
el. Köszönjük Jóska vállalását és finom fõztjét! 

Május 12-én sajnos ismét temetés idejére kérték polgárõreink segít-
ségét a 44-es fõúton való biztonságos átkelés, a temetõ parkolójában
lévõ gépjármûvek vagyonbiztonságának fenntartása érdekében. 

Május 17-én szombaton az EasyDance sportnap szervezõi kérték a
polgárõrség segítségét a reggeli „bolond futás“ lebonyolításához. A régi
„Táncsics-kör biztonságos teljesítéséhez forgalomirányítással járultak
hozzá társaink. Köszönet Benkovics Gyöngyi, Molnár Margit, Keresztúri
Dénes, ifj. Salánki Imre, Ifj. Szekeres János polgárõrtársunknak.

Egyesületünk a település vagyonbiztonságának fenntartása érdekében
kísérleti jelleggel együttmûködik a Tiszakécskei Vagyonvédelmi és
Bûnmegelõzési Alapítvánnyal. A tapasztalatok ismeretében hosszabb
távú együttmûködés is kialakulhat a két szervezet között.

HELYESBÍTÉS Április hónap elején az önkormányzat és az iskola
felkérésére polgárõrök segítették reggelente az iskolába, óvodába
érkezõ gyermekek biztonságos átkelését az új parkoló bejáratánál, mely-
ben Szórát Tibor polgárõrtársam vett részt! Köszönet a szolgálatáért!

FIGYELEM!  Lakitelek kül- és belterületén (12 másik településsel
egy idõben) az elkövetkezõ három hónap során geofizikai
méréseket végez egy vállalkozás, melynek során a mélyben rejtõzõ
olaj- és gázkészleteket kívánják felmérni.

A munka során a kábeleket és rezgéskeltõ eszközöket telepítenek az
érintett területeken. Kérjük a lakosságot, hogy lakóingatlanaikba csak a
vállalkozás által kiállított igazolással, igazolvánnyal ellátott személyeket
engedjék be. A cég képviselõivel az önkormányzat és a polgárõrség is
egyeztetni fog annak érdekében, hogy trükkös tolvajok, rossz szándékú
emberek ne ejthessék tévedésbe a lakitelekieket, különösen az idõseket. 

Kérjük, kísérjék figyelemmel az önkormányzat ez irányú tájékoz-
tatóit, valamint figyeljenek ismerõseikre, szomszédjaikra, hogy ne
váljanak bûncselekmény áldozatává! Amennyiben gyanús
ismeretleneket látnak a faluban értesítsék a rendõrséget!

Tisztelettel:   
Madari Róbert, elnök

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Mobil: +3630/621-0063 

Email: polgarorseg@lakitelek.hu

A polgárõrség hírei

Tisztelt Lakitelekiek!
Soron következõ önkormányzati

ülésünk június 5-én 14 órakor
kezdõdik a nagyteremben. 

22 napirendi pont elfogadásáról dönt a testület,
majd zárt ülésen további kettõrõl.

Mivel az ülés nyilvános, így bárki részt vehet a
tanácskozáson, de anélkül, hogy beleszólhatna

az ott folyó munkába. 
Látogasson el, legyen részese Ön is ennek a munkának!
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Eötvös-nap: „a végsõ összecsapás“

Immár több éve hagyomány, hogy a gyerekemeberek közelgõ
ünnepének környékén Eötvös-napot szerveznek a lakiteleki általános
iskolában. 

Az idén különösen színesnek ígérkezik a Tõsfürdõn zajló program,
hiszen az „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken“ pályázati program keretében meghirdetett osztályok
közötti nemes versengés e napon érkezik döntõ fordulójához, és az
eredményhirdetés ceremóniája is fokozza majd az izgalmakat. 

Ráadásul nemcsak a lakiteleki tanulók lehetnek az élmények részesei,
hanem a „vendégségbe hívott“ nyárlõrinci általános iskolások is. A
vetélkedés végsõ feladatai a – már eddig is terítéken lévõ –, víz-
takarékosság, hulladékcsökkentés, -kezelés, illetve a környezetbarát
életvitel témakörébõl kerülnek ki. 

A megoldásukhoz ezúttal is „jár“ némi segítség, ami egyúttal újabb
hasznos ismereteket jelent, mégpedig azoktól a szakemberektõl, akiket az
egyes témacsoportok „állomásaira“ invitáltak meg a fáradhatatlan
szervezõk. Lesz szakavatott ismerõje a kerékpározás hasznos tudnivalói-
nak, a vízzel való gazdálkodásnak, és a hulladékkezeléssel, kom-
posztálással, környezettudatos életvitellel kapcsolatos kérdéseknek is. 

Az 5+1 kérdésbõl álló tesztek kitöltése, gyors értékelése után aztán
kialakul a végsõ sorrend az osztályok között, és sor kerül az eredmény-
hirdetésre is, amelyen értelemszerûen külön-külön értékelik az alsó
tagozatosok és a felsõsök teljesítményét. 

Ráadásul minderre már teli hassal kerülhet sor, hiszen a Laki-Konyha
szakácsai bográcsban fõtt finomsággal kínálják a nemcsak a versenyzés-
ben elpilledt, hanem az elvégzett munka fáradtságait pihentetõ fürdõzés-
sel is maguk mögött hagyó diákseregletet. 

Az Eötvös-nap programjaira június 10-én kerül sor.                      H. Z.

Lurkó- tábor 
2014. 

 
Három héten át szeretettel várunk benneteket! 
Sallainé Gy. Csilla, Varga Sándorné, Szekeres 

Jánosné, Balog  
Erika, Nádudvariné Révész Dóra, Vargáné D. Márta 

2014. június 16- 20. 
2014. június 23-27.    

2014. június 30- július 4-ig 

Helyszín: a Lévai Iskola (08-16 óráig) 
�

    Részvételi díj: 7 500 Ft /hét 
Az ár tartalmazza a napközbeni 

foglakozások,, belépők,kirándulások  és az 
egyszeri étkezés (ebéd) árát! 

 Jelentkezés: az iskola titkárságán vagy  

Vargáné D. Mártánál  

Sok barátoddal együtt várunk! 

Mûvelõdési ház
Május 3-án a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Lakitelek Önkormányzata
és a Mûvelõdési Ház közös szervezésében megrendezésre került a Majális és
Tûzoltó Nap Lakiteleken. Elsõsorban az esemény családi és baráti hangulatát
említette erényként minden résztvevõ civil szervezet és magánember. 
Köszönöm a szervezõk és a lebonyolításban résztvevõk segítségét, akik ismét
bizonyították azt, hogy készek a munkájukat és a szabadidejüket a település
javára felajánlani. 
Nem tisztem, hogy a mûsort, a szervezést vagy a lebonyolítást minõsítsem, azt
megteszik azok, akik itt voltak… Egy biztos, hogy én nagyon jól éreztem magam
és büszke vagyok mindenkire, aki a rendezvény sikeréért dolgozott!
Örömmel láttam a fõzõcsapatokat, akik baráti szomszédolással töltötték az idõt
és nagyszerûen érezték magukat egymás társaságában. Több olyan lakiteleki-
vel is beszéltem, aki kilátogatott hozzánk és annyi ismerõsre talált a csapatok
tagjai között, hogy akár négyszeresen is megebédelhetett volna, olyan sok
meghívása lett hirtelen. Arra bíztatom a településünk lakóit, hogy az ilyen és
ehhez hasonló rendezvényekre látogassanak ki, mert olyan élményekben is
lehet részük, amire nem számítanak… Én nem garantálhatom a rég nem látott
barátokat, ismerõsöket, akár rokonokat, de mint az május 3-án kiderült, az élet
ezt is megoldja nekünk. Csak annyit kell tenni érte, hogy eljönnek és megnézik
a programokat, amelyeket kis kivétellel szintén helyiek mutatnak be. Sokat
készülnek és próbálnak a zenészeink, táncosaink, énekeseink ezekre az
eseményekre és szeretnék Önöknek megmutatni magukat és a tehetségüket.
Az óvodások játékos tornabemutatójától kezdve a dobos palánták, a mazsoret-
tek, lakiteleki és a kunszentmártoni fúvószenészek, a Grand Up, a ZafiraDance
Team és az EasyDance táncosai, az Erdélybõl (Szovátáról) érkezett gyermek -
énekkar, a Kösöntyû néptánccsoport, mind-mind nagyszerû produkcióval
érkezett a majálisra. Láttuk Döbrögit és Lúdas Matyit, a tûzoltóautók
felvonulását, a gyerekek lézerharcot vívhattak a kiserdõben, gokartozhattak és
tüzet is olthattak poroltó készülékkel. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi minden
állt rendelkezésre a gondtalan idõtöltéshez.
Remélem, hogy minden kilátogató jól érezte magát a mûvelõdési ház parkjában
és aki nem látta, az hallott arról, hogy „milyen jó volt ez a majális“.
A tavalyi Szent István napi fõzésen két csapat vett részt, az idei majálison már
kilenc csapat indult. Ez mindenképpen közösségformáló és erõsítõ folyamat,
remélem a jövõben még többen fogunk találkozni ezeken a rendezvényeken,
hiszen ezek az alkalmak Önökért szervezõdnek. 

Június 1-jén, vasárnap GYERMEKNAPRA invitáljuk a kicsiket és a kísérõket; a
programot sok helyen meghirdettük, bízunk a sikeres lebonyolításban, s kegyes
lesz az idõ is hozzánk.  Belicza András

Lakiteleki Nagycsaládos Egyesület hírei
A Lakiteleki Nagycsaládosok közremûködésével idén elõ-

ször szerveztük meg a Szerelmi 3próbát. 
2014. március 22-én nagy sikerrel tartottuk meg a progra-

mot lezáró élménybeszámoló estet, melyen a szervezõk nagy
örömére 10 pár jött el együtt ünnepelni. Együtt beszélgettünk a feladatok
során szerzett élményeinkrõl, és arról, hogy mit jelent számunkra a szeretet,
házasság, szerelem.

Mindannyian forrón vágyakozunk a szeretet és a szeretettel teli kapcsolatok
után. Mindannyian ezt az egyetlen kapcsolatot keressük. Mégis miért él annyi
ember egyedül, ha mindennél jobban kívánjuk a szeretetet és a szerelmet,
miért emelkedik egekbe a válások következtében szétszakadt családok
száma? A szerelem nem a sors vagy a szerencse eredménye. Mi hozzuk
létre a szeretetet, ...és mindannyiunkban megvan a képesség, hogy életre
keltsük. Mindenkiben megtalálható a képesség arra, hogy szeressünk és
szeressenek bennünket. Mindannyiunkban megvan a képesség, hogy olyan
kapcsolatot hozzunk létre, amelyben a lényeg a szeretet.

A szervezõk és a résztvevõk nevében is hálásan köszönjük a Mûvelõdési
Ház vezetésének, hogy otthont adott az élménybeszámoló estnek, és egyben
gratulálunk a tombola nyerteseinek, Ankáné Tábori Hajnalkának és Anka
Gyulának, akik egy gyertyafényes vacsorát nyertek a lakiteleki Kecskés
étterem jóvoltából.            Hontiné Fazekas Brigitta és Kwaysser Dominika
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Egy kis ízelítõ az esküvõi szertartásról
Lakiteleken!

Kedves Házasulandó Párok, Kedves Házaspárok!

A házasságkötés az emberi élet egyik
legnagyobb állomása. Az ünnepi nap
szervezésénél az elsõ fontos lépés az
esküvõi helyszín kiválasztása.

Házasságkötési szándékot az elõtt az
anyakönyvvezetõ elõtt kell bejelenteni,
ahol házasságot kívánnak kötni. Ez az
ország bármely anyakönyvvezetõje
elõtt megtörténhet – lakóhely
illetékességi szabályra tekintet nélkül. 

Lakiteleken, kolléganõm Kovácsné Kalló Andrea és én ren-
delkezünk azzal a jogosultsággal, hogy az itt házasodókat polgári
szertartás keretén belül összeadjuk.

Több lehetõ-
ség közül vá-
laszthatnak a
párok. A kb. 70
fõ befogadásá-
ra alkalmas há-
z a s s á g k ö t õ
terem, valamint
külsõ helyszín
is szóba jöhet. 

Az elmúlt években saját ötletbõl, új dekorációval díszítjük a
Polgármesteri Hivatal udvarán tartott esküvõket.

Az anyakönyvvezetõ elõtt kimondott igen, új értelmet nyerhet. A
polgári szertartást eddig sokan, egy kötelezõ epizódnak tartották.
Azon dolgozunk, hogy ez megváltozzon. Már a bejelentkezéskor
igyekszünk érzékeltetni a jegyespárral, hogy számunkra is éppen
olyan fontos életük nagy napja, mint nekik.

Minden esküvõn külön személyre szóló beszéddel köszöntjük a
párt. Az általuk elmondott egy két személyes élményt a saját
ismeretekkel vegyítve egyedi köszöntõt tudunk mondani.

Külön öröm számunkra, hogy már más településrõl, sõt
nagyvárosokból is jöttek hozzánk házasodni, mert tetszett az
esküvõ, ahol akkor még vendégként voltak itt.

Újdonságok
A korábbi években megszokott gyertyagyújtás helyett, lehet

homoköntést választani. Két üvegben, különbözõ színû homokot
közösen öntik a középsõbe, mely a kezdõdõ házaséletet jelképezi.
Ez különösen a kültéri helyszínen praktikus, hiszen nem kell azon

aggódni, hogy
elfújja a szél.

Szintén új lehe-
tõség az egymás-
nak tett fogadalom
beépülése a szer-
tartásba, mely
meghittebbé teszi
az esküvõt. Itt az
anyakönyvvezetõ

által elõolvasott szöveget ismétli a jegyespár, mely lehet egy elõre
kiválasztott fogadalom, vagy saját gondolatok megfogalmazása.

Nemcsak a frissen házasulandóknak kínáljuk szolgáltatásainkat,
jubileumi esküvõ megtartását, házasságkötés megerõsítését is vál-
laljuk.

Szeretettel várjuk a jegyespárokat, a jubileumi házasságot
ünneplõket, valamint mindazokat, akik a korábbi fogadalmukat
szeretnék megerõsíteni, még van szabad hely az idei esküvõi sze-
zonban!                               Zobokiné Kiss Anita anyakönyvvezetõ

„ AMIT MÁR ELTÁNCOLTÁL,  
SENKI  SE VEHETI  EL  TÕLED“

Vad margaréták, zöld borostyán-, és kékes-lilás bükkönyindák, s
számtalan csokor pirosan viruló pipacsfej dugta össze a fejét a
Mákvirág Galéria udvarán egy-egy kannában, kosárban, tartóban, s
azok tanakodtak, ugyan miért is gyülekeznek ide most az emberek…
Mivel egynyári virágok, nem tudhatják, hogy azért érkeznek most a meg-
hívott mûvészek, alkotók és minden más vendég, hogy együtt töltsék
május utolsó péntekének délutánját, a Lakiteleki Mûvészetek Napját. 

