
2014. június – július
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 6. szám (Június) Szent Iván hava NAPISTEN hava  
(Július) Szent Jakab hava ÁLDÁS hava   

Aki nem tudja honnan jön, oda vezetik, ahova akarják...

Programok
A hétvége napjai alatt népi játékok, lovasok és lóval kapcsolatos vidámsá-
gok várják látogatóinkat a Magyar Vándor-Ló Egyesület jóvoltából!
Úgysmint:
– fogatozás,   – ingyenes lovagoltatás,  – karikás ostorozás
– állatsimogató parasztudvar (kecske, birka)
– szalmalabirintus felfedezés a Muraközy Hagyományõrzõkkel
– szalmaugráló, szalmafetrengõ,
– Helyi értékek és fényképkiállítás a Magyar Vándor-Ló Egyesület jurtájában
– népi játékok (patkódobálás, hordólovaglás)
– A Kecskeméti Ifjúsági Otthon népi fajátékai (szombat-vasárnap, 15 - 21h-ig)
..és mind ez továbbra is TELJESEN INGYEN!

2014. július 4 – péntek

16.30   Lakitelek bemutatja: Frissítsük fel a rétet!
A Lakitelek Önkéntes Tûzoltóegyesület bemutatója – sok vízzel

17.00    A lakiteleki ifjú néptáncosok mûsora
17:30   A lakiteleki  Lópici Gáspár Társulat elõadása
18.00   Tázló együttes (moldvai csángó népzenét játszik)
19:00   BORDAL (nyáresti könnyû dallamok)
19:30   NeoFolk (népdalszerû szerzemények hol sokféle etno elembõl)
20:30   BORDAL (nyáresti könnyû dallamok)
21:00   Ciráda (hagyományos népi hegedû, furulya és kaval)
22:00   BORDAL (nyáresti könnyû dallamok)
22:30   APNOÉ Folk Underground (fúziós zene)
23:30   BORDAL (nyáresti könnyû dallamok)
00:00  Széna vagy Szalma Band a cseh sörözõnél;  Rock and rollerek
A rendezvény két éjszakáján a Méhkas Dia Projekt festi be képekkel és fénnyel a
Tõserdõ zeg-zugait, a kilátót, a hídat, a színpadot. Látóidegeket stimuláló
fényfestés + vetítés pénteken és szombaton - nézzetek nagyot!

2014. július 5 – szombat

Napkeltétõl – napnyugtáig kézmûves vásár. Magyar kézmûvesek, õstermelõk,
biogazdák portékáinak bemutatója és vására Tõserdõ szerte.
Egész hétvégén vár mindenkit a ZöldSÉK sátor!
Izgalmas, zöld programokkal, vetítésekkel, elõadásokkal,  játékokkal,
foglalkozásokkal várjuk a fesztivál látogatóit.
Közel az élhetõséghez, a természet adta élményekhez várjuk az érdeklõdõket!
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon népi fajátékai ingyenesen használhatóak a tel-
jes hétvégén! (szombat-vasárnap, 15:00 - 21:00)

A mûsor folytatása a 3. oldalon!

SZÁZ ÉVE 
LETT VÉGE A NYUGALOMNAK...

Száz éve, 1914. június 28-án dör-
dültek el Szarajevóban azok a pisz-
tolylövések, amelyek következté-
ben kirobbant az elsõ világháború, s
véget értek a „boldog békeidõk“.

Ferenc Ferdinánd feleségével, Chotek
Zsófia grófnõvel 1914. június 28-án érke-
zett Szarajevóba, ahol a bombarobbaná-
sos zûrzavarban Gavrilo Princip szerb diák
közvetlen közelrõl két lövést adott le. A
fõherceg azonnal, felesége egy óra múlva,
a kórházban halt meg. A merénylõt elfog-
ták, fiatal kora miatt húsz év várfogságra
ítélték, ahol tbc-ben meghalt. Szerbiában
ma is nemzeti hõsnek tekintik, nevét utcák,
intézmények viselik, Belgrádban szobra áll.

A merényletet az Osztrák-Magyar Mo-
narchia és Németország ürügyül hasz-
nálta fel az elsõ világháború kirobbantásá-
ra. A bécsi diplomácia a nagy háborúra
legjobban felkészült Németország biz-
tatására 1914. július 23-án eleve teljesít-
hetetlen ultimátumot nyújtott át Szerbiá-
nak, majd július 28-án, pontosan egy hó-
nappal a szarajevói merénylet után hadat
üzent. A konfliktus világháborúvá terebé-
lyesedett, aug. 4-ig a Monarchia oldalán
Németország, Szerbia oldalán Oroszország,
majd Franciaország és Nagy Britannia is
belépett, s 1917-ben hadat üzent a köz-
ponti hatalmaknak az Egyesült Államok is.

A nagy háború fontos következménye a
Monarchia széthullása volt.

A négy évig tartó világháború a korábbi
háborúkhoz képest elképzelhetetlen pusz-
tulást hozott. A végsõ mérleg 10 millió
halott, 20 millió sebesült, a polgári
lakosság mérhetetlen szenvedése és egy
olyan békerendszer volt, amely magában
hordozta a következõ világháború csíráját. 

Két esztendõ múlva hazánkat a tri-
anoni „békeszerzõdéssel“ kivégezték,
kétharmad részét elvették... semmi
egyebe nem volt, mint a nyomor, a
veszteségek miatt érzett fájdalom és a
jövõ bizonytalansága. 

A „Nagy Háború“-nak nevezett
kataklizma után a világ többé nem biz-
tonságos hely...                              -ge

2014. július 11 – 12-e között kerül

megrendezésre a 

XIX. Tõserdõ
Szépe Tiszavirág

Fesztivál a Holt-Tisza partján.

Július 11-án pénteken
13h-tól Gyermek és Tini Szépségverseny próbák 
17h30 RapDance 
17h40 GrandUp Fitness Team
17h50 Silver Step tánccsoport 
18h III. Gyermek Szépségverseny (alkalmi ruhában) 
1830 XIII. Tini Tõserdõ Szépe (alkalmi ruhában) 
19h Felföldi Zoltán, polgármesteri köszöntõje 
19h05 GrandUp Fitness Team
19h15 Silver Step táncosok Kiskunfélegyházáról 
1930 III. A gyermekverseny eredményhirdetése 
1945 T.S.T. Hip Hop Stúdió-Váczi Nikolett és tanítványai
2000 XIII. Tini Szépségverseny eredményhirdetése
20h20 Sztárvendégek: Hõsök, Majka & Curtis .
22-04h-ig BOMBASTIC SZABADTÉRI BEACH
MEGA PARTY; Sztárvendégek:Wallas & Mc Dizzy &
Voksán Virág, Resident: Dj.Gazso & Dj. Dama