Hogyan is szólt a meghívó? „A  lakiteleki Mákvirág Galéria – Drogéria tulajdonosa,
Lendvainé Dr. Erki Mária tisztelettel hívja, várja Önt, családját és barátait 2014. május 30-
án, pénteken 15 órára a Lakiteleki Mûvészetek Napjára és Éjszakájára“, melyet a TÁNC
jegyében rendeztek meg.

Mi, alkotók jöttünk harminchatan; de nemcsak Lakitelekrõl, hanem szerte az országból!
Jöttünk, mert fontosnak éreztük, hogy jelen legyünk! Letettük a készülõ munkát, abba-

hagytuk  a fontos feladatot, és félretettünk ezen délutánra mindet, mert hívott a lakitele-
ki MÁKVIRÁG! S mi örömmel érkeztünk, mert tudjuk, hogy itt erõsebben fogjuk meg
egymás kezét, összekapaszkodunk, egymás szemébe nézünk, erõt merítünk, szeretetet
adunk-kapunk, mosolygunk, a lelkünk feltöltõdik valamiféle megmagyarázhatatlan erõ-
vel, melytõl aztán egy esztendeig ismét bírjuk… Alkotunk, futunk, dolgozunk, s már csak
azt vesszük észre, hogy ismét arra várunk, megérkezzék a következõ május végi
találkozó, az új élményt, új feltöltést adó! Immár a tizenhetedik! 

Lakitelek Ékszerdobozában egyre bõvül a kör, egyre többen leszünk, akik elhozzuk újabb
és legújabb alkotásunkat, hogy letegyük a jelünket: itt vagyunk, megvagyunk, hazajöttünk,
mert ebben a nagy családban olyan jó jelen lenni! Sajnos évrõl évre szaporodik azok száma
is, akik elmennek közülünk, akik helyet foglalnak az „égi páholyban“, s onnan figyelnek ben-
nünket. De mi tudjuk, hogy továbbra is itt vannak velünk… Így szemünkbõl gyorsan fel-
száradnak a könnyek, már csak a meghatódottságtól billeg a szemzugban egy-egy csepp… 

Lám, most is milyen sok megható, felemelõ pillanatot élhettünk át…  
Lezsák Sándor ezen alkalommal adta át A VENDÉGNEK, Szász Andrásnak – a

Pilinszky-díjas írónak, újságírónak, s remek fotósnak – a szerzõ legújabb könyvét, melyet
titokban készítettek el ez alkalomra! A meghatódottság bizony  magas fokon remegett… 

Bár a hõmérséklet egyre hûlt, egyre jobban fáztunk, ennek ellenére lelkesen néztük – azt
a színdarabot, melyet Marika rendezett – Szász András könyvének egyik jelenetébõl…
Meglepetés-ajándékul nyújtotta át a szerzõnek – „utólagos engedély“-re várva… Megkapta! :)

Percrõl percre fokozódott a hangulat, bizony minden remekül sikerült. Ámulatból ámulat-
ba estem, s azon gondolkodtam, meddig lehet ezt még fokozni? Kalocsa doktor meg is je-
gyezte mellettem: „Ez a mûsor bárhol megállná a helyét!“ Úgy bizony, s még nem volt vége!

Repült a szoknya a Kösöntyûs hölgyeken a különféle néptáncok eltáncolásakor;
kopogtak a csizmasarkak, csibészesen füttyentettek, tapsoltak és fogattak az urak…
Még a mi lelkünket is pezsegtette az ütemes dobogás, és a népi muzsika hangja.

A szúrós szemén átsugárzó férfiemberi erõ, Szuetta Béla „kopogósa“  még most is
dübörög a lelkemben.  A táncok, táncát, a vad argentin tangót Szabó Tibor és párja, Edit
adta elõ. A fekete-piros szín fokozta  a nonverbális „pár-beszédet“ a tánc minden pil-
lanatában. Remek volt! Gyõri Krisztián táncai lenyûgöztek! Hihetetlen lendülettel, könnyed-
séggel „repkedett“ a fiatalember a színpadon a táncai közben. S a többiek is, mind!

Újabb három agyagtáblába nyomott kéznyomat készült, s kerül majd égetés után a
Kéznyomat-galériába: Lezsák Sándoré, országgyûlési képviselõnké, az országgyûlés
alelnökéé, a Népfõiskola alapítójáé; Szász András íróé; és községünk azon házior-
vosáé, aki évtizedek óta gyógyítja a falu beteg lakosságát, s lát el fáradtságot nem
ismerõ türelemmel és elhivatottsággal: Kalocsa Zoltán doktor úré.  

A délután ünnepe végéig fogtuk mindnyájan az érkezéskor a kezünkbe adott mákgubót,
melynek valós és vélt mákonya bizony mindnyájunkat elvarázsolt erre az ünnepségre!  

Köszönjük, Marika! Köszönjük minden résztvevõnek, szervezõnek, a háttérben
tevékenykedõnek ezt a napot! Jó volt! Szép volt! Felemelõ délután részesei lehettünk.

Máris várom a következõt! A 18. alkalmat! A „nagykorút“! 
P.s.:  Sajnos nem tudtam az esti koncerten részt venni, mert azt szûk családi körben töltöt-

tem, a középsõ unokám második születésnapját ünnepeltük, s éjszakába nyúlóan beszél-
gettem Édesanyámmal, a gyerekeimmel, mert bár közel lakunk egymáshoz, mégis ritkán
adatik meg, hogy összeüljünk, s egymástól  mi  is erõt kapjunk… De elmeséltem a nap
élménydús eseményeit, és titokban sokszor gondoltam a meg nem élt „Holdvilágpor“-kon-
certre…

Hálával, köszönettel, szeretõ öleléssel mindannyiunk nevében:               Czinege Edit
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Hírek a Gondozási Központból… – szerkeszti: Tigyi Istvánné

Kedves Olvasóink!

Már nagyon vártuk a májust, mert mint olvasni fogják, nagyon színes, izgalmas dol-
gok történtek itt nálunk a Gondozási Központban. (Örülünk. hogy részesei lehettünk
ezeknek az eseményeknek, hogy ezekkel a programokkal színt tudtunk hozni gondo-
zottjaink életébe.

2014. május 7-én a lakiteleki Kézimunka Szakkör tagjai látogattak el hozzánk és
mutatták be munkáikat.
Nagyon jó volt látni a
különféle technikákkal
készült munkák
sokaságát, melyeket
körbe adva idõseink is
kézbe foghattak és
m e g c s o d á l h a t t a k .
Nagyon jó hangatatú
beszélgetés alakult ki a
kézmûves technikák
múltjáról, jelenérõl és jövõjérõ1 is. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, hogy ápolják és
tovább adják tudásukat. Hiszen õk egy nagyon összetartó közösséget alkotva
kézmûves remekeikkel hozzájárulnak Lakitelek helyi értékeihez. Köszönjük saját dol-
gozóinknak, hogy süteménnyel kedveskedhettünk vendégeinknek.

Május 8-án tartottuk Anyák napi ünnepségünket, melyen köszöntöttük a
Gondozási Központban lakó, illetve ide bejáró Édesanyákat. Ugyanakkor emléket állí-
tottunk minden olyan édesanya, illetve gyermek elõtt, aki már nem tehet közöttünk.
Köszönetet mondunk a szép, színvonalas, szívhez szóló mûsorért a lakiteleki általános
iskola énekkarának és felkészítõ tanáruknak, Szekeres Jánosnénak. A Szivárvány
óvoda Napsugár cso-
portjának nagycsopor-
tosainak, az óvónéni-
jeinknek, Madari
Istvánnénak és Nagy
Juditnak és köszönet
illeti óvodánk vezetõjét
Sütõ Lászlónét a
szervezésben nyújtott
segítségéért. Faragó
Anett (Farargó Józsefné
kolleganõnk lánya) dallal, Kasztel Anita verssel és bentlakóink közül páran
(Szabadszállási Menyhértné, Váradi Sándorné. Bakos Imréné és Barsi Sándor) egy-
egy anyák napjához köthetõ nótával és verssel tették emlékezetessé ünnepségün-
ket. Köszönet érte! A mûsoron kívül egy kis vendégfogadással és egy saját készítésû
képeslappal is kedveskedtünk az ünnepelteknek. Köszönetet mondunk a
süteményekért Varga Lajosnénak és Német Józsefnének; az üdítõkért Vári Attilának.

Örömünkre szolgált, hogy május 10-én a Füzesgyarmati Nõk Egyesülete a
lakiteleki nõegylettel kiegészülve Lakitelek több intézményébe ellátogattak, többek
között hozzánk is. Tigyi Istvánné intézményvezetõnk beszélt a Gondozási
Központról, a megvalósult és a jövõbeli tervekrõl, a szociális szakma szépségeirõl
és nehézségeirõl. A beszámolót aztán egy rögtönzött mûsor követte. Felkérésre a
vendégek közül dr. Finciczky Sándorné szavalt. A bentlakók közül Bakos Imréné és
Barsi Sándor szerepeltek. Köszönjük szereplésüket! A sütemény Laczkó Zoltánné
kolléganõnk érdeme volt. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket látogatásukkal
és visszavárjuk Önöket!

Amire pedig a bent-
lakónk és nappali ellátot-
taink már nagyon régen
készültek, az a május 17-
én megtartott Hozzátar-
tozói Találkozó volt. 

Ezt a találkozót eddig
hagyományosan a bentlakónknak és hozzátartozóiknak szerveztük, de idéntõl
szerettük volna a meghívottak körét kiterjeszteni a nappali ellátottakra és azok
közeli családtagjaira is. Õk egy közösség tagjaiként élik mindennapjaikat.
Ismeretséget és gyakran barátságot is kötnek egymással. Olyanok vagyunk, mint
egy nagy, összetartó család, figyelünk egymásra. Számunkra nagyon fontosak az
ünnepek, mert ekkor összejön a család apraja-nagyja, és egy kerti parti mellett
jókat beszélgethetünk, szórakozhatunk. Ezek az alkalmak megerõsítik a szülõ-
gyermek, valamint a hozzátartozókkal való kapcsolatot. Ugyanakkor informálást,
tájékoztatást is nyújtanak az intézmény mûködésérõl, a központi finanszírozásról
és  az intézmény mûködését érintõ szabályokról, azok változásairól, a térítési
díjakról és megállapításának szabályairól, a jövõbeni tervekrõl és az önkor-
mányzat támogatásáról. 

Köszönjük Madari Andor alpolgármesternek a vendégekhez intézett szavait, és
azt a folyamatos segítõ munkáját, amit az intézményünkért tesz. 

A Gondozási Központ mûködését érintõ fontos információkról Tigyi Istvánné
intézményvezetõnk és Billus Zoltánné vezetõ ápolónõnk számolt be. Bagi Ferenc
plébános úrnak köszönjük az asztali áIdást és hogy megáldotta, felszentelte az új
épületszárnyunkat. Köszönjük neki a Keresztény élet címû hetilapot is, melyet
vendégeinknek oszthattunk ki. Ezt követõen az intézményünk dolgozói által
készített babgulyással, a Laki-Konyha Kft.-nél rendelt rizskoch-kal és a vendégeink
által biztosított süteményekkel, üdítõkkel kínáltuk meg a résztvevõinket. 

A süteményekért köszönetet mondunk: Dobos családnak, VasadiBalázs
Lajosnénak, Hegedûs Jánosnénak, Tar Andreának és Zoller Évának. Az üdítõt Vári
Attilától kaptuk, köszönjük. A tombolafelajánlásokért hálásak vagyunk: Ország
Zoltánnénak, Torbán Jánosnénak és családjának, Németh Ferencnének, Pulai
Sándornak, Németh Krisztiánnak és családjának, Lösenek, Billus Zoltánnénak,
Fekete Ferencnének és a RehabHungária Kftnek. Köszönjük mindenkinek, aki
megtisztelt bennünket jelenlétével, támogatott bennünket tombolajegyek vásár-
lásával, süteménnyel, üdítõvel.

Szeretnénk külön megköszönni a mûsorban helyt álló szereplõknek, hogy idejüket
nem kímélve szívvellélekkel készültek (Dr. Finciczky Sándorné, Kasztel Anita, Barsi
Sándor, Szabadszállási Menyhértné és Tigyi Istvánné szép szavalatát, Faragó Anett,
Váradi Sándorné, Bakos Imréné és a Gondozási Központ énekkarának énekét és
Faragó Niki és Bianka hastáncbemutatóját). A dekorációkat a nappalisokból és bent-
lakókból álló lelkes csapatnak és a Gondozási Központ valamennyi dolgozójának a
nemes helytállását. Reméljük az idén még jó néhányszor tudjuk bentlakóinkat és
nappali ellátásban részesülõ tagjainkat hasonlóan vidám, szórakoztató ren-
dezvényekkel megörvendeztetni. Terveink között sok program szerepel, amelyrõl
majd tájékoztatjuk Önöket!

A Gondozási Központ továbbra is várja a szociális étkeztetés, a tanyagondnoki
szolgáltatás, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás igénybevételére szóló
jelentkezéseket személyesen vagy érdeklõdni lehet a Gondozási Központ telefon-
számán (76/449071).

Köszönjük, hogy felajánlásaikkal folyamatosan segítik munkánkat, vagyis hogy
mi is segíthessünk. Sok ruhafelajánlást kaptunk és Révészné Marika almát
ajándékozott idõseinknek.

Köszönettel vesszük, ha felhívják figyelmünket olyanokra, akiknek segítségére
lehetnénk feladatköreink erejéig.

Szívesen vennénk olyan személyek jelentkezését is, akik önkéntesként elõadá-
saikkal, beszámolóikkal, történeteikkel, kézmûves tudásukkal szívesen gazdagí-
tanák itt bentlakóink és nappali bejáróink életét.

Köszönjük a figyelmet!

A TÛZOLTÓ MAJÁLIS-ról  videó itt nézhetõ meg:
https://www.youtube.com/watch?v=qkZxIIgOf
iQ&feature=youtu.be



Kedves Olvasóink!

Április utolsó napjaiban iratkoztak
be az óvodások az elsõ osztályokba. Terveink
szerint a 2014-2015-ös tanévben három elsõ osztá-
lyunk lesz Gulyásné Dantesz Ágnes, Pádár
Erzsébet és dr. Varga Sándorné tanító nénik
vezetésével. A nyolc évfolyamon húsz tanulócsoport-
ban oktatjuk majd a gyermekeket, ezekhez társulnak a
napközis és tanulószobás csoportok. Az ötödik osztá-
lyok osztályfõnökei Kiss Erzsébet, Nagyné
Nádudvari Ilona és Szekeres János Zsoltné
tanárnõk lesznek.

Április 29-én Varga Réka elsõ osztályos tanulónk
az Apáczai Kiadó Kis nyelvész versenyének országos
döntõjében Budapesten 6. helyezett lett.

A Bendegúz Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokság
versenyének megyei döntõjén is kitûnõ eredményeket
értek el diákjaink: Tálas Regõ Áron 2. b osztályos ta-
nuló anyanyelvbõl 2. helyezett lett. Szintén ezüst érmet
nyert Belicza Panna 3. a osztályos tanuló irodalom,
szövegértésbõl. Kovács Ivett 4. c osztályos tanuló
környezetismeretbõl 8., Nagy Ádám 5. a osztályos ta-
nuló pedig matematikából 9. helyezést ért el.

Gratulálunk a gyermekeknek és felkészítõ tanáraik-
nak!

A kecskeméti Németh László Gimnázium diákjai –
köztük a lakiteleki hallgatók – április 30-án ballagtak.
Sajnos idén csak nyolcan jártak a népfõiskolai osztály-
ba, s õk az orgoványiakkal közösen alkottak tanulócso-
portot. Nagy büszkeség számunkra, hogy a közösség
az „Év osztálya“ kitüntetõ címet nyerte el. Sikeres
érettségit kívánunk mindannyiuknak!

Májusban negyedikeseink, hatodikosaink és nyol-
cadikosaink számára év végi vizsgákat szervezünk.
Azokon az évfolyamokon szeretnénk így felmérni a
készségeket és képességeket, amelyek végén iskolatí-
pust válthatnak a gyermekek. 

Május 6-án a 6. b és a 8. c osztályosok kompetencia
próbamérésen vettek részt. Két mérési biztos
irányításával a gyermekek a 2015. esztendõ feladatlap-
jainak bemérését segítették. Országosan véletlensz-
erû kiválasztással jelölték ki a vizsgálaton résztvevõ
osztályokat, így kerültünk be idén elõször ebbe a rend-
szerbe.

Május közepére véglegesítettük a következõ
tanév tankönyvrendelését. 2014 õszen minden elsõ
és má-sodik évfolyamos diák ingyenesen kapja majd a
könyveket. Ezek úgynevezett tartós könyvek, ame-
lyeket egymásnak átadva négy éven át használnak
majd a gyermekek. Akik nem vigyáznak rájuk, azoknak
ki kell fizetniük a vételárat. 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ iskolái a kísérleti, még el
sem készült tankönyveken kívül tantárgyanként csak 2
könyvbõl választhattak. Az elmúlt esztendõkben épp
az ingyenesség biztosítására állami ösztönzésre
vásároltunk be a korábban bevált tankönyvekbõl
példányokat – ezek többségét viszont így jövõre már
nem használhatjuk. Készleteink valószínûleg a papír-
gyûjtésben végzik.

Május 9-én a tiszakécskei és a lakiteleki tûzoltók tar-

tottak közös gyakorlatot iskolánkban. A feltételezés
szerint az intézmény könyvtárában keletkezett tûz, és
egy gyermek bent is rekedt a helyiségben. A gyakorlat
sikeresen zárult. Bízunk benne, hogy éles helyzetben
nem kell bizonyítaniuk rátermettségüket a tûzoltóknak.

Iskolánk diákjai a COMENIUS program keretében
május 12. és 16. között Csehországban jártak.
Beszámolójukat következõ lapszámunkban
olvashatják az útról.

A Szegedi Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázaton 520
millió Ft-ot nyert a MENTORHÁLÓ program megvalósí-
tására. A dél-alföldi régió 95 kiemelkedõ teljesítményû
iskoláját (általános iskolák, középiskolák, gyógy-
pedagógiai intézmények, gyakorlóiskolák) hívták meg
a fejlesztésben való részvételre. A lehetõséget a
lakiteleki iskolának is felajánlották. A tantestület rend-
kívüli értekezleten döntött a programban való részvétel
mellett. Érdeklõdve várjuk a folytatást.

Május 16-án Lakiteleki Honvéd Hagyományõrzõink
foglalkozásának Kun Attila százados úr volt a
vendége.

Május 20-án, kedden a kecskeméti Bohém Ragtime

Jazz Band adott koncertet diákjainknak a mûvelõdési
házban. A remek muzsikát nagyon élvezték a gyer-
mekek. Köszönjük Váradiné Tarjányi Judit támo-
gatását, aki vállalta a koncert költségeit!

450 esztendõs a Kecskeméti Református
Gimnázium. Ebbõl az alkalomból az iskola tíz diákja és
három pedagógusa 450 km-es kerékpártúrán járta be
azokat a településeket, amelyekrõl az intézményben
tanuló fiatalok származnak. Hozzánk május 22-én,
csütörtökön délután érkezett a lelkes csapat.
Nyolcadikosaink üdítõvel, harapnivalóval várták õket. 

A túra Nyárlõrincen folytatódott, ahonnan
Kecskemétre, az alma materbe tértek vissza a
résztvevõk.

Már második esztendeje foglalkozik az alsós
focistákkal ifj. Tóth Sándor. Péntekenként edzi a 6-10
éveseket. A nyárlõrinci gyerekekkel három lakiteleki
másodikos, Nádudvari Szabolcs,  Olar Alexander és
Tálas Gergõ korcsoportjában Kalocsán megyei 3.
helyezést ért el. Köszönet Pézváltó Istvánnak, hogy
lehetõséget kaptak a mi focistáink is. 

A Tölgyfa Sportegyesület birkózóinak hírei

XV. alkalommal rendezték meg május 10-én
Abonyban a „Skultéty Sándor“ nemzetközi diák serdõlõ
és gyermek korcsoportú versenyt. A rendezvényen 23
egyesület 273 indulója vett részt. Fiataljaink ismét kitet-
tek magukért:

III. helyezést ért el 28 kg-os súlycsoportba Bodri
Bence 3. c osztályos tanuló

III. helyezést ért el 58 kg-os súlycsoportban Kiss
Csaba 4. a osztályos tanuló

Az újabb versenyekhez további sikereket kívánunk!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Ami az elõzõbõl kimaradt:
A Bendegúz – „Nyelvész“ megyei versenyén is szépen
szerepeltek a lakiteleki gyerekek. A második
évfolyamosok versenyén, Kecskeméten Tálas Regõ (2.
b) negyedik, Olar Alexander (2. a) ötödik lett. 
Jakabszálláson a területi helyesírási versenyen Kökény
Kamilla (2.a) harmadik, Bátor Béla (2. b) 8., Kakó
Hanna (2.b) 10. helyezést ért el. Ezzel összesítésben
Lakielek fél ponttal maradt le az elsõ helyezett, vagyis
a versenyt kiíró jakabszállási 2. osztályosoktól. Ezzel
második helyezést ért el iskolánk, a köztudottan na-
gyon nehéz versenyen, ahol a tollbamondás mellett,
hibajavítás és helyesírási TOTÓ is volt. 

Tisztelettel köszönjük mindazok támo-
gatását, akik adójuk 1%-át a Lakiteleki
Iskoláért Alapítványnak ajánlották fel. 

Reméljük, sok gyermeket segíthetünk
ebbõl a forrásból!



Lõr inc atya a Ki lyénfa lva és Lak i te lek közöt t i  tes tvérközségi  kapcsolat
szorgalmazója,  ápoló ja  vo l t .  Több a lka lommal  jár t  Lak i te leken és mutatot t

be  szentmisét  templomunkban.  Búcsúi  szónokunk is volt.

Képünkön középen Szilágyi Lõrinc  atya látható a lakiteleki plébánián 1997-ben

Bagi Ferenc plébános atyával és Anka Balázs akkori polgármesterrel, a Lakitelek

és Kilyénfalva testvérközségi kapcsolatát rögzítõ szándéknyilatkozat aláírásakor.

Szeretettel    várunkmindenkit 
A LAKITELEKI  JÉZUS SZÍVE

BÚCSÚRA!
A 2014. június 29-én  délelõtt

A 10 órakor kezdõdõ   ünnepi szentmise szónoka:  

L a k i t e l e k i  J é z u s  S z í v e  P l é b á n i a i
K ö z ö s s é g

A Jézus Szíve tisztelet
.

„Isten szeretete Jézus kereszten átszúrt Szívében
nyilvánult meg, és viszontszeretetet hoz létre“

(XVI. Benedek pápa).

Minden hónap elsõ péntekje, a Jézus Szíve-
tisztelet napja. Alacoque Szt Margit külön föl-
szólítást kapott az Úr Jézus Krisztustól, hogy min-
den hónap elsõ péntekén járuljon szentál-
dozáshoz. A 9 egymást követõ elsõ péntek meg-
tartásához, az elsõ pénteki nagykilencedhez az

Úr külön ígéretet fûzött. Ennek alapján, fõként a jezsuiták hatására, a Jézus Szíve
tisztelet legnépszerûbb formája lett az elsõ péntekeken végzett engesztelõ szent-
gyónás, szentmise (szövege votív mise Jézus Szent Szívérõl) és szentáldozás.
Az elsõ péntekek következetes megtartása nagy segítség a lelki életben.
Jellemzõje és a hozzá fûzõdõ ígéretek a bûnbánat, az önismeret fejlõdése, a
tökéletesség köré csoportosulnak.

Fõünnepe a pünkösd utáni 2. vasárnapot (úrnap nyolcadát) követõ péntek (az
egyházi év utolsó változó ünnepe). Ezenkívül a Jézus Szíve tisztelet ideje min-
den elsõpéntek és a június hónap.
Az „ELSÕPÉNTEKI NAGYKILENCED“, a Jézus Szíve-tisztelet imádságos
gyakorlatát 9 egymást követõ hónapban kell megtartani.
Jézus Szíve Alacoque Szent Margitnak adott ígéretei között szerepel: „Megadom
a végsõ megigazulás kegyelmét mindazoknak, akik 9 egymást követõ
hónap elsõ péntekén gyónnak és áldoznak. Nem halnak meg a halálos bûn
állapotában, sem a nekik szükséges szentségek nélkül. Isteni szívem biztos
menedékük lesz haláluk óráján“
Az elsõpéntek hagyományos formája a minden hónap elsõ péntekén való szent-
gyónás, majd a szentmisén való részvétel szentáldozással.
Jézus 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margiton keresztül a világnak, amelyekben
megmutatkoznak azok az irgalmak, amelyeket Jézus Szíve tesz azok javára akik
hittel szeretik, tisztelik és szolgálják AZ Õ ISTENI SZÍVÉT.

Az ígéretek a következõk:

1. Megígérem – mondja az Úr –, hogy megadom nekik az Állapotbeli
kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet.
2. Megadom és megõrzöm a békét családjaikban.
3. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondjaikban megvigasztalom
õket.
4. Életükben, de különösen átváltozásuk (haláluk) óráján biztos
megmenekülésük leszek.
5. Kiárasztom bõséges áldásaimat minden vállalkozásukra.
6. A bûnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását és végtelen
tengerét.
7. A bágyadt, lanyha, erõtlen lelkek Szeretetre fognak gyúlni.
8. A buzgó lelkek rövid idõ alatt tökéletességre jutnak.
9. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem képét
kifüggesztik és tisztelik.
10. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a legkeményebb
szíveket is megindítsák, és megérintsék.
11. Azok nevei, akik ezt az ájtatosságot terjeszteni fogják, Szívembe
lesznek írva.
12. Mindazok számára, akik 9 egymásután következõ hónap elsõ pén-
tekén áldoznak, megígérem a végsõ megtérés ajándékát; õk nem velem
ellenségeskedésben fognak átalakulni (meghalni), hanem megkapják a
Szentségeket és Szívem biztos menedékük lesz a végsõ pillanatban.

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 Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten õbenne.“
(1.János 4, 7-16)
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A Gyulafehérvári Fõegyházmegye, az Örmény Apostoli Kormányzóság, a gyer-
gyószentmiklósi örmény katolikus egyházközség, a Gyergyói Fõesperesi Kerület
papsága és a rokonság a jó Isten akaratát elfogadva tudatja, hogy 

NAGYONTISZTELENDÕ 
SZILÁGYI LÕRINC

szentszéki tanácsos, címzetes esperes, plébános
2014. május 16-án, pénteken hajnalban,
életének 70., papságának 46. évében, szentségekkel
megerõsítve, súlyos betegségét türelemmel viselve,
hazatért Teremtõ Atyjához. 

„Halhatatlan lelkemet Isten végtelen irgalmába ajánlom. Megköszönöm
Istennek, hogy meghívott szolgálatába, a hivatás kegyelmét, hogy elfogadta
szerény szolgálatomat. Megköszönöm földi életemnek minden pillanatát.
Mindenért a jóságos Istennek legyen hála.“ (Idézet a végrendeletbõl.)

Gyergyócsomafalván született 1944. január 3-án. Középiskolai és teológiai tanul-
mányait Gyulafehérváron a kántoriskolában, valamint a Hittudományi Fõiskolán
végezte. 1968. április 21-én tiszteletreméltó Márton Áron püspök úr szentelte pappá. 

Szolgálati helyei: 1968-1979 Balánbánya, 1979-1982 Mikóújfalu, 1982-1984 Torda,
1984-1995 Ditró, 1995-2009 Kilyénfalva, 2009-2014 Gyergyószentmiklós – örmény
plébánia.

Temetése szülõfalujában, Gyergyócsomafalván volt 2014. május 19-én, hétfõn.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Dr. Varga Lajos váci
segédpüspök pápai
káplán, címzetes apát. 



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

„Ezt mondván, Jézus rájuk lehelt és így szólt: Vegyetek Szentlelket!“
/Jn 20,22./
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Presbiteri találkozó Nyárlõrincen

Május 11-én, délután 3 órára a Bácskiskunsági
Egyházmegye gyülekezeteibõl közel száz presbiter jött
el Nyárlõrincre, a Mûvelõdési Házban tartandó presbi-
teri továbbképzés alkalmára. 

A bevezetõ igehirdetéssel Szabó Tamás, a helybéli
gyülekezet lelkipásztora szolgált. A program szerint Dr.
Kenyeres Tibor egyházmegyei bíró:  „Az Alaptörvény és
az egyházak jogállásának szabályozása“,  valamint Dr.
Svébisné Juhász Márta: „A Nõszövetség szerepe a
gyülekezeti diakóniában“ címmel tartott elõadást. Az
egyház év presbiteri elõadássorozatának mostani
negyedik alkalma is gazdagította a jelenlévõket hitben
és ismeretben egyaránt.  

Majd Hegedûs Béla esperes adott tájékoztatást  az
ezévi egyházi választások rendjérõl. S végül az együt-
tlétet Hörcsök Imre egyházmegyei gondnok buzdító,
erõsítõ és Isten áldását kérõ szavai zárták.

A  nyárlõrinci és lakiteleki presbiterek és gyülekezeti
tagok bõségesen terített asztallal /sütemény, üdítõ,
kávé/ kínálták a vendégeket.  Hálásan köszönjük
testvéreink szívbõl fakadó áldozathozatalát és
vendégüllátás szolgálatát. 