július 14-én szombaton
09h00 IV. Fõzõverseny - Birkapörkölt
13h00 Fõzõverseny Eredményhirdetése
14h00 Önkéntes Véradás a Magyar Vöröskereszt
közremûködésével
15h00 III. Kistermetû kutyusok szépségversenye
16h00 kutyás bemutató
1650 T.S.T. Hip-Hop stúdió-Váczi Nikolett és tanítványai
1700 XIX. TÕSERDÕ SZÉPE verseny (fürdõruhás) 
17h30 Interjú a zsûritagokkal 
17h40 IV. Férfi lábszépségverseny 
1750 T.S.T. Hip-Hop stúdió-Váczi Nikolett és tanítványai
1800 XIX. TÕSERDÕ SZÉPE verseny (alkalmi ruhás)
18h40 Grand Up Fitness Team
1850 T.S.T Hip-Hop Stúdió - Váczi Niki és tanítványai
19h00 Nótár Mary 
19h40 Interjú a tavalyi 2013-as Szépségkirálynõvel 
1950 Tõserdõ Szépe verseny eredményhirdetése
2035 Kecskeméti Anett és tanítványai hastánc mûsora
2045 Sztárvendégek Kasza Tibor énekes és mûsor-
vezetõ; Digital Scream 20 éves jubileumi koncert, 
2200 Tûzijáték
22-04h-ig BOMBASTIC SZABADTÉRI BEACH
MEGA PARTY a nagy színpadról. Sztárvendég:Dj.
BÁRÁNY ATTILA, Dj. NEWIK ...

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Részletes információ: http://www.toserdo.hu/

VI.  SZÉNA vagy
SZALMA –

hagyományõrzõ fesztivál és
kézmûves vásár lesz 

Lakitelek – Tõserdõben 

2014. július 4-5-6-án!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
KÖKÉNY LÍVIA Ágnes (Kissó Ágnes)

TÓTH SZTELLA (Pesti Renáta)

NAGY DORINA (Tar Edit)
NÉMETH HANNA (Németh Nikolett Anikó)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

TöSzijj Gábor & Kecskés Zsuzsanna
Kasztel Antal & Tigyi Julianna Mária

Holló Gábor & Vlaszák Mónika
Kalics József & Janics Gabriella

Szabó Zsolt & Stankoviczki Ágnes
Juhász János & Tóth Ildikó

Varga Zoltán & Galántai Szilvia

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

LAKITELEKI    ÚJSÁG június – július2. oldal

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:

Kovács Endre (1940)
Schnábel Ferencné Papp Erzsébet (1932)

Szenek Józsefné Festõ-Hegedûs Veronika (1927)
Kálmán János (1937)

Lisák Zoltán Ferenc (1941)
Miháczi Imréné Szeleczki Rozália (1926)

Kovács Istvánné Csille Erzsébet Eszter (1929)
Nagy Lászlóné Tepli Piroska Anna (1937)
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Mentõ:104   Rendõrség:  107

Tûzoltóság:  105

Ezúton is köszön-
jük azt a kedves
f igye lmességet ,
mellyel Bánfalvi
Pálné Tollas
Katalin a GYER-
MEKNAP alkal-

mából meglepte a 004. számú
szavazókör (régi óvoda)
szavazatszámláló bizottság tag-
jait. Nagyon finom volt.
Köszönjük. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik 

MESTER SÁNDOR 
temetésén megjelentek, mérhetetlen fájdal-
munkban mellettünk voltak, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, s utolsó útjára
elkísérték.                        A gyászoló család.

Minden Te voltál, amiz az ég adott,
S a halál egy perc alatt örökre elrabolt.
Az élet voltál a Na, az égi csillagok,
mégis elcsábítottak az angyalok. 
Örök reménnyel feléd könny ragyog,
Hiszem, remélem, 
leszünk mi még fent boldogok.      

Feleséged, Erzsike

Emlékezés 

SIMON
ANDRÁS
halálának 

4. év-
fordulójára

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

fia, unokái és dédunokája

ITT A VAKÁCIÓ! (1.)
*Jól fontold meg, hogy milyen értéktárgyat viszel magaddal és azokat hol tartod, mert egy
hivalkodóan viselt ékszer, mp3 lejátszó, mobiltelefon, stb. könnyen felkeltheti mások érdek-
lõdését, és bûncselekmény sértettjévé válhatsz! Hidd el, nem éri meg!
*Ismeretlen, idegen személy közeledését bizalmatlanul fogadd, semmit ne fogadj el tõle, ne hagyd
magad semmire sem kényszeríteni, szükség esetén ne szégyellj segítségért kiabálni, elszaladni!  Hidd el, megéri!
*Ha elmúlt a veszély, a lehetõ legrövidebb idõn belül értesítsd a rendõrséget (a 107-es telefonszámon), a rendõrség
munkáját az elkövetõ minél pontosabb személyleírásának megadásával segíthetitek. Hidd el, megéri!
*Semmilyen gyanús anyagot, pirulát ne kóstolj meg, lehet, hogy drog! Az életedbe is kerülhet! Hidd el, megéri!
*A folyók, tavak kiváló kikapcsolódást és komoly veszélyforrást egyaránt jelenthetnek. Ha barátaiddal fürödni akartok
valamilyen vízben, azt csak kijelölt helyen tegyétek, ahol lehetõség szerint úszómester és elsõsegélynyújtás is biz-
tosított! Felhevült testtel nem szabad vízbe ugrálni, mégis hányan a vízbe fulladnak emiatt. Hidd el, megéri!
*A strandokon se feledkezz meg értékeid biztonságos õrzésérõl, mert sajnos elõfordulhat, hogy nem mindenki

pihenés céljából tartózkodik ott! Hidd el, megéri!
*Ne feledd, hogy egy jó heccnek, vagánykodásnak induló cselekménybõl könnyen lehet bûncselekmény vagy tragé-
dia, melyet utólag már nem lehet meg nem történtté tenni! Egy lopás, graffitizés, telefonbetyárkodás, bántalmazás, egy
füves cigi elszívása, stb. adott esetben szabálysértési- vagy büntetõeljárást, ill. kártérítési kötelezettséget is vonhat
maga után. Egy ilyen esemény nem csak a nyári szünetet árnyékolhatja be, hanem akár évek múltán is   „vissza-
köszönhet", pl. egy erkölcsi bizonyítvány kiváltásakor. Hidd el, nem éri meg!
* Nyáron is tartsd be a szabályokat, hidd el, megéri! A szabályok nem ellened, hanem érted, testi és lelki épséged
megvédése érdekében vannak!                                                                                           Folytatás a 4. oldalon!



LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldaljúnius – július

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve egyesületünk május 30-án zárszámadó köz-
gyûlést tartott. Az elnöki, pénzügyi beszámolókon túl a jelenlévõ tagság meghallgathatta
a Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány 2013. évi beszámolóját is, melyet Jandrasits
Józsefné, az alapítvány kuratóriumának elnöke ismertetett. A Tiszakécskei Rendõrõrs
képviseletében Szászné Seres Katalin r. fõhadnagy, a lakiteleki körzeti megbízotti csoport
vezetõje értékelte elmúlt évi munkánkat. A rendõrõrs vezetése egyesületünk tavalyi
tevékenységérõl elismerõen nyilatkozott, további együttmûködést kívánnak Lakitelek jó
közbiztonságának fenntartásában. A közgyûlés közös vacsorával ért véget.