Áldozócsütörtök – 2014

‘„… és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész
Júdeában és Samáriában, sõt egészen a föld végsõ
határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára
felemeltetett, és felhõ takarta el Õt…“ ApCsel. 1,8-9

…és azóta bíráskodik felettünk a világ. Naponta állunk
ítélõszék elé. Ebben az összefüggésben és ezzel a
szóhasználattal élve: „most tanú meghallgatás folyik“.
Hogy te mit mondasz Samáriában, Lakiteleken, vagy a
föld végsõ pontján, ez itt a kérdés.

Jézus felemeltetett a mennybe. A történet szerint
nekünk angyalok segítenek a földi dolgok felé fordítani
tekintetünket, s ezáltal megteremteni a kellõ egyensúlyt
az égi, és földi dolgok között. 

Innentõl kezdve a hangsúly a hitre helyezõdik. S míg
Õ vissza nem jön, addig pedig ki-ki tegye a maga dolgát:

a király kormányozzon, az orvos gyógyítson… „mindaz,
amit tesztek hitbõl tegyétek…“

Én hiszem azt, hogy az a Jézus, aki felemeltetett,
„egykor az én poraim fölött is megáll.“ Addig én is
teszem a dolgomat. Ünneppé szentelem a hétköz-
napokat.

Pünkösd 2014

„Amikor pedig eljött a Pünkösd napja és mindnyájan
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbõl, amely
betöltötte az egész házat, ahol ültek." Majd valami
lángnyelvek jelentek meg elõttük, amelyek szétoszlottak
és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek
Szentlélekkel…“ /ApCsel. 2, 1-4./

Ezekben a sorokban, most teljesedik be Keresztelõ
János által meghirdetett, s a feltámadott Krisztus által
megígért Lélek kitöltés. Ez egy olyan házba történik,
amelyben mindnyájan együtt vannak. Valószínûleg nem
csak a tizenkét apostol, hanem Jézus követõinek
legszélesebb köre.

Olyan esemény ez, amely magának Istennek a jelen-
létére utal és mutat. Éppen ezért csak képekkel lehet
körülírni, s hivatkozhatnánk itt Mózes második könyvére,
vagy a Zsoltárok 50:3, vagy akár Ézsaiás 60:15-re.
Ezeken felbátorodva korunk képgazdag világát is, mint
kimeríthetetlen forrást igénybe vehetnénk. Ahhoz, hogy
a gyülekezettel szemléltessük elsõsorban azt, hogy a
Szentlélek ajándék ugyan, másrészt pedig eszköz,
amely minket alkalmassá tesz egy erõn feletti, világ-
méretû misszióra. „…erõt kaptok, amikor eljön hozzátok
a Szentlélek és tanúim lesztek… a föld végsõ határáig.“
/ApCsel. 1,8./

Ezen felül a Lélek minden jelenlévõt megajándékoz
azzal a lehetõséggel, hogy a mondottakat megértse és
õ maga is közérthetõvé váljék. Innentõl kezdve a világra
és világnak szóló Igehirdetés a felhatalmazott tanúk
ügye lesz. Nem díszlet, nem kellék, hanem Lélek és

élet.
„Mivel, tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket

gyõzünk meg. Isten elõtt pedig nyíltan állunk. Nem
önmagunkat ajánljuk nektek, hanem lehetõséget adunk
nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit
felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak
látszat és nem azzal, ami a szívben van.“ /2Kor 5, 11-13./

Gönczõ Sándor
ny. hajósi református lelkész

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

2014. május 25.  Hittanversenyen gyõztes fiataljaink
szereplése.

(Perselyadomány a táborozásra!)
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc

2014. május 29. Jézus Krisztus mennybemenetele
(Áldozócsütörtök)

11 órakor  Nyárlõrinc
18 órakor  Lakitelek (Konfirmáció)

2014. június 1. Istentisztelet 
9 órakor Lakitelek (Tubak János teológus

vizsga igehirdetése)
11 órakor Nyárlõrinc 

2014. június 7.  Úrvacsorára elõkészítõ  bûnbánati 
istentisztelet

17 órakor Nyárlõrinc
18 órakor Lakitelek

2014. június 8. PÜNKÖSD, a Szentlélek
kitöltésének ünnepe

9 órakor Lakitelek
11 órakor Nyárlõrinc
15 órakor Tiszaalpár 
(Hálaadás a templom felújításáért)

2014. június 9. PÜNKÖSD hétfõ
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc

2014. június 15. Szentháromság vasárnapja
(Tanévzáró istentisztelet)

A SZENTLÉLEK BÕSÉGES
ÁLDÁSÁVAL TELJES

PÜNKÖSDÖT KÍVÁNUNK
TESTVÉREINKNEK!

„J Ö V E L  S Z E N T L É L E K  
Ú R I S T E N!“
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H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. Telefon: +36 76/549-049; fax: +36 76/549-048
www.lakitelek.hu/nepfoiskola     E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu

Szerkeszti: Molnárné Lezsák Anna 76/549-049
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NÉPTÁNCOSOK SZAKMAI ALKOTÓTÁBORA A LAKITELEKI
NÉPFÕISKOLÁN – 2014. június 29. - július 6.

Szakmai alkotótáborunkban néptáncosok ismereteit bõvítjük bonchidai magyar és román, tar-
doskeddi és martosi táncok tanításával, élõ zenével.
A táncot tanítja:  –  Balogh Ildikó, örökös aranygyöngyös táncos

–  Fantoly Gyula, a népmûvészet ifjú mestere, nívódíjas koreográfus
Zenészek:  – Tormási Elek, Szabó János, Inoka Gyõzõ

Elhelyezés: a Népfõiskola területén, 3-4 ágyas, fürdõszobás szállodai szobákban
Szabadidõs programlehetõség a Népfõiskola területén: uszoda, biliárd, kerékpárkölcsönzés,
minigolf, kispályás foci, csocsó, ping-pong, strandröplabda
Kedvezményes részvételi díjként a teljes bekerülési költség 40%-a fizetendõ:

1. szállodai elhelyezés + teljes ellátás 22. 000,- Ft
2. csak táncoktatás + ebéd 7. 000,- Ft

Érkezés: 2014.június 29. (vasárnap) 14 órától, a foglalkozás 16 órakor kezdõdik.
Távozás: 2014.július  5.(szombat) táncház után, vagy 6-án (vasárnap) reggeli után

Jelentkezési határidõ: 2014. június 15-ig levélben vagy e-mailben, a jelentkezési lap vissza-
küldésével.       
A részvételi díjat érkezéskor, a Vendégház recepcióján kell befizetni!
Szervezõ: M.Lezsák Anna, Lezsák Sándorné

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

JELENTKEZÉSI LAP
Néptáncosok Szakmai Alkotótábora

2014. június 29. - július 6.

Név: ...................................................................................................  szül. év: ..............................

Lakcím: ..................................................................................Tel/fax:................................................

Együttes neve: .................................................................. Hány éve táncol: ................................

Jelentkezési határidõ: 2014. június 15.

Választott részvételi mód (a táblázatból a sorszámot kérjük beírni): .....................

Kelt: ..............................., 2014. ........................                      
.....................................................

jelentkezõ aláírása

VESD BELE MAGAD! VBM
Biokertészet az egészségünkért

Népfõiskolánk biokertészetében jártunk az
osztályunkkal.

Mivel a VBM (az AGRYA Fiatalgazdák Szövetsége által
szervezett Vesd Bele Magad országos mozgalom)
keretében saját kertjeinkben szüleink és nagyszüleink
segítségével már második éve dolgozunk, nagy érdek-
lõdéssel indultunk ki Hajdú Pista bácsi buszával az
üvegházakhoz. 
Vajon hogy lehet vegyszerek nélkül egészséges
növényeket termeszteni? Csak természetesen! Semmi
méreg, semmi mûtrágya!
Az õsszel induló, legalább még 7 esztendõt igénybe
vevõ folyamat (ennyi kell ahhoz, hogy valódi biok-
ertészetté „forrja  ki magát“ ez a nagyszabású mezõgaz-
dasági vállalkozás) már most nagyon látványos fejlõdést
mutat. Nem volt hiábavaló az eddig végzett munka! 

Tóth Adrienn, biokertész és ifj. Nagy József (iskolás - és
óvodás társaink apukája) vezetésével egy tanulságos
tanulmányi sétán vehettünk részt. Jegyzeteltünk, új
fogalmakat (pl.: mechanikus védekezés, alginit stb.)
tanultunk, valamint számunkra még ismeretlen
növényeket is láttunk. Megtudtuk, hogy vannak „jó
szomszédok“ – vagyis egymást segítõ növények.
Megtapasztaltuk, hogy hogyan védekeznek a kártevõk
ellen a biokertészek. (Mi is kerestünk és szedtünk egy
vizesvödörbe krumplibogarakat, de szerencsére kevés
volt!) Láttuk ázni a csalánt és a paradicsom leveles
szárát, amit mérgek helyett permeteznek a növényekre. 
Megtanultuk, hogy a katicabogár milyen nagyszerû
„segédkertész“a tetvek irtásában! Most már megismer-
jük a lárváját is. (Késõbb az iskolakertben is örömmel
fedeztük fel õket.) Már tudjuk, hogy a büdöske nevû
virág milyen hasznos a zöldségeskertekben. Mi is kap-
tunk egy-egy cseréppel a kertjeinkbe. Köszönjük! 
Láttuk azt is, hogy használják fel a komposztot. (Az isko-
lakertben is van komposztáló ládánk!) Megkóstoltunk
érdekes salátákat, sóskát, kaprot, káposztát. A tízórai-
hoz frissen szedett, mosott répát falatozhattunk. Nagyon
ízletes volt! S persze egészséges!
A zöldségeken kívül virágokat is termesztenek még itt.
Szép faládákba ültették be õket éppen. Nagyon szépen
mutatnak majd a népfõiskola területén. 
(Elõzõleg mi is tõlük vásároltuk az anyák napi virá-
gainkat az új piactéren.)

Nagyon élveztük a látogatást.
Köszönjük a lehetõséget! Sokat tanultunk megint.
A 2. a osztály nevében: Vargáné Darabos Márta, V.D.M. 

A Népfõiskola
fejlesztésének

jelen állását 2014.
április 18-án készült légi
felvétel láthatják. A
meglévõ épületek hõ-
központjainak áta-
lakítása, szennyvíz-
kezelõ építése, a
hévízközpont kiala-
kítása, termál-medence
építése a Tanuszoda
mellett és a biokerté-
szet gazdasági épü-
letének kivitelezése fo-
lyik ebben az ütemben.
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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!

7. rész 
A juhászok így élnek, úgy élnek!
Ha nem lopnak cserélnek, cserélnek,
Eladják a kosokat, juhokat,
Isszák a jó citronyos borokat. (Népdal)

„Szilaj pásztornak senki nem születet…“

„… a szilaj pásztor magától lett.
Mindig voltak az emberiségnek
számkivetettjei. Leginkább ezekbõl
alakult ki a szilaj pásztori rend. Ha
egy legény emberéletet oltott ki, és
nem akart szembenézni a törvény-
nyel, behúzódott a rétbe. Ha a másik
természete fellázadt a katonai
fegyelem ellen, eldobta a csákót,
elment ridegnek. Nagyon sok kezes és nyájpásztor nem tudott számot adni, s a
számadás elõl a rétnek vette magát. Szülétlen, ágrulszakadt, vagy árva gyermek
a ridegek között biztos otthont talált.“ (Gyõrffy I. 1928) A szilaj pásztor „kihaj-
tástól,“ Szent György naptól „szorulásig,“ általában Szent Mihályig a pusztán élt.
Nem úgy, mint a félszilaj, vagy a falu határában tevékenykedõ kezes pásztor. 

Évszázadok során általuk tökéletesedett a magyar pusztai állattartás, s a
százezrével legeltetett, lábon piacra terelt jószágállomány népünk túlélésének
legfõbb biztosítéka volt. A nyáj legfõbb irányítója a számadó. Szegény ember
nem lehetett, többnyire
módos, „czímerös pásztor“
dinasztiából került ki, hiszen
vagyonával, földjével,
marháival, házával felelt a
rábízott jószágokért.
Tárgyalt a gazdákkal, szám-
ba, rovásra vette a nyájat. A rovás a kéz öt ujján alapuló, quinarius számrend-
szer, mellyel jelölték a szüreten behordott csöbröket, a csárdában fogyasztott
iccéket, a fuvarok számát, egyszóval mindent, ami számolható, felróható.
Példaként a bugaci rovás négy, hat, ritkábban nyolcszögletû, méternél is hosz-
szabb, gyalult, kétujjnyi vastag rúd, melyre a számadó a kezére bízott teljes
jószágállományt gazdák, faj, nem és kor szerint fába véste, felrótta.               

A számadó szolgálóit maga fogadta fel.
Rangban elsõ a számadó-, vagy öreg-
bojtár, távollétében a számadó helyettese. A
rangsorban akár fél tucat, vagy még több
bojtár is követhette, számszerinti hatalmi
sorban, végén a kisbojtárral. A kisbojtár

fölött mindenki
„emberbojtár“. A gyakran csak 10-12 éves kisfiú a többiek
kapcájaként a cserény õrizõje, tüzet rak, fõz, takarít, a fel-
nõttek parancsára mindent megcsinál. A tüzeléstõl füstös,
kormos, „bõdörgõ gyerököt“ Halas környékén „pörnyevágó-
nak“ gúnyolták. „Tekintély dolgában elsõ helyen áll a va-
gyont jelentõ marha õrzõje, a gulyás, s csak utána
következik a csikós. A juhász jóval tekintélyesebb, mint a
disznót õrzõ kanász, vagy kondás.“ A Hortobágyon fordítva,

a csikós ma is a „pász-
torság eleje“. A pásztor-
büszkeség tiltotta, hogy
csikós, gulyás juhásznak,
kanásznak szegõdjön,
inkább a rétnek ment és
betyárnak állt.

Ami a „ridegek“ életmód-
jában kifogásolható, az a
környezeti feltételek

„nevelõ“ hatásának következménye. Állandó elszámolási  kötelezettsége, élelem-
szükséglete bizony ha kellett, lopásra, „szörzésre“ kényszerítette. Ez sok eset-
ben a betyárvilág szilaj erényeit dicsõítõ idõsek közt nevelkedett, pusztára került
gyermekek felnõtté válásának elsõ lépcsõje is volt. Értett az ellenõrzõ hatóság
kijátszásához. A számadó, ha úgy adódott, rejtegette a betyárok lopott jószágait,
marhái között „lappangtatta“, s ha lebukott gyakran vasra verve számolt el a
pusztabíró elõtt a rá bízott állatokkal. De küzdött a tolvaj betyárokkal is. Amúgy a
pásztorok többsége törvénytisztelõ, istenfélõ ember volt. Mégis az ügyeskedõ
pásztorokra, a hamis életû betyárokra a korabeli határjárási periratok és bitang-
pörök miatt gyakrabban emlékezünk. 