Szintén május 30-án került megrendezésre a Lakiteleki Mûvészetek Napja, melynek
biztonságos lebonyolításában mûködtek közre polgárõreink. A terület lezárásában Szabó
József és Szórát Tibor polgárõrtársunk vett részt.

Június hónapban tagjaink számára az alapfeladatainkat (járõrözés gépkocsival, gyalo-
gosan, kerékpárral és lóval), jelzés az illetékes hatóságok részére) láttuk el. 

Az iskolai tanév utolsó napjaiban a Tõsfürdõ területén megrendezett családi napon a
diákok a polgárõr szolgálattal, szolgálati autóval is megismerkedhettek. Egyesületünket
id. Salánki Imre képviselte. 

Június 14-én egy esküvõi menet 44-es fõúton való biztonságos áthaladásában
mûködtünk közre. Benkovics Gyöngyi és ifj. Szekeres János társunk vállalta ezt a külön
feladatot. 

Sajnos ebben a hónapban is kérték temetés idejére szolgálatunkat. Június 17-én Szórát
Miklós és Szórát Tibor segítették a temetésre érkezõk közlekedését, a parkolóban lévõ
gépkocsik vagyonbiztonságát.

Az egyesület utánpótlásának biztosítása érdekében június 24-én „szülõi értekezletre“
hívtuk azokat a szülõket, akiknek gyermekeik érdeklõdnek a polgárõr mozgalom, szol-
gálat iránt, illetve a polgárõr egyesületünkön belül mûködõ lovas tagozat munkája iránt.
Terveink szerint augusztus-szeptember idõszakban megindul az érdeklõdõ gyermekek
lovas oktatása, melyet a tanévben a polgárõrség tevékenységének, a bûn- és baleset-
megelõzés, környezetvédelem témaköreinek megismerése fog követni. Érdeklõdõ fia-
talokat továbbra is várunk. 

Június 26-án a Tiszakécskén megrendezett Veterán Kerékpárok Világtalálkozója és
Versenyének egyik versenytávja Tiszakécskérõl Lakiteleken a Poliol PET Packaging Kft.
telephelyéig tartott. A versenyzõk fordítópontra történõ biztonságos be- illetve kihajtásá-
nak biztosításában való közremûködésre a szervezõk, valamint a Tiszakécskei
Polgárõrség egyesületünket kérte fel.  06-18 óráig verseny idején Szabó József, Verdon
János, Szórát Miklós, Szórát Tibor, Pulai Sándor és id. Salánki Imre polgárõrtársunk tel-
jesített szolgálatot. Ezúton is köszönöm társaink önkéntes vállalásukat. 

Június 27-én sajnos fájdalmas szolgálatot láttunk el. Utolsó útjára kísértünk
egyesületünk egyik tagját, Ágoston Györgyné Évát. Nyugodj békében, kedves Éva!

Egyesületünk a település vagyonbiztonságának fenntartása érdekében kísérleti jel-
leggel együttmûködik a Tiszakécskei Vagyonvédelmi és Bûnmegelõzési Alapítvánnyal. A
tapasztalatok ismeretében hosszabb távú együttmûködés is kialakulhat a két szervezet
között. Tisztelettel:   Madari Róbert   elnök

A május 30-ai közgyûlésünkön még részt vett Ágoston
Györgyné Éva polgárõrtársunk, aki június 13-án, 59 évesen
hunyt el. Éva a polgárõrség ezüst érdemkeresztjével elis-
mert polgárõr 11 év szolgálat után fejezte be szolgálatát... 

Egyesületünk az egyik legaktívabb, mindig segíteni kész
tagját veszítette el Éva személyében. Lakitelek lakossága
szinte minden községi rendezvényen találkozhatott vele
polgárõr szolgálata során, a szüreti felvonulástól a
temetéseken át a Tõserdei rendezvényekig. Éva volt, aki
férjével az egyesület klubhelyiségének is önkéntes gondnoka volt. Télen az õ
segítségüknek köszönhetõen tarthattuk havi gyûléseinket kellemes, meleg
körülmények között.

Éva személye is állandó nyugalmat sugárzott a vele beszélgetõk felé, jó volt vele
beszélgetni, közös szolgálatban lenni.

Kedves Éva, sajnos nagyon hamar befejezted szolgálatodat! Nyugodj békében!

Polgárõrség Lakitelek egyesület tagjai
„Aki ember volt, küzdõ, tiszta ember, 
változzék át bár porladó rögökké, 

az élõkben tovább él - mindörökké.“ (Csepeli szabó Béla)

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

A polgárõrség hírei

VI. SZÉNA-SZALMA  – 2014. júl. 4-5-6.
Programok – folytatás az 1. oldalról

2014. július 5 - szombat

09.00       BÁBaKALÁCS BÁBSZÍNHÁZ: Jambóza Bábcirkusz
10.00      Lóca együttes Népzenei alapú, interaktív gyermekmûsor
10.00 – 16.00 Kézmûves foglalkozások a Lakiteleki Nagycsaládosok 

Egyesületével. Ha kicsi, ha nagy.. ha ügyes a keze, ha suta. Itten
nincsen kérem sem verseny, sem elvárás, egy dolog a lényeges: ha
tõlünk távozol, mancsaid legyenek festékesek, gyurmásak, esetleg
kulimászosak.

11:00   Lakitelek bemutatja: Ne lépd át! – diák performance; A ter
mészet adta energiaforrásokról láthatnak a Széna vagy
Szalma Fesztivál látogatói elõadást a Lakiteleki Általános
Iskola tanulóinak elõadásában. Rendezõ, moderátor:
Szabados Zoltán

12.00     Zöld Mozi a ZöldSÉK sátorban (filmek, animációk a környe-
zetvédelemrõl és az állatok világáról...)

14:00    Állati kommandó  – Nyomkeresõ akció a Tõserdõben 
15.30     Üvegfestés a Méhkas Dia Projekt vezetésével
15:30    Barakoo Szabad Dobkör: MINDENKI DOBOS AKAR LENNI!

A Barakoo Szabad Dobkör dobos-ütõs mûhely foglalkozása
nem csak gyerekeknek... Mi kiosztjuk a dobokat, te pedig
megpróbálod követni a ritmust… vigyázat, ez hangos lesz!

16.30   Kisállat-bemutató és galambröptetés
17.30    Lakitelek bemutatja: A Tûzoltó Fúvószenekar showmûsora :)
18:00    Presszó Tangó Libidó (A zenekar muzsikája a puszta megjelenésével

jókedvre és optimizmusra hangol mindenkit – a 2040(!)-es zenével! :)
19:00    BORDAL (nyáresti könnyû dallamok)
19:30    Cabaret Medrano (fanyar és ironikus dalszövegek...)
20:30    BORDAL (nyáresti könnyû dallamok)
21.00    Fókatelep („fóka- soundot“).
22:00   BORDAL (nyáresti könnyû dallamok)
22:30   Gypo Circus (cipõbe rakott vonóval való hegedülés és a

basszus gitáron cimbalmozás is, a balkáni hangulatban...) 
23:30   BORDAL (nyáresti könnyû dallamok)
00:00   Guèa Partyzans Brass Band (Magyarország elsõ balkán

rezesbandája, magyar profi jazz zenészekbõl.)

2014. július 6 - vasárnap
Napkeltétõl – napnyugtáig kézmûves vásár. ZöldSÉK sátor!
Izgalmas, zöld programokkal, vetítésekkel, elõadásokkal,  játékokkal,
foglalkozásokkal várjuk a fesztivál látogatóit. Közel az élhetõséghez,
a természet adta élményekhez várjuk az érdeklõdõket! Vasárnap
egész nap tájékozódási kerékpáros verseny a GÖRDÖGÖKKEL!

08:00    MADÁRGYÛRÛZÉS a Tõserdõben
09.00    A Madzag Bábegyüttes ébresztõjóreggelt! meséje
09.30    Kerekítõ Az Ötpötty Kreatív Foglalkoztató és Játszóhely
10.30     Kajárpéci Vízirevü bemutatja: Ökológiai Meztéllábnyom
10.00 – 16.00 Kézmûves foglalkozások Nagycsaládosok Egyesületével
12.00     Zöld Mozi a ZöldSÉK sátorban
14:00    Mesél az erdõ – Felfedezõ séta az erdõben. 
15:00    Barakoo Szabad Dobkör: MINDENKI DOBOS AKAR LENNI!
16.00    Kajárpéci Vízirevû bemutatja: Hany Istók, a láp fia; Nekünk is

van Tarzanunk! Nekünk is van Mauglink!
17.00     Bélamûhely (zenei játékok) 
18.30     MeloDisztik (utcazene)
19:30    Lakitelek bemutatja: Kösöntyû Néptáncccsoport
20:00  Lakiteleki Színjátszókör – A helység kalapácsa

A mûsorváltoztatás jogát erõsen fenntartjuk!

Részletes program: http://www.szenavagyszalma.hu/index.php/programok
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Hírek a Gondozási Központból…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Kedves Olvasó!

Ismét eltelt egy hónap, bár a június kicsit csendesebb,
szelídebb volt, mint az eddigi idõszak. Az események, a
történések inkább a gyermekek életében voltak
meghatározóak. A kis ovisok elballagtak, ahogyan az
általános iskolában is felkerült az utolsó betû a VAKÁCIÓ
szóra. Természetesen ez a mi életünkre, mindennap-
jainkra is hatással van, hiszen unokái, dédunokái vannak
az intézményünkben élõknek. Bízunk abban, hogy a
kisgyermekhang többször veri majd fel az otthonunk
csendjét, a gyermekmosoly mosolyt csal majd lakóink
arcára is. 

Sok évvel ezelõtt ismertem egy nénit –  80 év feletti
volt, szigorú-szomorú, talpig nõ –,  teljes átéléssel,
szívbõl jövõ szeretettel mondta el rendezvényeinken újra
és újra az alábbi verset, és én ezzel a verssel szeretnék
a gyermekeknek (unokáknak, dédunokáknak) nagyon
szép, biztonságos nyarat kívánni : 

SÍK SÁNDOR: A HAJNAL SZERELMESE

Azt  szeretem, ak i  nevet ,  
Ak inek rózsaszín az arca,  
Ak i  örü l,  ak i  kacag,  
Ak i  da lo lva megy a harcra.
Enyém az ápr i l is i  sze l lõ .  
A fes lõ  b imbót  szeretem, 
A hasadót ,  a  harmatosat .  
A ha jna l  a  szere lmesem.
Az én emberem a gyerek,  
A nagyszemû,  nevetõ gyermek,  
Ak iben szûz minden-csí rák,  
Ezer  erõk rügyezve ke lnek.
Az én emberem, ak i  fö lke l,  
Az induló,  az ébredõ,  
Ak inek gyõzelem az á lma,  
Ak iben dalo l  a  jövõ.
Szeretem azt ,  ak i  akar,  
Ak i  remény,  ak i  ígéret .  
Az enyém a vér  és a tûz:  
A fakadó f iata l  é le t .
Az ébredõ napot  imádom, 
Megyek a v i r radat  e lé .  
Az én le lkem a tüzek le lke,  
Az én da lom a ha jna lé .

Az intézmény mûködésében még mindig a legjelen-
tõsebb szerep a nappali intézmény programjainak
szervezése, figyelem felkeltés, klubtag toborzás. Jelenleg
az Idõsek Klubja tagjainak a száma 22-25 fõ között
mozog. Szeretnénk ha napi szinten, többen jönnének el
programjainkra, a foglalkozásokra. 

Június 18-án csoportos foglalkozás keretében saját
címer készítése: értékteremtõ múlt, jelen jövõkép meg-
rajzolását, másokkal történõ megismertetése volt a prog-
ramunkban. 

Június 23-án hétfõn csoportos kézmûves foglalkozás
volt Varga Rita vezetésével, aki a mandala készítését
mutatta meg klubtagjainknak és lakóinknak

Június 25-én tolókocsival, és a tanyagondnoki gépjár-
mûvek igénybevételével az új piacra látogattunk ki. 

Június 26-án csütörtökön Varga Rita Indiáról tartott
elõadást.

Természetesen ezeken túl „ördögbiblia“ (kártyázás),
közös tévézés, nótázás, zenehallgatás, alapszûrések
elvégzése, nagy beszélgetések, névnapok, születés-
napok megünneplése folyamatosan szerepel a napi
programokban. 

Július 8-án kedden, 9-én szerdán 10-én csütörtökön
délelõtt 9 órától délután 14 óráig ingyenes ruhabörzét
szervezünk a Gondozási Központban. (Fõleg
idõsebbeknek való ruhákból, amelyeket felajánlásokból
kaptunk.) Szeretettel várunk minden érdeklõdõt. 

Az Idõsek Otthona bõvítése a 2015-ös évben tud
megvalósulni. A jelenlegi férõhelyek (14 fõ) telítve
vannak. Jelenleg 22 fõ várakozónk van, aki szeretne
beköltözni,  ebbõl 16 fõ helyi lakos. 

A házi segítségnyújtás jól mûködik. 3 gondozónõ
(Ambrus Edit, Gönczöl Lászlóné, és Laczkó Zoltánné)
26-30 személy ellátását biztosítja folyamatos
munkarendben, hiszen aki igényli, azt hétvégén is
ellátjuk. 

Ha többen is kérnék a házi gondozást, van rá
lehetõség, mert az engedélyezett létszámot
bõvíteni tudjuk, és természetesen dolgozót is tudunk
egy újabb álláshelyen foglalkoztatni, ha szükséges
(törvényi elõírás szerint 1 gondozó 9 fõ gondozását
biztosíthatja). Ha bárki úgy érzi, szüksége van ránk,
biztonságot nyújthatunk, segítséget adhatunk;
várjuk a jelzését! 