Akolból, pajtából a zsiványok falbontással vitték a birkát, „kifúrták a juhászt“.
Ez cseppet sem volt veszélytelen! A lyukon bebújó betyárt habozás nélkül fejbe
csapták. A vonuló nyáj birkáit „farkasgödörrel“ csapdázták. A gyöngén fedett
gödörbe a ballagó jószág beszakadt, a pásztor észre sem vette. A csikós, vagy
a lovasbetyár még gödröt sem ásott. Vágtában kapta nyeregbe a birkát. Ha
tanyából lopta a lovat, elõször „tájfölnízõvel“ kikémleltette a helyet, a kutyát elin-
tézte, a csengõt a lóról lekötötte, majd vágtatott, ahogy csak bírt.
„Baromszakajtáskor“ a jószágot „elfüstölték“. Az orrfacsaró szag elõállításában a
betyárok igen találékonyak voltak. Kecske szakállát és tökeszõrét apróra vágták,
dohánnyal megkeverve pipába tömték, majd szélirányba húzódva elfüstölték. De
égettek rothadó kapcát, zsíroskalap-, és bõrdarabot, tyúktollat, sõt alkalomadtán
szarkafészket is. A bûztõl megriadt állatok kavargó tömegébõl a zsiványok kön-
nyedén „kivágtak“ néhány lovat vagy marhát és már el is tûntek. A lopott jószág
többnyire az orgazdánál, a „zöldmezõjegyzõnél“ kötött ki.                                   

A bográcsba került hús csaknem kivétel nélkül orvul szerzett, „bitangjószág“
volt. Hogy se a pusztabíró, se a gazda ne fogjon gyanút, az állatot seb nélkül kel-
lett megölni, mintha „véribe döglött“ volna. Az ilyen munkát csak „vastagbõrû
bujtárok“ végezték. Többnyire éjszaka dolgoztak, s hogy a marhabõr „dögöt
mutasson“, arra többféle módszert ismertek. Például Harka és Kötöny ridegpász-
torai öt-hat darab, körülbelül ötven centiméter hosszú, hegyezett fapálcát csomó-
ba kötöttek, s a köteget kegyetlenül az állat végbelébe tolták. A térdig-combig
homokba ásott állat belsõ vérzés miatt hamarosan kimúlt. Persze nem minden
gazdát és pusztabírót lehetett így megvezetni. Inkább csak azt, aki hagyta magát.

A következõ számból egy kis elõzetes:
A módosabb gazdák jó munkája után megbecsülték ugyan a pásztort, ám

többségük a faluközösségen belül lenézte, naplopónak, tolvajnak tartotta. Tény,
hogy ehhez a pásztorok ösztönszerû megnyilvánulásaikkal gyakran adtak alapot.
Ennek ellenére munkájuk mellett tisztelettel kell emlékeznünk tárgyalkotó- és
díszítõmûvészetükrõl, tánckultúrájukról, használati eszközeik fantáziadús
kivitelezésérõl. Másik jeles tulajdonságuk az állatok szeretete. A rájuk bízott
jószágot sajátjukként becézték, gyöngéden bántak vele. Mindezen tulajdonsá-
gok, az életben maradás diktálta csalafintaságokkal együtt, tették õt a ter-
mészetben élés mesterévé, pásztorrá.

Lisztes János

BÖLCSELETEK
– Sose kövesd el ugyanazt a hibát kétszer, különben nem marad idõd a többire...
– Ha attól függ az örömöd, hogy mások adnak-e, igen nagy bajban leszel...
– Nem adhatok neked bombabiztos receptet a sikerhez, a kudarc receptjével azon-
ban szolgálhatok: igyekezz mindig, mindenkinek a kedvébe járni!
– Ahová érdemes eljutni, oda nem vezet könnyû út...
– Tõlünk függ minden, csak akarjunk...
– Az élet és a szeretet csupán egyetlen idõt ismer: a jelent. Az egyetlen érzékelhetõ
idõ a pillanat, amelyben élünk. Amikor együtt tudunk élni jó és rossz tulajdonsá-
gainkkal, akkor élünk együtt saját énünkkel…
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Folytatjuk a közöttünk élõ, munkálkodó fiatalok, régebb óta fiatalok bemutatásá-
val a sorozatot. Olyan honfitársakat szólaltatok meg, akik nagyon sokrétûek, moz-
galmasak, példaértékûek a többiek elõtt. Elõttünk. 

Az élet különféle területén dolgoznak, de ami közös bennük, hogy Lakitelek kul-
turális életébe igen aktívan bekapcsolódtak, benne munkálkodnak. Nem mindenki
„õsgyökeres“ falubeli, mégis szívvel-lélekkel végzi a saját maga által kitûzött fela-
datát: alkot, énekel, muzsikál, fest, épít, szervez, vagy épp színdarabot játszik…
Végtelen a sor, de hál'Istennek végtelen az elõttünk „felsorakozók“ száma is, hiszen
mindig csatlakoznak hozzájuk újak, s még újabbak.

Bizony ettõl lesz csodás a világ, a mindennapok szürkesége! Mert van, aki segíti
nekünk kiszínezni az eget, elandalít egy lágy dallammal, vagy épp felráz egy ritmu-
sos zenével, esetleg ámulatba ejt, csodáltat bennünket az alkotásával, elgondolásá-
val, annak megvalósításával; esetleg a mindennapi munkájával… Olykor elég csak
a szemébe nézni, hallani a hangját, látni õt és alkotását, s máris jobbá válunk mi is.
Más lesz a segítségükkel a bennünket körülölelõ világ…

Most egy olyan fiatalemberrel folytatom a beszélgetést, akit második alka-
lommal faggatok ebben a sorozatban azért, mert azóta is több esetben bebi-
zonyította, hogy jó helyre küldte õt a Jóisten, úgy végzi  a munkáját, hogy
minden fiatal elé ismét mintául állíthatjuk. 

BELICZA ANDRÁS 
programszervezõ

– Belicza András programszervezõ
Lakiteleken.  Azt hiszem, ez túl hiva-
talos, hiszen Belicza Bandiként ismer
mindenki a faluban. A neved össze-
fonódott az utóbbi idõben a mû-
velõdési házzal, a programszervezés-
sel. Hogyan, s mikor kerültél a
mûvelõdési házba, mi a feladatod?

– 2013. július elsejével szereltem le
a kecskeméti repülõtér állományából
és befejeztem a katonai pályafutáso-
mat. Egy pályázati projekteket megvalósító cégnél kezdtem el dolgozni augusz-
tusban, majd Felföldi Zoltán polgármester szeptemberben megkeresett a
mûvelõdési ház vezetésének lehetõségével, amikor Dávid Orsi bejelentette, hogy
gyermeket vár és így nem tudja folytatni a munkát. Decemberben eljöttem a
cégtõl, és 2013. január 2-án reggel megkezdtem a feladatok ellátását és a prog-
ramok szervezését a mûvelõdési házban.

– Számtalan új elképzelést valósítottál már meg! Reformációt hajtottál végre a
majálison, az augusztus 20-i ünnepségünkön. Miért volt szükség a hagyományok
változtatására? Mi indokolta, s miként valósítottad meg az elképzelésed? 

– A tavalyi Tûzoltó majálist úgy kellett megszerveznünk, hogy megfeleljen egy
megyei szintû rendezvénynek. A várható nézõszám és a számos tûzoltóautó
érkezése indokolta, hogy olyan területen valósuljon meg a program, ahol bõséges
férõhely áll rendelkezésre, így esett a választásunk az Autóskemping területére.
Mind a lakiteleki közönség, mind a Tõserdõt látogató vendégek nagy számban
jelentek meg a majálison, véleményem szerint a szervezõi csapat nagyon jól vizs-
gázott. A Szent István napi rendezvényünkön már a mûvelõdési ház elõtti parkot
alakítottuk ki rendezvénytérré, majd itt valósult meg a Fúvószenekari Fesztivál
ésa Szent Mihály napi rendezvény is, amely jó hangulatú szalonnasütésbe és
nótázásba torkollott. Régen a focipálya adott otthont a majálisnak, de ott az árnyék
hiánya volt szerintem a probléma. Oda kisétáltak az emberek, szétnéztek, majd
hazamentek és esetleg az esti programokra visszajöttek. Ez a park lehetõséget
ad arra, hogy folyamatosan árnyékban legyen a közönség, itt van egy nagyszerû
játszótér a gyerekeknek és itt áll a mûvelõdési ház, amely az infrastruktúrát tudja
biztosítani a szervezõknek és a nézõknek egyaránt. Az illemhelyek, a nyáron
kellemesen hûvös belsõ tér folyamatosan rendelkezésre áll, nem beszélve az
áramvételi lehetõségekrõl, a fellépõk öltözõinek biztosításáról. Jól parkolható a
környék, de gyalogosan is könnyen és gyorsan megközelíthetõ. Ezek az érvek
szóltak amellett, hogy a falu rendezvényeit ide csoportosítsuk át. Voltak olyan
vélemények, amelyek a hagyományok mellett szóltak, de az elmúlt év ide
szervezett rendezvényei szerintem bizonyították azt, hogy jó helyszínt találtunk. A
Laki-Park Kft-nek köszönhetõen szép és igényes a park, csak néhány vandál kéz

tett benne kárt a közelmúltban. Remélem, hogy ez a park sok közös emlék
helyszíne lesz a jövõben és azok a kezek, amelyek letörték a fákat, majd inkább
segítenek sörpadokat, színpadot kijuttatni az árnyékba…

– Nemcsak ez a két rendezvény köthetõ hozzád, hanem jó pár teljesen új
próbálkozás is. A legutóbbi a húsvéti ünnepség, mely szintén sikeres rendezvény
lett. A fogadtatása egyértelmû: folytatni kell! De próbáljuk kronológiába szedni,
melyek rendezvények fölött õrködsz, irányítod a szervezést és a lebonyolítást?

– A Húsvéti Sokadalom ötlete HeirichGáborék fejébõl pattant ki, akik a húsvéti
hagyományokat is szeretnék megõrizni. A magam részérõl a lebonyolítást tudtam
segíteni, színpadot és hangosítást tettünk a rendezvény alá és harmonikával,
versenyzéssel én is nagy kedvvel játszottam végig a napot! Ezúton is köszönöm
a hagyományõrzõknek és a Vándor-ló Egyesületnek is a közös munkát! A civil
szervezetekrõl és mûvészeti csoportjainkról már szóltam néhányszor. Az õ segít-
ségük és napi munkájuk nélkül nem lenne lehetõség sem arra, hogy pezsgõ kul-
turális élet legyen Lakiteleken. Velük együtt valósítottuk meg a Magyar Kultúra
Napját, az egy napon két elõadást is megért Költészet napi mûsort, a színjátszó
elõadásokat, a Citera és Néptánc gálamûsort, a majálist, a Gyermeknapot és még
hosszan sorolhatnánk a rendezvényeket. A civil szervezetek és a mûvészeti cso-
portok adják meg a falu ízét, és az ide látogató vendégeknek az a határozott
véleménye, hogy Lakiteleknek nagyon jó íze van!

– Nemcsak a faluban, a Tisza-parton is elõfordulsz. Milyen feladatokkal?
–  Az Önkormányzat által szervezett, de a Tõserdõ területén megvalósuló prog-

ramok tekintetében ugyanaz a feladatom, mintha itt a mûvelõdési házban ren-
deznék õket. Szoros munkakapcsolatban vagyok a Tõserdõ Turisztikai Kft-vel is,
hogy a szûkös lehetõségek ellenére is tudjunk jó programokat biztosítani. Tavaly
a Fürdõk éjszakája, az éjszakai fürdõzéseken a mozi vetítések voltak ilyen alkalmak.

– Mint zenész is bírod a strapát!  Az egyik kedves dalom az általatok énekelt és
mûvészien megkomponált felvétel, „A malomnak nincsen köve, mégis lisztet
jár…“ Remek az árnyképes megoldás!  Mennyi idõd jut a zenélésre, s milyen
hangszeren (hangszereken) is játszol? Mikor van próbád? Kikkel zenélsz?

– Több zenekarban játszom. A Milagro zenekarban kilenc zenésszel játsszuk
Carlos Santana zenéit egyedüliként az országban. Idén számos fesztiválon
lépünk fel és Budapesten, a Városligetben is lekötött koncertjeink lesznek. A
Hangover zenekarban dobolok, a lakiteleki közönség tavaly a Lovasnap estéjén
találkozhatott velünk a strand parkolójában. Velük táncolható, bulizós rockzenét
játszunk. A tûzoltózenekarban való muzsikálás is kinyitott elõttem egy egész új
zenei utat, amelyet nagyon jó bejárni ennyi év más jellegû muzsikája után. Egy új
zenekar alakul éppen, amely a két éve feloszlott Régiposta zenekar utáni ûrt
próbálja meg pótolni. Nagyszerû zenészek és énekesek vállalták a munkát,
remélem, hogy a közönség is megszereti majd az új hangzást. A próbák folya-
matosak, a zenekari tagok között sok átfedés is van, így egy emberrel több formá-
cióban is muzsikálunk együtt… Több alkalommal verõdött már össze alkalmi
zenekar a mûvelõdési házban, például a Szénaszalma Band-ként elhíresült csapat...

– A videózás is kedves foglalatosságod! Miért?
– Harmatos Tamással több filmet is forgattunk az elmúlt 15 évben. Mi készítettük

el mindkét videó anyagot, amely Lakitelekrõl szól. A tavalyi év során pályázati for-
rásból beszereztünk egy kis kamerát, amely lehetõséget ad arra, hogy megörökít-
sük a rendezvényeket, sõt egyéb feladatokat is megoldhatok így. Nagy tervem volt
a Rajzfilm pályázat, amelyet tavasszal meghirdettem és rengeteg munka érkezett
be a gyerekektõl. Most végzek a filmek összerakásával és június 5-én 17 órakor
filmbemutatót rendezünk a moziteremben „Mesélõ Lakitelek“ címmel. Szerintem
ilyet még nem látott a világ… A gyerekek megrajzolják a saját rajzfilmjüket. Nagy
siker lesz, ebben biztos vagyok. Idén még egy ifjúsági kalandfilm forgatása is lesz,
éppen a szereplõket válogatom…

– Neked egy nap hány órából áll? Látom, hogy Andi is, a kislányod is igen sokat
együtt van veled a mûvházban, így legalább együtt lehet a család! Bírják õk is ezt
a tempót?

– Amikor a repülõtéren azt hittem, hogy kevés idõm van a családomra, akkor
tévedtem… Most sokkal kevesebbet vagyunk együtt. Leginkább õk látogatnak
meg engem, én elég késõn érek haza, hiszen a programok, szakkörök általában
munkaidõ után kezdõdnek és késõ estig tartanak. Szerencsére Andi türelmes és
megértõ.