A  lényeg az, hogy senki ne maradjon egyedül,
és ha segítségre van szüksége, azt megkaphassa. 

Az étkeztetést 54 fõ veszi igénybe, éves átlagban 46-
49 fõ (hiszen nem mindenki kér mindennap). Étlap
alapján nyitott a lehetõség a választásra, hogy valaki
csak akkor kérjen ebédet, ha az a kedvére való.
(Kérésre másolatot küldünk az étlapból) 

Tanyagondnoki Szolgáltatás: 

Tanyagondnokaink lépcsõs munkakezdéssel dolgoz-
nak, hiszen segítséget nyújtanak a szállítást igénylõ
klubtagjaink bejöveteléhez – reggel, és hazaszál-
lításához, délután. 

Napközben az ebédhordáson túl, a külterületen élõk
életét igyekeznek bevásárlással, gyógyszeríratással,
kiváltással, ivóvíz-szállítással, orvoshoz-, bevásárlás
céljából történõ szállítással, hivatalos ügyek intézését
megkönnyíteni... Természetesen jelentõs segítséget
nyújtanak az intézmény külsõ környezetének
szépítésében, apróbb karbantartási, javítási munkákban,
segítik a házi gondozónõk munkáját is.  

Sajnos még mindig vannak olyan területek, ahol nem
igazán sikerült kapcsolatot teremteni a lakossággal.
Örömet jelentene, ha minél többen vennék igénybe a
segítségüket, ha minél több emberen tudnánk segíteni. 

Terveim szerint a nyári hónapokban én is szeretnék
több alkalommal eljutni a községben és a külterületen élõ
nyugdíjasokhoz, idõsekhez. Tudom, hogy sok ember van
még, akinek lehetne könnyíteni az életén, segíteni

lehetne több mindenben, csak nem tud a lehetõségekrõl,
vagy szégyell segítséget kérni. 

FONTOS tudni: én is,  és a Gondozási Központ minden
dolgozója  azért választotta ezt a munkát, ezt a hivatást
hogy segíthessen. (Tudásához, lehetõségeihez mérten.) 

Végezetül : Végtelen hálával köszönjük meg min-
dazoknak a támogatását, segítségét, figyelmét akik
lakóink, ellátottjaink felé szeretettel fordulnak,
ajándékkal, adománnyal, jó szóval, egy mosollyal
megszépítik a hétköznapjainkat, segítik
intézményünk mûködését, szépítését.

Köszönetet mondunk, Kiss Istvánné Terikének, Nagy
Péterné Erzsikének, Emma Riegernek (Németország)
Deákné Marikának, idõs és ifjú Kecskés Jánosnak,
Ganglné Kovács Teréznek, Szentirmay Tamásnénak. 

Külön köszönetet mondunk Bártfai Anna tanuló-
nak aki a középiskolások közmunka programjának a
keretében 50 órás közmunkát végzett/vállalt nálunk,
felolvasott idõseinknek, beszélgetett velük, mesélt nekik,
segítséget nyújtott rendezvényeinken, részt vett a sétál-
tatásban. Velünk volt. A program végén süteménnyel
kedveskedett, búcsúzott tõlünk. Sok sikert kívánunk neki
az életben!  Köszönjük az idõsek iránti szeretetét,
tiszteletét!

Diákoknak!
* Csavargás közben szá-
mos veszély leselkedik
rád. És akkor még nem is
beszéltünk a szüleid, hozzátartozóid, bará-
taid idegeskedésérõl. A rendõrség pedig,

szüleid bejelentése alapján, eltûnésed miatt országos
körözésedet rendeli el. Hidd el, nem éri meg!
*A nyári szünidõben biztosan gyakrabban elõfordul majd
veled, az is hogy egyedül ma- radsz otthon. Ebben az eset-
ben, soha ne engedj be a lakásba idegent, bármilyen ürügy-
gyel is kéri ezt tõled. Az ajtóra szerelhetõ biztonsági lánc
csak akkor tölti be szerepét, ha használod is azt. A telefon-
ba se áruld el, hogy egyedül vagy otthon. Hidd el, megéri!
*Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az ablakot, az ajtót.
A szúnyogháló, vagy a nyitva hagyott bukóablak nem véd a
betörõk ellen. A lakáskulcsot soha ne tedd látható helyre, a
nyakadba, vagy a hátizsákod oldalára!  Hidd el, megéri!
*Elsõsorban rajtad múlik, hogy a nyári szünidõ alatt, amíg te
lazítasz, szüleid nyugodtan tudjanak dolgozni és megbíz-
zanak benned. Ezért csak azokra a helyekre menj játszani,
barátokkal közösen szórakozni, ahová elengedtek és a
megbeszélt idõre minden esetben érj haza. Ha mégis
közbejönne valami, mindenképpen értesítsd errõl szüleidet,
hogy feleslegesen ne aggódjanak érted. Hidd el, megéri!
*Egységben az erõ! Ha viszonylag késõi idõpontban meg-
tartott programon szeretnétek részt venni, oda csak csopor-
tosan, lehetõleg felnõtt kíséretében menjetek, és kerüljétek
a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket! Hidd el, megéri!
*A közlekedési szabályokat gyalogosan és kerékpárral,
gördeszkával is tartsd be, mert ezzel életedet, testi
épségedet óvhatod meg!  Hidd el, megéri! Hidd el! 
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„Kedves Edit! …Tõlem tudd meg: április 1-tõl
23 itt töltött év után végleg nyugdíjba megyek. Ez
egyúttal  azt is jelenti, hogy aktív lelkészi szol-
gálatomat, mint egy lantot, leteszem...

Ugye, most nagyon meglepõdtél?“

Igen, nagyon meglepõdtem! Hiszen váratlanul
ért e februári levél. De egyszer  mindannyiunk éle-
tében elérkezik az a pont, amikor a lantot pihen-
tetni kell, vagy végképp a sutba tenni… Elérkezett
a nyugalomra vágyás ideje. Szabó Tamás  lelkész
úr nyugalomba vonul...

Nem szeretek búcsúzni, mert az mindig fáj.
Most azonban muszáj néhány dolgot megosztani
az Olvasókkal is.

Kedves Tamás! Pontosan húsz esztendeje,
hogy megkaptam a Lakiteleki Újság szerkesz-
tésének feladatait, s azóta büszkén mondhatom,
hogy a „munkatársad“ vagyok! Együtt töltöttük meg
a lapszámokat írásainkkal; Neked a kilencedik
oldal jutott minden esztendõben! Eleinte „Erika“-
írógéppel pötyögött lapokon érkezett a Református
Élet anyaga, majd a modern technika áldásának
köszönhetõen e-mailben… Szinte minden alka-
lommal az elsõk között érkeztek meg a cikkeid!
Igyekeztél mindig pontos lenni! Akkor  is köszön-
tem, most is köszönöm!

Írásaid sokasága jelzi, hogy lelkipásztori mun-
kád az újságon keresztül is fontos volt, szerették
olvasni azt. Nagyon fontos volt mindig a hívek lelké-
nek nyugalma, boldogsága. Köszönöm valamennyit!

Általad ismertem meg egy másik nagyszerû
lelkészt, Gönczõ Sándort, aki hajósi lelkipász-
torként teljesített szolgálatot, s közben elküldte
Neked az írásit, hogy segítsen Téged, minket! Az õ
áldásos irományai is nagyon sokszor színesítették
a Lakiteleki Újságot!  Ez úton is nagyon köszönöm! 

Mindenki tudja, hogy Szabó Tamás nemcsak a
Református Templom falai között beszélt a
híveknek, hanem tevékeny részese volt Lakitelek
közösségi életének! 

Az iskolaszéknek is tagja voltál, a református
hittant is tanítottad a diákoknak majdnem negyed
századon át! Tagja voltál a Tölgy Alapítvány
kuratóriumának, s ha kellett, beszédet mondtál a
községi ünnepségeken... 

Részese voltál a családok boldogságának,
kereszteltél, konfirmáltál, eskettél. Nagyon sok
boldogságban osztoztál, sok ismerõsöm, barátom
mondta, s mondja ezt.

Lelkeket vigasztaltál, az utolsó órákban is fog-
tad a kinyújtott kezeket. S Te kísérted a reformá-
tus testvéreket az utolsó útjukra… Sok
ismerõsöm, s barátom hozzátartozóját; köztük
az én Édesapámat is… Fontos a fájdalom-
ban az erõt adó szó, a lelki vigasz. Köszönik
ezt sokan Neked, köztük én is.   

Nagylelkû baráti gesztus volt Tõled, amikor jópár
éve Kecskeméten megnyitottad az egyik kiállítá-
somat. Méltattál, dicsérted a kerámiamunkám. S

biztattál az elmúlt esztendõben azért, hogy men-
jek tanítani a Református Iskolába.  Majd a
nehézségek elviselésében is hozzád fordultam
vigasztaló szóért. Többször is rávilágítottál, mit
kell tennem.

Kedves Tamás! Gondolom, hogy nem veszed
zokon, hogy bölcs, segítõ leveleidbõl idézek
néhány gondolatot azért, ha valaki ugyanúgy meg-
torpan, mint én tettem, s tanácstalanná válik a
nehézségek súlya alatt, talán lesz, akinek szintén
segítenek a leírt szavaid, melyekkel erõt adtál
nekem. Hittem, s az Úr valóban megmutatta, mi is
a terve velem. Mit kell tennem, mielõtt feladtam
volna a harcot…

„De mégis csinálnunk kell, tanítanunk kell, mon-
danunk kell, tenni kell a jót... énbennem mindig az
a remény él, hogy noha falra hányt borsónak, meg
szélmalomharcnak, hiábavaló erõlködésnek tûn-
nek dolgok, majd idõvel hátha marad valami a
lelkek alján...; majd kiforrja magát, mint a must, és
ihatóvá lesz a gyermekek élete is...“ 

„Reménység!  Mást tenni nem tudok!  42 éve
hírdetem az igét, s olykor bevallom, elkeserít, mert
nem látom, hogy valami eredménye volna! Most
nem, de majd 20-30-40 év múlva... Más a vetõ és
más az arató! – mondja a Biblia.  Nekem  vetnem
kell, mégpedig azzal a reménységgel, hogy egy-
szer lesz aratás.“

„...az Úrra bízom a gondomat is... hidd el, ez is
megoldódik, mégpedig úgy, ahogy Neked lesz jó.
Persze, nem könnyû soha a döntés, de megadatik
majd abban a pillanatban, hogy mitévõ legyen az
ember. Jézus mondta: Ne félj, csak higgy!“

„Nem vagyok az Isten titkos tanácsosa, ez az a
helyzet, amikor az embernek ott belül, lelke
mélyén kell ezt a harcot megharcolnia.   Nincs
olyan tanácsom, ami elõre tudná a dolog
kimenetelét,  ez a Te harcod,  én csak a háttérben
azért imádkozhatom, hogy olyan döntésed szü-
lessen, ami nem törést okoz, hanem további
kiegyensúlyozott életet ad.“

„Sok személyes történet végén Jézus azt mond-
ja: Legyen a te hited szerint.  S mint fentebb írtam,
nem igazán kívül, hanem belül dõlnek el a dolgok
a mi életünkben is. Ha valamiben hiszünk, 100%-ig
bizonyosak vagyunk és úgy akarjuk azt, akkor az
úgy is lesz. És ez pozitíve és negatíve is igaz.

A viharoknak pedig van lecsendesítõje: úgy
hívják, hogy Jézus Krisztus! Nekem nincs erre
hatalmam, hogy az ilyen-olyan szeleknek, hul-
lámoknak parancsolni tudhatnék, de sokszori
megtapasztalásom az, hogy ha kérdéseimet,
nehéz döntéseimet is rá bízom, tõle kérek segít-
séget, akkor igenis  tudok a ‘vízen járni’, tehát
nem beleveszek, hanem a megoldás lehetõsége
adatik. Jó megoldásban bízom!"

Azt hiszem, ezek után nem kétséges, hogy meny-
nyire voltam, s vagyok hálás Neked! Ezek a
lelkipásztori segítõ szavak rendkívül fontosak
voltak nekem. Tanítok jövõre is!...

S én csak egy
voltam a  sok
lakiteleki közül...
Vajon hányan adnak
hálát, hogy ugyanígy
segítettél nekik, voltál a lelki támaszuk! Csak Te
tudod! 

Igéd tehát nemcsak a templom falain belül érin-
tette meg a lelkeket, nemcsak ott kaptak a refor-
mátus testvérek lelki erõt, hanem legyenek bárhol,
legyenek bármennyien, s legyünk akár a másik
keresztényi felekezet tagjai, megtaláltad a lélekhöz
vezetõ, segítõ, támaszt adó utat, a bátorító szót!
Az ökumené teljes mértékben sikerült! 

Köszönöm a magam, s valamennyiünk  nevé-
ben, hogy ide vezérelt hozzánk az Úr; itt segítettél,
itt szolgáltál. Nagyon kérünk, hogy ne zárd be
magad mögött az ajtót, hogy legyen átjárás a hívek
és a nyugalomba vonult lelkipásztor között. 

Kedves Tamás! Arany János idézettel nyitottunk,
s azzal is fejezem be.

„Élj soká! és legyen élted,
Mint derûs nap, tiszta, víg,

Mely piros hajnalból támad,
S ismét abban áldozik.“

Az Isten éltessen erõben, egészségben, légy
nagyon sokáig boldog a szeretõ családod, unokáid
körében. Áldjon meg Téged a Jó Isten!