– Van egy szenzációs segítséged, Lúdas Mátyás; polgári nevén Szabados
Zoltán. Valami hihetetlen ember õ! Beszélj róla! Hogyan talált ide, miként folyt bele
a rendezvényekbe, s miként éli a mindennapokat a kultúra apródjaként?

– Õ egy nagyon jó ember, akinek félelmetes munkabírása, jó ötletei és nagy-
szerû színészi képességei vannak. Ért a gyerekek és az irodalom nyelvén is.

Akire büszkék vagyunk… 

Folytatás a következõ oldalon!
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Amikor elkezdtem a munkát a mûvelõdési házban, néhány hónap alatt kezdett ide kötõdi,
egyre szorosabban. Neki szimpatikusak voltak a terveim, az elmúlt idõszak pedig bizonyítot-
ta, hogy tudunk együtt dolgozni. Õ nem áll alkalmazásban, hanem mint civil segítõ veszi ki a
részét a mindennapok feladataiból. Nyilván nem mindig értünk egyet, de ha munkáról van szó,
akkor össze tudjuk támasztani a vállunkat. 

– Szabados Zoli is, Te is tagja vagy a helyi színjátszó csoportnak. Legutóbbi darab, amiben
láttalak Titeket, az a Helység kalapácsa volt. Profikat megszégyenítõ módon adtátok elõ a
darabot! Minden szereplõ remek ebben is, a Nagymamában, a Hippolitban is… Te is aktív
színésze vagy a csapatnak. Hogyan éled meg a helyi „Tháliát“?

– Itt is a civil szervezõdés a legfontosabb tényezõ. Amíg van olyan ember, aki a szabad ide-
jében szívesen vállal szerepet egy-egy színdarabban, addig a Színjátszó Kör élni fog. Én 14
évesen játszottam itt elõször és szeretném, ha sok fiatal szereplõvel játszhatnék még 60
évesen is. Jelenleg is folynak az újabb elõadások elõkészületei, reményeim szerint szeptem-
berben egy új elõadással avatjuk majd fel az addigra felújított nézõteret!

– Mennyire munka ez a feladat Neked, s mennyiben szórakozás?
– Ez nagyon komolyan munka! A színpadon lenni és megélni egy elõadást, az szórakozás.

Az addig vezetõ út viszont sok-sok munkával, küszködéssel jár. A rendezvényszervezésben,
a színpadi elõadásokban nincs meg az a lehetõség, hogy majd holnap kijavítom, ami ma nem
sikerült. Ott és akkor kell a produkciónak készen állnia, a rendezvényeket nem lehet másnap
jobban megcsinálni. Az én munkámat azon a napon, abban a pillanatban kell nagyon jól ösz-
szerakni, koncentráltan kivitelezni, csak azt fogja értékelni a nézõ, a közönség. Ez óhatatlanul
azzal jár, hogy nagyon át kell gondolni az elõkészületeket, pontosan tervezni, majd lehetõleg
hiba nélkül kivitelezni. Ez nagyon nehéz, hiba nélkül sosem megy… Arra is fel kell készülni,
hogy ha hiba csúszik be, azt a közönség ne vegye észre…

– Milyen elvárásoknak kell, hogy megfelelj? Ki mondja meg, mit kell tenned, s ki az, aki szá-
mon kéri Tõled, milyen munkát végeztél, mit kellett volna még elvégezned, s mi az, ami
elmaradt, és miért?  Vagyis: ki a fõnököd?

– A polgármester úr a fõnököm, papíron… Rajta kívül pedig egész Lakitelek. Megpróbálom
a munkámat úgy végezni, hogy a lakitelekiek elvárásának megfeleljen.Természetesen Felföldi
Zoltánnal és a képviselõ testülettel állok kapcsolatban, nekik számolok be a terveimrõl és
nekik tartozom elszámolással a megvalósítás után. A jogos kritikákat elfogadom. Nyilván ha a
vezetõségnek konkrét elképzelése, elvárása van egy-egy programmal kapcsolatban, azt
egyeztetjük, ha szabadon szervezhetek, akkor az az utasítás.

– A képviselõtestület rendszeresen megkapja a beszámolódat az elvégzett munkákról.
Kapsz-e elegendõ segítséget a feladatok végrehajtásához? 

– Alapvetõen úgy érzem, hogy a bizalom már kölcsönös. Eleinte biztosan sokakban felmerült
a kérdés, hogy mit keresek én itt, hogyan is fogom ezt csinálni. Sok rendezvényen vagyunk
túl, ha segítségre volt szükségem, akkor kértem és a lehetõségekhez mérten meg is
kaptam.Tornyi Gyula és kollégái adnak nekem megbízható hátteret ahhoz, hogy a ren-
dezvények környezete mindig méltó és megfelelõ legyen, a polgárõrök, tûzoltók, civil
szervezetek pedig érzik a közös felelõsséget. Ez nagy segítség. A testület az idei költ-
ségvetésben külön tételt szavazott meg a rendezvények anyagi támogatására. Ezt az
összeget eddig is fel kellett használni, de a tartalékokból. Fontos, hogy ez nem a mûvelõdési
ház kerete, hanem a településé.  

– Mit tartanál fontosnak a településen a jövõben?
– Azt, hogy Lakitelek egy igazi közösséget alkosson. 
Mindenki sokat dolgozik. Az emberek küzdenek, hogy jobb legyen az életük és boldogabb a

családjuk. Ez természetes, ez így lesz, amíg világ a világ. Azt viszont szeretném, hogy ha egy
kis idõt tudunk szakítani egymásra, akár egy rendezvény keretében, akkor tegyük meg
mindannyian. 

A majálison kilenc csapat fõzött és olyan hangulat volt, amelyet csak kis baráti társaságok-
ban látni. Pedig sokan voltunk. Jól esett egymás mellett üldögélni, nézni a tüzet a bogrács alatt
és jókat beszélgetni. Ezt szeretném, mert ha barátaink és jó ismerõseink vannak, akkor szinte
mindenünk megvan.

– Nagyon szeretem a bölcs mondásokat. Egyet meg is osztok most veled. Mit gondolsz
ennek üzenetérõl? „Kitûnõvé egy szerencsés perc alatt is válhatunk; hasznos emberré a
fáradtságos évek tesznek.“ Egy fiatalember miként gondol ennek a mondatnak az üzenetére?

– Az elvégzett munka, a tapasztalatok tesznek minket azzá, akikre a gyermekeink és
unokáink remélhetõen büszkék lesznek. Ez már egy nem annyira fiatalember véleménye…

– Ifjúként már elég sokat letettél a köz asztalára. Mégis megkérdezem végül, hogy mit
szeretnél a jövõben megvalósítani, elsõk között elérni a köz- és a magánéletedben?

– Szeretném az elõttem álló feladatokat jól megoldani és sok jó pillanatot megélni. Idén egy
film elkészítése, a mûvelõdési ház felújítása, a rendezvények szervezése sok fáradtságot és
örömet ígér. 

Szeretnék több idõt a mûvelõdési házon kívül a családommal eltölteni.
– Köszönöm! Sok sikert mind a közéletben végzett munkádhoz, mind a magánéletedhez!    

Czinege Edit

A nyugdíjas klub hírei
A májusi elsõ összejövetelünk anyák napi hangulatban telt el. A

második osztályosok egy szép kis verses, táncos összeállítással lep-
tek meg bennünket –  amelyet ezúton is megköszönünk –  a klub
vezetése pedig (virág helyett)  egy-egy tábla csokoládéval köszön-
tötte az édesanyákat. 

Spontán ötlet volt, hogy  elmondtam Kibédi Ervin: „Ahogy a napok
rövidülnek...“ címû  nagyon szép versét. Kevesen tudják, hogy a
színmûvész  verseket is írt. Ezt a versét édesanyja emlékére írta,
amelyben arra int, hogy  addig becsüljük és tiszteljük anyánkat,
„amíg lehet, amíg lehet!“  – szól  a vers refrénje.

Jól sikerült a gyulai  buszos kirándulás. Odaérkezve  ketté oszlott
a társaság, mert volt aki a fürdõbe akart bemenni,  volt aki a város-
nézõkkel tartott. A vár, az Erkel emlékház, a száz éves cukrászda és
a városközpont  megtekintése után a fürdõzõkkel együtt egy
skanzenben,   vagy inkább régiséggyûjteményben  jártunk. Ahogy a
kiállított tárgyak között nézelõdtünk, itt is, ott is felhangzott „Jé, ilyen
nekünk is volt,  olyan meg nagymamámnak volt és erre, meg erre
használta...“ Nagyon tetszett! Jó hangulatban, de kellemesen fárad-
tan  tértünk haza.

A 21-i összejövetelünk fõ témája a NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
megbeszélése volt: a vendégfogadás rendje, a csoportok fogadásá-
nak   felelõsei,  a feladatok konkretizálása. Megbeszéltük továbbá a
júniusi gyógynövénygyûjtõ túra  részleteit.

A találkozót eredetileg a Tõserdõben terveztük megtartani, de a
meteorológiai elõrejelzések miatt (délutáni esõ), valamint a bútor
szállítás elkerüléséért (és a környezetért magáért). Az utolsó nap
változott a helyszín. Örültünk neki. Számtalan elõnye van  a „Mûv.ház
park“-nak –  a Tõserdõvel szemben. 
A megye  16 településérõl érkeztek vendégeink: nyugdíjas csoportok,
énekkarok,  együttesek, klubok. Legtöbben mûsorszámot is hoztak.
Felléptek  kórussal,  szólóénekkel, tánccal, szavalattal, hangszeres
bemutatkozással. A többi vendég pedig az árnyas fák alatt az asz-
talok mellett ülve  nézte a mûsort. Délben a Laki-Konyha  jóvoltából
finom marhapörköltet ebédeltünk. Volt olyan csoport, aki  elhozta  a
bográcsát és a helyszínen fõtt a  csülkös pacalpörkölt. Sok
szervezést, elõkészületet igényel egy-egy ilyen találkozó megren-
dezése, de jólesõ érzés, hogy ismét jól sikerült és Lajosmizsétõl
Kunfehértóig elviszik jó hírünket a megyében.

Nagy a várakozás  a gyógynövénygyûjtõ kirándulással kapcsolat-
ban és várjuk a júniusi  közös névnapi összejövetelt is

Kedves  nyugdíjasok és régóta fiatalok, Önöket is szívesen várjuk
összejöveteleinken.   dr. Fincicky Sándorné

A  T Ü K Ö R

Amint beléptem a szavazófülke 
puritán egyszerûséggel berendezett

csendes magányába,  
hirtelen hiányérzetem támadt, 

de nem jöttem rá mi az.
Késõbb,  ahogyan a híradásokat, 

tudósításokat hallgattam  
– melyben a kormányváltó 

baloldali összefogás 
választási kudarcát – 

rögtön a kormány, 
illetve a kormánypárt nyakába varrta, 
mentesítve magát a felelõsség alól.

Akkor döbbentem rá,  igen a 
TÜKÖR az,

ami hiányzott a szavazófülkékbõl!

Lakitelek, 2014. május 13.
Kecskés Sándor

VÁNDORFELHÕK 
FENN AZ ÉGEN

Vándorfelhõk fenn az égen, 
ha majd egyszer kis falumhoz értek,
Álljatok meg az alvégen, 
Édesanyám házát keressétek,

Ott ahol a vén eperfa 
halkan sóhajt fel az éjszakába
Vándorfelhõk ott van az én 
édesanyám nádfedeles háza.

Szóljatok be az ablakon, mondjátok,
hogy hírt hoztok felõlem,
Mondjátok, hogy ne búsuljon, 
jól megy sorom, mióta eljöttem,

Ne tudja meg, hogy a sorsom, 
az életem keserûség, bánat
Ne hulljon könnye értem, 
fehér hajú, édes jó anyámnak.

Lejegyezte: Hegyi Rozália



AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa

Gyakori hibák ingat-
lanvásárláskor

* Házat venni pusztán a
dekoráció miatt

Különösen a hölgyek hajlamo-
sak a megérzéseikre hagyat-
kozni, és elfelejteni a tényt: a belsõ díszítés elvétve jár
együtt a házzal. A ház szó szerint a keret, a csontváz.

* A szomszédok figyelmen kívül hagyása
Nagy hiba nem utánanézni a szomszédoknak. Kérde-

zõsködjön, milyen a közösségi szellem, Ön ugyanis nem-
csak házat/lakást vesz, hanem grátisz kap hozzá miliõt is.

* Ha túlbecsüljük a keretünket
Jó dolog, hogy kapunk hitelt a banktól, kérdés, hogy a

meglévõ havi kiadásaink mellett tudjuk-e a részleteket
fedezni. Érdemes úgy számolni, hogy a számláján legyen
minimum hathónapnyi összeg a részleteket illetõen tar-
talékban, ha bármi extra kiadás beütne.

* Az ingatlanpiacot részvénypiacnak tekinteni
Az ingatlanpiac élénkülését egyesek hajlamosak a tõzs-

déhez hasonlítani, holott az elõbbi erõsen hosszú távú hoz-
záállást igényel.

* Anélkül vásárolni, hogy megnéztük volna az ingat-
lant

Õshiba, azt hinnénk, ilyet senki sem csinál, pedig van rá
példa. Biztatjuk az online bemutatásra, de ami képen
tökéletes, élõben tûnhet borzalmasnak. Minden érzéksz-
ervünkre szükség van a helyes döntés kialakításakor.

* Vakon bízni a hirdetés szövegében
Nem kõbe vésett igazság egy hirdetés, olvasson a sorok

között. A „helyes kuckó“ lehet akkora, hogy a lábát nem
tudja kinyújtani. Ha valami túl jól hangzik, kezdjen
gyanakodni.

* Az ingatlant csupán egyszer megtekinteni
Látogasson el a házhoz reggel, este, sõt akár éjszaka is

a hét eltérõ napjain. Meg fog lepõdni, mekkora a különbség.

* Egy szakértõ véleményét mellõzni
Több szem többet lát, kerítsen egy hozzáértõt, aki

felméri, mennyi felújítást igényel leendõ otthona, és ez mit
jelent pénzben. Ön is készítsen fotókat!

* Figyelmen kívül hagyni az egyéb költségeket és a
rezsit

Mi a helyzet az adóval, az illetékkel? Mennyi a víz és az
áram díja? Mit kell felújítani? Ezek mintaszerû példák,
rengeteg szempont van. Kalkuláljon ezekkel is!

* Felindulásból vásárolni
Ez nem elsõ látásra szerelem kérdése, ergo nem azt veszi,

amire szüksége van, hanem amire aktuálisan vágyik. Ha ne-
hezen megy, készítsen listát a házzal kapcsolatos
tényleges szükségleteirõl. Ne dobjon ki feleslegesen pénzt
az ablakon.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel: 30/206-2458, 20/296-2494;  fehersara@gmail.com
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Felhívás! Pszichiátriai szerek viselke-
dési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára“ vagy „viselke-
dési rendellenesség“ miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás témájában.

Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES

jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem
ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy
ismerõse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van
ilyen esetrõl, kérjük jelezze az alábbi elérhetõségeken: 

Cím:  1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55; ill. 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu; Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden in formációt  b iza lmasan kezelünk!

Rendkívüli történelemóra... 
II. András magyar király

Magyarország uralkodója 1205-1235 között
volt. Õ volt a 18. Árpád-házi uralkodó. Reg-
nálása a magyar történelem egyik legneve-
zetesebb idõszaka. (Esztergomban született 1177-ben,
meghalt,1235. szeptember 21-én, Egerben, az egresi
ciszterci kolostorban nyugszik, Nagyszentmiklós mellett)
Gyermekei közt volt Szent Erzsébet és IV. Béla magyar király.

1025-ben, pünkösd napján koronázzák meh. 1222-ben
megalkotja az Aranybullát, melyre 1916-ig, az utolsó király
koronázáig leteszik az esküt. Olyan törvényalkotó király, aki
meghatározza a nemzet magatartás-mintáját. 
II. Andrásnak küldetése volt, a keresztes seregek az õ, és
VI. Lipót osztrák fõherceg vezetése alatt szálltak tengerre
az V. Keresztes Hadjáratra, s jutottak el a Szent Földre.  A
magyar keresztesek 1217 nyarán indultak el. Miért? A
kereszténység becsületét meg kellett menteni! Egy szíriai
történész írta le: „Soha olyan fényes, bátor, emberséges és
becsületes keresztény lovagok, mint II. András serege,
nem járt.“ Ez volt a magyarok erkölcsi gyõzelme.
„Ideológiai és hadtörténeti meggondolásból korszakos
jelentõségûnek számít II. András V. Keresztes Hadjárata.“
Az egyetlen király volt, aki azzal a sereggel, emelyikkel
odament, haza is jött!  Arab források így említik õt: „hatal-
mas és vitéz magyar király“, aki 1217-ben felvette a
Jeruzsálem királya címet. 
Ezt a címet elismerte a pápa, elismerték az uralkodók, a
német császár, az angol és a francia király, a burgundok,
flamandok, normannok, de a Szentföldön uralkodó lovag-
rendek is. Szentföld királya címét örökölték utódai is, akik
a magyar Szent Koronával együtt megkapták Jeruzsálem
királyának címét is. Azzal a Szent Koronával, amely Szent
István felajánlása következtében Szûz Mária koronája is.

Ritz Márta

Családsegítõ Szolgálat tájékoztatója:

A  „Hálózat a közösségért“ áramdíj fizetést
segítõ program 2014-ben ismét elindul,
melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az
EDF DÉMÁSZ Zrt. jóvoltából ír ki.
Pályázati feltételek: Pályázatot nyújthat be az, aki:
* szociálisan rászoruló és nehéz anyagi
helyzetben levõ, 
* életvitelszerûen az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási
területén a megpályázott fogyasztási helyen él
* az EDF DÉMÁSZ-nál hátralékot halmozott fel
vagy nehezen fizeti meg az áramszámláját
* az EDF DÉMÁSZ-tól kapta/kapja az áramot,
mint egyetemes szolgáltatótól
* a fogyasztási hely lakóingatlan, (nem gazdasági
létesítmény, munkatelep, stb.)

Támogatás kérhetõ: 
* az EDF DÉMÁSZ Zrt-nél nyilvántartott tartozá-
sok rendezésére (részszámla, elszámoló számla) 
* hátralék mentesség megtartására fix összegû
támogatás  

Pályázatot az alábbi kategóriákba adhat be:
* HÁTRALÉKOS:
w kikapcsolt fogyasztó
w hátralékos fogyasztó
w elõre fizetõ mérõvel rendelkezõ hátralékos

A támogatás mértéke a hátralék nagyságától függ
és legfeljebb a felét vállalja át a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, de a legmagasabb támogatás
150 ezer Ft. 12 havi részletfizetést lehet kérni az
önrész rendezéséhez, de a törlesztõ részlet nem
lehet kisebb, mint 5 ezer Ft.
* HÁTRALÉKMENTES:
w rendszeresen fizetõ, nehéz szociális helyzet-
ben levõ fogyasztó; w elõrefizetõ mérõvel ren-
delkezõ hátralékmentes fogyasztó 
3 részletben kaphat összesen 15 illetve 9 ezer Ft

elõre meghatározott összegû támogatást jóváírás-
ként a támogatott pályázó, amennyiben megõrzi
hátralék mentességét 2014. decemberéig. 

Ebben az évben is segítek a programban részt
venni kívánóknak további információkkal,
igény szerint a pályázat kitöltésével.

Tóth Sándor családgondozó

Ismét dobogón a Lakiteleki TE 
felnõtt csapata

Három év után újra dobogóra állhatnak a lakiteleki lab-
darúgók. Városföld és Nyárlõrinc után Õk szerezték meg a
harmadik bronzérmet jelentõ helyet. Tóth Sándor vezette
csapat az utolsó fordulóban 5:0-ra gyõzte le Bugac csapatát
ezzel bebiztosították a tabellán elfoglalt helyezésüket. A
játékosok a harmadik helyezést az idõközben elbúcsúzott
volt klub elnök Anka Balázsnak emlékének ajánlják!  

A csapat tagjai: Balla Tamás, Barna Csaba, Erõs Gergõ,
Gyõri Sándor, Kalics József, Kotvics Attila, Kovács Jácint,
Lovas Tamás, Lángos László, Magyar Péter, Polyák Sándor,
Rózsa Máté, Seres Zsolt, Subicz Norbert, Seres Zsolt,
Tamásy Roland, Tasi László, Tánczos Tamás, Tóth Sándor,
Vankó Tamás

Szakmai stáb: id. Tóth Sándor, Örzõ István
Az ifjúsági csapat egy hajszállal maradt le a dobogó har-

madik fokáról azonos pontszám mellett kevesebb gyõzelme
miatt a negyedik helyezést érte el a harmadik Helvécia mögött.

A serdülõ csapat remekül küzdött a bajnokságban, Õk az
5. helyen zárták a szezont!

Köszönjük a támogatók és a szurkolók egész éves
segítségét!   Hajrá, LAKI! Verebélyi Gábor

Laki te leki  
Torna Egylet  



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: mese-
figurák, virágok és
igény szerint bármilyen
ábra vagy felirat megje-
lenítése textíliára –
mosásálló festékkel.
Zászlókészítés.
Dr. Fincicky Sándorné
textilfestõ Lakitelek,
Iskola u. 2. 
Tel.: 76/448-992; 
06-20/59-55-886

Nemes nyár tûzifa ELADÓ –
házhoz szállítva is!
Lakitelek, Táncsics u. 3.  Tel.:
70/-323-72-69; ill.06-
30/270-24-36.

Kovács Ferenc vál la 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

Lakitelek,

Árpád út 1/a. 

telefon:

06-30/478-9396
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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

LAKITELEKEN A 
KLEOPÁTRA KOZMETIKÁBAN

FLABeLOS GÉP INGYEN KIPRÓBÁLHATÓ!
fogyókúrázóknak, cukorbetegeknek, érszûkületre!

B E J E L E N T K E Z É S :  0 6 - 20 / 3 2 - 4 4 - 15 0 ;  
L A K I T E L E K ,  S Z É C H E N Y I  K R T.  7 6 .

Kecskeméti Építõipari Kft. keres kõmûves szakmunkást és
segédmunkást Lakiteleken.
A napi bejárás személygépkocsival biztosított.

Jelentkezni a következõ telefonszámon lehet: 
06 20/33-89-985 

Tõserdõn, a falu Tisza-
alpár felõli  végén, 1+ 2
félszobás, két szintes, tel-
jesen felújított, szigetelt
téli lakhatásra  alkalmas
nyaraló eladó. Nagyon
alacsony rezsíjû! Fûtés
(vegyes tüzelésû kazán,
radiátorok), víz és villany
van. Érdeklõdni 14 óra
után;  Toldi  Emõke 

20/529-5784

Eladó   8 db betongerenda (5,2 m-es); valamint
850 db salakblokk tégla   
Tel.: 76/448-589;  Lakitelek, Csokonai u. 4.

Megnyitottam fodrász-üzletemet
Lakitelek, Dobó I. u.18 sz. alatt. 
Sok szeretettel várom minden kedves
leendõ vendégemet. 
Tel.: 06-70/544-55-49 Ugrina Alexandra

Nemzetközi fuvarozást végzõ vállalkozás
„C“ kategóriás jogosítvánnyal és GKI vizsgával,
valamint nemzetközi tapasztalattal rendelkezõ
gépkocsivezetõt keres lakiteleki telephelyre.

Érd.: 06-20/662-88-90    
e- mail: eurotruckfuvar@gmail.com

A Tiszaalpári Tavirózsa Nyugdíjas
Otthon szakképzett ápolót keres.
(Szociális gondozó és ápoló szakképzettség is

megfelel!)
Férfi munkaerõ jelentkezését is
várjuk.
Jelentkezni lehet munkaidõben a
06-30/575-88-20-as telefonon.

Tõserdõben egy kis fûthetõ nyaralót keresünk
hosszú távra albérletre. Tel.: 06-30/229-62-31

„Lassan 1 hónapja járok flabelos gépre.
Én már 20 éve cukorbeteg vagyok. Ez a gép jó hatással van a cukromra.
Megmértem elõtte és utána is a cukromat. Három egységgel kevesebbet
mértem a gép használata után. Ani“

„Simább a bõröm, lógnak a nadrágaim. Éva“

„Elõtte már jártam Kecskeméten, de ott nem foglalkoztak vele úgy, mint itt.
Itt figyelnek a helyes pozícióra. Alexandra“

B ú t o r o z o t t  s z o b a  k i a d ó !   Te l. :  0 6 - 3 0 / 4 5 1 - 9 6 - 78



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „NA, HALLOD, ÉN AZ ILYEN MACSKÁTÓL GONDOL-
KODÁS NÉLKÜL ELVÁLNÉK!““ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt
nyerte: Mikus Szilvia (Kalicsné Ilikének köszönjük!). Selyemakácfát
nyert: Vigh Andrea (Klárik Lászlónénak köszönjük!). Az OÁZIS Fagyizó
utalványát nyerte: Lukács Imre. (Köszönjük Vargáné Jutkának!) A vacso-
rát nyerte: Gulyás János Antal. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Au-
tós Csárda!) A Mc’Kecskés étterem sültes tálját nyerte: Gergely
Katalin (Köszönjük Elek Istvánnak!) A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a
nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe.
(Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést nyert: Csernák Mária, Szabó
Józsefné, Kiss Ibolya. (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni,!!)
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Vízsz.: 1. A meghatározás elsõ része (z. b.: Ö, E, K). 9. Dinamó termeli. 13.
Kossuth-díjas bõgõmûvész, dzsesszmuzsikus (Aladár, 1939-2006). 14. A kot-
tán 3-as a jele e hangjegycsoportnak. 16. Szlovén autók jelzése. 17. Ügynök,
idegen eredetû szóval. 19. Újságíró, publicista, a Körutazás Amnéziában címû
kötet szerzõje (István). 21. Az ezüst vegyjele. 22. Ver, ütlegel, egyes vidékeken
használt szóval. 24. Honvédtiszt, politikus (Gáspár, 1820-1863). 26. Riszálva
mutogat. 28. Görög szerzetes, hittérítõ, bátyjával Cirillel az ószláv templomi
nyelv megalkotója. 29. Megcsípi a kökényt! 30. Kendõzetlen véleményt nyil-
vánít. 32. Az argon vegyjele. 34. Betételem fajtája. 35. Az írással szemben
elrepül! 36. Hétvége! 38. ... az örömtõl; nagyon boldog. 40. Megtervez, létrehoz.
42. Gazpromavia (orosz légicég), röv. 44. Dalmácia egykori fõvárosa. 45.
Kötõszó. 47. Örkény István színmûve. 49. Fél pénz! 50. Zenei félhang. 51.
Kalaptisztító eszköz tartója. 54. Betût, jelet vés. 55. Akkut gyengít. 56. Térkép,
angolul. 58. Jegyet lyukaszt. 59. Rómeó és Júlia városából való. 62. Válaszul:
kérem szépen. 65. Negyvennapos esõt hozhat! 66. A végein nyes! 67.
Francesco Maselli rendezte olasz film. 69. Házi feladat. 70. Igen, angolul. 72.
Hivatali részleg. 74. Ír és skót népi tánc. 75. Szalonnát párol. 

Függ.: 1. 16. századi versszerzõ (Ferenc). 2. Szentel a pap. 3. Beleegyezés. 4.
Az Adria is ez. 5. Részvénytársaság, röv. 6. Csík egyes állatok nyaka körül. 7.
Miatt, népiesen. 8. Valamely rögeszme rabja. 10. Páratlan rész! 11. Épület legal-
só, szilárd része. 12. Világosbarna színû kenhetõ édesség. 15. Kombinált
bababútordarab. 18. Fõnévképzõ, a -ség párja. 20. Valami alatti helyrõl. 23.
Pillanatfelvételt készít. 25. Odú bejárata! 27. Aprókat lép. 31. BiIlentyû. 32. Ama
huszonnégy órában. 33. Tudálékos nõ. 34. Vallási közösségre vonatkozó. 35.
Dél-, déli, német földrajzi, nevekben. 37. Vízlágyító szer. 38. Zötyköl. 39. Angol
férfibecenév, Ringo Starr elsõ fia is ezt viseli. 41. Mar a rozsda. 43.
Nyomtatvány kiegészítõ lapja. 46. A meghatározás második, befejezõ része
(zárt betûk: N, Ü). 48.  Kultikus índián oszlop. 52. Nem is alatta! 53. Híres
operája A ravasz rókácska (Leos). 55. Bolgár pénzegység. 56. Korszerû. 57
Írószermárka. 58. Középen rikító! 60. Relatív, röv. 61. Itt alul, népiesen. 63. Zakó
része. 64. A Noé idegen alakja. 68. Kecskeméti sport-klub névbetûi. 71.
Sápadni kezd! 73. A csodák csodája!

– Mi van a macskák fején? 
– Cirmos cica haj...

– Mi a különbség a török és a festõ
között?
– A töröknek mecsetje van, a festõnek
ecsetje...

– Miért fényesíti ki a rendõr a sakk-
figuráit?
– Azért, nehogy matt legyen.

– Mi különbség van a kockacukor és
a sas között?
– A kockacukor édes, a sas meg
keselyû.

– Mi különbség van az énekesmadár
és az anyós között?
– Az énekemadár fenn énekel, az
anyós pedig a fenének kell!

Egy székelyt azzal gyanúsítanak,
hogy megölt egy oroszt. A székely azt
mondja:
– Én a Volga partján ettem szalámit
banánnal, mikor az orosz az általam
eldobott banánhéjra rálépett és
beleesett a bicskámba. Aztán meg
még vagy nyolcszor...