A hívek, a barátok, a munkatársak, a lakitelekiek
nevében tisztelettel és szeretettel:  Cz. Edit

„Az életed során bezárult egy ajtó...
Ami volt, mind tiéd. Nincsen végrehajtó,

ki elvenné tõled, a sok kedves évet,
munkád során gyûjtött ezer szép emléket.“

„Vedd példának a madarat:
olyan szabad, hogy visszaszáll,
Ki messze megy, az itt marad.
Ki itt marad, az messze jár.“

„Letészem a lantot. Nyugodjék“ 
– Szabó Tamás, Lakitelek lelkipásztora nyugalomba vonul...

Az öreg kút csendesen adja
vizét... így telik minden napja.
Áldott élet ez! – fontolgatom:
csak adni, adni minden napon!

Ilyen kúttá kellene lennem!
csak adni teljes életemben!

Csak adni? Terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek... tükre rám ragyog:

„Hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom
frissen, vidáman és szabadon“...

* * *
„Oh! Ne nézz rám oly sötéten

Pályatársa életemnek, 
Mint midõn az õszi-felleg

Húzza árnyékát a réten;
Nézz szelíden, nézz mosolyogva:

Férfié az élet gondja.“ (Arany János)
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Kedves Olvasóink!

Néhány országos és megyei
vetélkedõ döntõje a tanév utolsó heteire esett.
Versenyzõink így számoltak be róluk:

Természetismereti verseny Budapesten

A Herman Ottó versenyen 329 iskola 1086 diákja vett
részt. Ebbõl az országos döntõbe 83 iskola 154 diákja
jutott be. Lakiteleket hárman képviseltük. A döntõ 2014.
június 1-én vasárnap volt a Mûszaki Egyetemen. Nagy
izgalommal vártam már ezt a napot. A feladatok nem
voltak túl nehezek, hiszen Gabi nénivel rengeteget
gyakoroltunk rá. Türelmetlenül vártam az eredmény-
hirdetést, szerettem volna jó helyezést elérni! Úgy
éreztem ez sikerült mindannyiunknak!

Kakó Lukács 4. helyezett, Kovács János 5. helyezett
Honti Regõ Sebestyén szintén 5. helyezett lett.

Köszönöm szépen a felkészítést osztályfõnökömnek
Juhász Jánosné Gabi néninek! Jövõre természetesen
újra benevezek a versenyre!

Kakó Lukács  3. b osztályos tanuló

Az iskolai könyvtár által meghirdetett vetélkedõkön
Nyárlõrincrõl és Lakitelekrõl több mint 170 gyermek vett
részt. Dr. Olajos Éva tanárnõ irányításával diákjaink
bekapcsolódtak a kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtár által hirdetett versenysorozatokba is:

Egy szép délelõtt a könyvtárban

Táltospróba elnevezésû könyvtári vetélkedõn vettünk
részt a tanév során. Három fordulóban kellett beküldeni
a feladatokat. Csapatunk tagjai: Kocsis Herman, Csoma
Bálint, Seres Ágoston és Belicza Panna voltak.

Június 18-án behívtak minket a Katona József
Könyvtárba. A harmadik és negyedik osztályos csapa-
tok közül Lakiteleken csak mi kaptuk meg ezt a
lehetõséget. A könyvtárban egy óriási társasjátékkal ját-
szottunk, amely a vetélkedõ során beküldött képekbõl
és rajzokból állt. Eredményes munkánkat két szép
könyvvel jutalmazták.

Ezen a délelõttön nagyon jól éreztük magunkat Olga
nénivel és Böbe nénivel.       Belicza Panna 3. a osztály

A kölyökolvasó vetélkedõ

A tanév elején jelentkeztünk a Kölyökolvasó könyvtári
versenyre. Csapatunk tagja volt Heinrich Blanka, Tóth-
Péli Anna, Nagy Ádám és Madari Lili.

Nemsokára meg is érkezett az elsõ könyv, melynek
címe A kék hajú lány. Miután elolvastuk, egy három
oldalas feladatlap érkezett, közel két hetünk volt a

kitöltésére. Így ment ez a további két könyvvel is, a
Maléna kertje és Szárnyak és paták címû történetekkel.
Mire az utolsó könyv feladatait is beküldtük, már év
vége lett. 

Június 11-én megtudtuk, hogy behívtak bennünket a
Katona József Könyvtárba. Az ország különbözõ
településeirõl érkeztek csapatok és egyéni indulók, akik
a legjobb megoldásokat küldték be az év során. Egy
bemutatkozást kellett tartanunk, majd megmutattuk az
elõzetes feladatunkat, egy képeslapot a versenyrõl. A
délelõtt folyamán egy óriási társasjátékkal ismerkedtünk
meg, majd táncoltunk. A játékok után megkezdõdött a
nyeremények kiosztása. 

Mi a második helyen végeztünk, két izgalmas
könyvvel jutalmaztak minket. Ezután elmentünk ebédel-
ni, és kettõ órakor már hazafelé tartottunk. Amikor haza-
értem, rögtön hozzákezdtem olvasni az új könyvem.

Madari Lili 5. a osztály

Gratulálunk diákjainknak és felkészítõ tanáraiknak!

Június 1. napján rendezték a mûvelõdési házban
néptáncosaink és citerás diákjaink évzáró bemutatóját.
A fergeteges hangulatú telt házas elõadás méltán ara-
tott nagy közönségsikert.

Június 4-én mûvészeti iskolánk grafika tanszakos
növendékei rendeztek kiállítást a mûvelõdési házban. A
remek alkotások mellett diákjaink és az érdeklõdõk
zeneiskolásaink koncertjében is gyönyörködhettek.
Ekkor köszöntünk el Kubinyi Attiláné Zsuzsa nénitõl,
aki 1999-tõl, a kezdetektõl zongorát tanított intéz-
ményünkben, s akitõl tanügyigazgatási, szervezési
kérdésekben is sok-sok segítséget kaptunk. Boldog és
vidám nyugdíjas éveket kívánunk néki!

Járvás Ferencné, Kati néni ezt a tanévet nyugdíjas-
ként is vállalta a zongoraoktatásban. Köszönjük neki az
együtt töltött vidám órákat, a pedagógus énekkar vezetését! 

Június 10-én közel 600 gyermek vett részt
Lakitelekrõl és Nyárlõrincrõl a Tõsfürdõben rendezett
Eötvös-napon. Ekkor zárult az iskolazöldítési pályázat
elsõ üteme is. A színes forgatagban vendégeink voltak
a Lakiteleki Önkkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai, a
Kecskeméti Rendõrkapitányság munkatársai, a
kecskeméti PARÁZS Központ önkéntesei, valamint a
KEOP pályázat elõadói. 

Köszönjük szépen, hogy programokban gazdag, na-
gyon tartalmas délelõttel örvendeztették meg diák-
jainkat! Külön köszönjük Tornyi Gyula igazgató úr és
munkatársai kedvességét!

Az iskolazöldítési versenyen az alsó tagozatosok
közül a 3. a osztályosok, a felsõsök közül az 5. a osztá-
lyosok érték el az 1. helyezést. Gratulálunk!