A székely legény hazaviszi leendõ
feleségét, hogy bemutassa szüleinek,
mire az apja a fülébe súgja:
– Ne vedd el fiam, tõlem van.

Legközelebb beállít a fiú egy másik
lánnyal, az apja megint a fülébe súgja:
– Ne vedd el fiam, tõlem van.
Egy idõ után a fiú beállít egy újabb lány-
nyal, mire az apja megint félrevonja:
– Ezt se vedd el fiam, ez is tõlem van.
Az anyja nem bírja tovább szó nélkül,
magához inti a fiát:
– Fiam, vedd el bármelyiket, mert te

meg nem az apádtól való vagy...

TV-riporter interjúvolja az erdélyi
havasokban az öreg székely pásztort:
– Meséljen a kedves városi nézõknek
valami izgalmas történetet innen a
vadregényes erdélyi Havasokból!
Az öreg sokáig rágja a pipája szárát,
majd kiböki:
– Éccõ eveszött egy kecske!
– És???  –  kérdi felcsigázottan a
riporter.
–  S, aztán möglött...

A rendõr találkozik a jótündérrel.
Jótündér:
– No te rendõr, jó kedvemben vagyok,
teljesítem egy kívánságodat! Kívánj
hát valamit!
Mire a rendõr hosszas gondolkodás
után, jó mély hangon megszólal:
– No, hát, akkor JÓ NAPOT kívánok!

A jótündér felocsúdik, s odamegy egy
másik rendõrhöz és megszólítja:
– Szia rendõr, ma szerencsés napod

van, kívánhatsz valamit!
–  Õõõ, jó napot kívánok!
–  De nem úgy! Kérjél valamit!
–  Õõõ, személyit, forgalmit és per-

sze jogosítványt is kérek!

– Honnan tudod, hogy a szõke nõ jó
éjszakát kívánt az aranyhalnak? 
–  Vizes a haja.

– Hogy mondják angolul: „Ma este a
megbeszéltek ellenére sajnos nem
jön vacsorára az anyósom.“
–  „YYYESSSS!!!“

– Mi lesz, ha a szõke nõk is
megöregszenek??
– ???
– Jobbnál jobb anyós viccek...

A ronda nõ elmegy az orvoshoz:
– Doktor úr, minden reggel, amikor

felkelek, és a tükörbe nézek, hirtelen
elfog a hányinger. Mi lehet a bajom?

– Nem tudom, de a látása, az
tökéletes!

Kevés vagy, mint ...
... állólámpában a térdízület.
... gilisztában a csont.
... Trabantban a lóerõ.
... STOP-táblán a szófordulat.
... anyósban a jóindulat.
... Balaton szeletben a hullámverés.
... gépsonkában az alkatrész.
... a disznózsírban az egészség.
... kaszinótojásban a rulettkerék.
... Sportszeletben az atlétika.
... hóemberben a vérnyomás.

Két szõke nõ beszélget Szent István
király szobra elõtt:
– Milyen jó pasi! És még a telefonszá-
ma is ki van írva: 975-1038.
– Ja. Csak azt nem írták ki, hogy
Pannon, Vodafone vagy T-mobil...

Örüljünk a tavasznak!

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Emberkereskedelem – külföldi
munkavállalás – prostitúció!
Kik válnak leggyakrabban ember-
kereskedelem áldozatává? A nõk!
Hogyan válhatnak azzá? Rengeteg lány
jelentkezik különféle állásajánlatokra, ame-
lyekben a hirdetõ, jól fizetõ külföldi munkalehetõséget kínál.
ITT A NYÁR! Óriási a veszély!
Íme egy eredeti példa: Külföldi szexmentes munkale-
hetõség!!!  Keress hostesskedéssel naponta annyit, mint
itthon egy hét alatt! Dekorativ, csinos lányokat keresünk
HOSTESS munkára Európa számos tengerparti városába.
Olaszország, Ciprus, Málta csak rád vár, hogy nyaralva,
bulizva keress sok pénzt. Bejelentett munkáról van szó és
szigorúan szexmentes. Munkaidõ: heti 6 munkanap 22:00-
05:00-ig!!!!  Egész nap szabadidõs   program: napozhatsz,
strandolhatsz, azt csinálhatsz, amihez csak kedved van.
Fizetés: naponta: 40-90 euro+ a jutalékok!  Szállás:
ingyenes, nagyon jól felszerelt apartmanokban, közel a
clubbokhoz. Ruházat: elegánsabb, bulizós ruha, magas-
sarkú cipõ, szép smink 
Ugye, milyen ártalmatlannak tûnõ a hirdetés!???

A külföldi munkára jelentkezõ lányok többsége Ausztriában,
Svájcban, Olaszországban vagy Franciaországban köt ki, s
kiderül, hogy azok, akiket korábban munkaadónak hittek,
elveszik minden papírjukat, és prostitúcióra kényszerítik
õket. A legtöbb esetben szexuális szolgáltatások nyújtására,
erotikus munkára kényszerítik, megalázzák, megerõsza-
kolják, és embertelenül bánnak velük. Sajnálatos tény, hogy
a fiatalkorúak mellett egyre több a gyermekkorú áldozat. A
legveszélyeztetettebbek a tizenöt-tizenhét éves nevelõin-
tézeti gondozás alatt álló lányok, akik jövõje, anyagi helyzete
kilátástalan. Az áldozatok az elvégzett „munkáért“ fizetést
alig, vagy egyáltalán nem kapnak, pedig nem egy esetben
éppen a jó kereset ígéretével csábítják el õket.

Szeretnél külföldön dolgozni? 
Kaptál egy ígéretes ajánlatot? 

Mielõtt belevágnál, fontos, hogy figyelj a következõkre:
* Légy óvatos a külföldi állásajánlatokkal! Gyanús, ha a hir-
detés „könnyû“ vagy „erotikus“ munkát ígér, ha nyelvtudásra
nincs szükség, ha mobiltelefonszámot vagy jeligét adnak
meg. Tudd: a törvényesen mûködõ munkaközvetítõ
cégekrõl hivatalos nyilvántartás létezik.  * Még ha vala-
melyik barátod, rokonod ígért is állást, ne bízz meg benne
vakon, gondold át alaposan az ajánlatát! * Köss részletes
munkaszerzõdést! Tájékozódj a munkavállalás és a kint-
tartózkodás feltételeirõl. A külföldi munkaszerzõdés
kötelezõ tartalmáról Magyarországon jogszabály ren-
delkezik. Az otthoniaknak mindenképpen add meg a
leendõ szállásod pontos címét és a leendõ munkáltatód
adatait! Gyûjts össze minél több címet a fogadó országban,
ahova baj esetén fordulhatsz.  Írd fel a magyar nagykövet-
ség, konzulátus telefonszámát. * Hagyj otthon egy fénymá-
solatot az útleveledrõl és egyet a legutóbb készült
fényképedbõl. *Kössél teljes körû biztosítást, ami a
betegség- és a balesetbiztosítást is tartalmazza. Ebbõl is
hagyj otthon egy másolatot. * Mindig legyen annyi tartalék
pénzed, amennyibõl baj esetén haza tudsz utazni. *Legyen
legalább egyvalaki, akit rendszeresen felhívsz! Állapodjatok
meg valamilyen titkos jelmondatban, arra az esetre, ha
netalán bajba kerülnél és nem beszélhetnél nyíltan. *Amint
megérkeztél, értesítsd a családodat, közeli barátaidat!
További felvilágosításért vagy tanácsért hívd az IOM
(Nemzetközi Migrációs Szervezet) ingyenes informá-

ciós- és segélyvonalát! Ingyenes forródrót: 

06 80 205 018.
Hívható munkanapokon 09.00-tól -13.00-ig magyarul is!

Szelektív hulladékgyûjtés 
Az iskolánkban 2014. május 21-én az „Iskolazöldítés és
kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken KEOP-
6.2.0/B/11-2011-0045“ projekt keretében megtartott „A
fejlesztések bemutatása szülõknek, családtagoknak“
címû elõadáson a szelektív hulladékgyûjtésrõl és a kom-
posztálásról hallhattak elõadást az érdeklõdök. Ebben a
cikkben a szelektív hulladékgyûjtés témakörérõl
olvashatnak.

Mit is nevezünk hulladéknak?
Termelõ, szolgáltató és fogyasztói tevékenységek során,
vagy ezek következtében keletkezõ, a birtokosa (tulaj-
donosa) által rendeltetése szerint fel nem használható,
illetve a termelési, keletkezési folyamatokba vissza nem
vezetett, vagy adott formájában arra alkalmatlan anyag,
elhasználódott vagy selejtté vált termék.
Egy átlagos magyar állampolgár évi szemétter-
melése 300 kg. Magyarország évente kb. 114 mil-
lió tonna hulladékot termel. 

A növekvõ mennyiségû egyre több veszélyes anyagot tar-
talmazó hulladékok környezeti problémákat okoznak,
miközben fogynak nyersanyagaink és energiahordozóink
(meg nem újuló erõforrások). 
A fent említett problémakör enyhítése társadalmi szinten a
szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével lehetséges. 

Mit is takar ez pontosan?
Szelektív hulladékgyûjtésnek nevezzük azt a folyamatot,
amikor az egyes hulladék-összetevõk külön-külön, anyag-
fajtájuk szerint kerülnek begyûjtésre. A háztartásokban
külön-féle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká,
melyek nagy része alkalmas az újrahasznosításra. Így külön
gyûjtésükkel lehetõvé tesszük azok ismételt feldolgozását.

Mi a célja?
* a hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása,
* a hulladék újrahasznosításával másodnyersanyagok
keletkeznek, melyek felhasználásával különbözõ termékek
állíthatók elõ,
* másodnyersanyagok felhasználásával természeti ener-
giaforrásainkat (pl. fa) kíméljük,- környezetünk védelme,
annak terhelésének és szennyezettségének csökkentése.

Szelektív hulladékgyûjtés az iskolában
A környezettudatos magatartásformák kialakításánál

kiemelkedõ jelentõsége van az iskolai környezet példamu-
tatásának, ezért itt fontos a szelektív hulladékgyûjtés beve-
zetése. Ha már a gyerekek a megtanult cselekvésformákat
otthon is gyakorolják, és a tapasztalatokat átadják családtag-
jaiknak, ismerõseiknek. Ezáltal remélhetõleg a települési sze-
lektív gyûjtés mûködését, eredményességét alapozzuk meg.

Azért, hogy a szelektív hulladékgyûjtés mindenki szá-
mára csak kis többletmunkával járjon, pontosan rögzíteni
kell a feladatköröket. Fontos a lakosság széles körû meg-
gyõzése, hogy ne érezzék ezt újabb tehernek. Ezek után a
program „csak“ szemléletváltást és odafigyelést igényel.

A folyamat célja a hulladék minél alaposabb szétválo-
gatása. Az eredmény pedig a kevesebb szemét, a kisebb
környezeti terhelés.
Cikkünket folytatjuk.. Szûcs Pál körny. gazd. szakértõ

Lakiteleki Települési Értékei
„ I t t  c s a k  á t u t a z ó b a n  j á r u n k .
S  a m í g  a  s z e l l e m  m u n k á j á r a  v á r u n k ,  
k i n c s e i n k b õ l  ü l t e s s ü n k  n é h á n y a t  e l ,
m e r t  c s a k  i t t  a  f ö l d ö n  é l õ  e r õ  
t e r e m t  e l õ  o l y a n  é r t é ke ke t ,
a m i  n é l k ü l  a  v i l á g  m á r  n e m  l e n n e  m e g,
s  m e l y n e k  g y ü m ö l c s e
a  l e l k ü n k b õ l  f a k a d ó  ö n z e t l e n
S Z E R E T E T. “ (Ady Endre)

Kedves Olvasók!

A helyi Értéktár Bizottság vállalt feladata, hogy a
helyi értékeket összegyûjtse, az értékõrzõket nyil-
ván tartsa. A múltat csak úgy tudjuk megõrizni, ha a
tárgyi-szellemi értékeit számba vesszük, rögzítjük,
s alkalomadtán bemutatjuk azt a nagyközönségnek.

Nagyon fontos tudniuk, hogy senkitõl semmit
nem akarunk elvenni! 

Csupán annyit kérünk, hogy járuljanak hozzá,
legyenek közremûködõk abban a felmérésben,
hogy felleljük a szépet, a jót, a hasznosat, s majd ha
elérkezik rá az idõ, közösen örüljünk annak, hogy
nekünk, lakitelekieknek, magyaroknak ez is, az is,
ilyenünk is, olyanunk is van! 

Szeretnénk mindent megtenni annak érdekében,
hogy a helyi értékek ismerete a köztudat részévé
váljon, a helyi közösségek tagjai megismerhessék
azokat. Amirõl mesélni lehet, azt mondják el! Amit
be lehet mutatni, azt vegyük leltárba; s ha lehet-
séges, készüljön róla egy fotó, egy másolat.

Nagyon sok családban õriznek olyan nyom-
tatványokat, képeket, melyek régiek, fontosak a
család számára; a dédpapa, dédmama örök-
ségébõl való, s hál’Istennek, nem dobták ki azokat!
Dehogy szeretnénk mi azt elvenni Önöktõl! Csupán
egy fényképet, egy másolatot szeretnénk róla!
Tudják, olyan ez, mint az öröm! Egymagamban nem
tudok örülni semminek sem, csak akkor, ha azt
megoszthatom valakivel! Osszák meg velünk ezt az
értéket! Örüljünk együtt!

Várom személy szerint  én is azokat, akik régi
fotókat (fõként sok lakiteleki embert, rendezvényt
idézõt) elhoznának ide, a Lakiteleki Újság szer-
kesztõségébe, s arról azonnal készítenénk egy
másolatot. Nem kell itthagyni! Azonnal vissza is kapja
a tulajdonát képezõ régi értéket! De ha nem akarja
elhozni, házhoz is elmegyünk! Tábori Kálmán tanító
úr (70/931-78-59) mindenki elõtt ismert, Tóth Jutka
(20/501-30-53) úgyszintén; mindketten felhívhatók
telefonon, s õk majd felkeresik Önöket!

A napokban megkapják azt a felmérõ lapot,
melyrõl már írtunk a Lakiteleki Újságban. Ezt
kitöltve be lehet dobni a megjelölt helyeken. Ezen a
felmérõ lapon lehet javaslatot tenni, hogy kik és mik
kerüljenek fel arra a listára, melyet LAKITELEKI
ÖRÖKSÉGÜL feltétlenül meg kell õriznünk.  Néhány
esztendeje már elkezdtük, s most folytatjuk ezt a
munkát. Csak az Önök segítségével együtt lehet
teljes ez a lista! Természetesen  az idõ elõreha-
ladtával folyamatosan fog bõvülni, mert mindig lesz
új, s még újabb megõrizni való értékünk!

Czinege Edit bizottsági tag
írhatnak e-mail-t is: ertektar@lakitelek.hu