A Szivárvány Óvoda és az Eötvös Iskola szülõi
közösségei és Lakitelek Önkormányzata június 11-én
pedagógus napot szerveztek. A kedves mûsort
követõen köszöntünk el a nyugdíjba vonuló Fûz
Jenõ tanár úrtól és Szabó Tamás nagytiszteletû
úrtól, iskolaszékünk elnökétõl. Gazdag és tevékeny
pályafutásuk köztiszteletet érdemelt ki Lakiteleken.
Bízunk abban, hogy iskolánkkal való kapcsolatuk a
továbbiakban sem szûnik meg! Mindkettõjüknek sok-
sok örömöt, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Az utolsó tanítási héten 5. b osztályosaink rendhagyó
gazdálkodási ismeretek órán vettek részt, melyrõl így
számoltak be:

Növények és állattok a tanyán.

2014. június 11-én mi az 5. b osztályosok osztály-
fõnökünkkel, kerékpáros kiránduláson kilátogattunk
Felföldi Zoltán polgármester úr tanyájára. Az osztály
kedves fogadtatásban részesült. Süteménnyel és házi
készítésû bodzaszörppel várt bennünket Zoli bácsi.

Aztán megismerkedhettünk a tanyán folyó élettel. Az
itt termesztett növényeket próbáltuk felismerni (zöld-
ségeket, gyümölcsfákat, fûszernövényeket) több-
kevesebb sikerrel. Megismerkedtünk a tanyán
tenyésztett állatokkal, a tanyán vagy közelében található
fákkal pl. az ostorfával, nyárfával, eperfával, akácfával is. 

Ezután a lovakkal ismerkedtünk meg közelebbrõl, majd
Zoli bácsi felnyergelte Kedves nevû lovát. A vállalkozó
szellemû diákok a lovaglást is kipróbálhatták, amíg a
soron következõ diákok a hûvösben, a fák alól figyelhet-
ték társaikat. Zoli bácsi és lova derekasan viselték a
hõséget, hogy egyikünk se maradjon ki a jóból. Bár még
maradtunk volna, de ebédre vissza kellet érnünk.

Indulás elõtt még bodza üdítõvel oltottuk szomjunkat.
Közben megbeszéltük Zoli bácsival, hogy õsszel kukori-
catörés idején visszalátogatunk és a gyakorlatban is
kipróbáljuk, amirõl jövõre a hon-és népismeret órákon
tanulni is fogunk, hogy hogyan zajlott a tengeri törése.

Ezután elbúcsúztunk és visszaindultunk az iskolába.
Egy felejthetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak.

Folyt. a töv. oldalon

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Az Eötvös Iskola hetedikes diákjai június 12-én rendezték nyolcadikosaink
számára a búcsúzó bankettet. Mindkét osztály tanulói és a szülõk is sokat dol-
goztak azért, hogy az est nagyon jó hangulatú volt. Köszönjük fáradozásukat a
ballagás kiváló megszervezéséért is!

A 2013-14. tanévben 49 diák kondította meg a kis harangot és ballagott
el iskolánkból. Közülük 16 diák nyert felvételt gimnáziumba, 15 sza-
kközépiskolába, 18 gyermek pedig szakiskolába. Sikeres, élményekben és
örömökben gazdag középiskolás éveket kívánunk mindannyiuknak!

A ballagás alkalmával adtuk át „A lakiteleki iskola kiváló tanulója“ címért járó
díszoklevelet és plakettet Tombácz Adél 8. b osztályos tanulónak, aki 8 éven át
kitûnõ tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával, szorgalmával,
közösségi munkájával, iskolánk hírnevének tanulmányi versenyeken való öreg-
bítésével érdemelte ki az elismerést. Szeretettel gratulálunk Adélnak és
szüleinek, sok sikert kívánunk a folytatáshoz!

Tanévzáró ünnepségünket június 14-én tartottuk, intézményünk
tanévzáró értekezletére június 24-én került sor.

Iskolánk dolgozói és diákjai nevében szeretném megköszönni minden kedves
lakiteleki, tiszaugi és nyárlõrinci segítségét, támogatását, akik jó szándékkal,
ötletekkel, fizikai munkával, adományokkal tették gazdagabbá, szebbé a
tanévet. Külön is köszönöm szülõi munkaközösségünk vezetõinek és tagjainak
munkáját! Nélkülük nem tudtunk volna ilyen eredményes esztendõt zárni.

Minden diákunknak vidám szünidõt, jó egészséget, szép nyarat kívá-
nunk!

A TÖLGYFA Sportegyesület hírei

Birkózás 2014. május 10. Abony

XV. alkalommal rendezték meg „Sukléty Sándor“EU. Nemzetközi diák,
serdülõ, gyermek korcsoportú versenyt május 10-én Abonyban, melyen 23
egyesület 273 indulója vett részt. 

Eredmény:
III. helyezett 29 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 3. c osztályos tanuló
III. helyezett 58 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba 4. a osztályos tanuló

Kiskun Kupa Nemzetközi gyermek, diák, serdülõ versenyen vettünk részt
május 24-én Kiskunfélegyházán. A versenyen 28 egyesület 176 indulója lépett
szõnyegre.

Eredmények:
I. helyezett 58 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba 4. a osztályos
III. helyezett 30 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 3. c osztályos

X. alkalommal rendezték a „MAGYAR SZÓ“ elnevezésû nemzetközi gyer-
mek, diák, serdülõ versenyt a Vajdaságban, Zentán. A versenyen négy nemzet
17 csapata 150 indulóval vett részt.

Eredmény:
III. helyezett 29 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 3.c osztályos tanuló

Gratulálunk minden versenyzõnek és felkészítõjüknek, Balla Attilának.

Eötvös-nap

Ballagás

Indulnak a ballalgók

Néptáncosaink

Tavévzáró koncert

Tavévzáró 

KÉPÜNK VAN RÓLA



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

„Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az
Istenben marad, s az Isten is benne marad.“ 1Jn 4
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Elsõáldozóink az elsõ sorban balról jobbra:   Kiss Csaba, Faragó Martin, Anka Gyula Benedek, 
Kutasi Márta, Tóth Réka, Szánási Bertalan Elsõ áldozás..

Jézus Szíve búcsú  
A lakiteleki Jézus Szíve búcsú ünnepi szóno-
ka idén Dr. Varga Lajos atya, a Váci
Egyházmegye segédpüspöke volt, aki idén
ünnepli pappá szentelése 40. évfordulóját.
Községünk közel egy évezreden át a váci
püspökséghez tartozott, az egyházmegyék
határainak rendezése után került a Kalocsa-
Kecskeméti Fõegyházmegyébe. A szent-
misében püspök atya kedves szavakkal
emlékezett a közös múltra, s köszöntötte a
lakiteleki hívek mellett a szentkirályi, nyár-
lõrinci, kécskei, alpári zarándokokat is. Isten
áldását kérjük életére, szolgálatára.

Még több fotó a plébánia honlapján látható:
http://www.lakitelekiplebania.hu

Elsõáldozás

2014. június 29.  Péter-Pál napján

Jézus Szíve búcsú Lakiteleken
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„ELÉG NÉKED AZ ÉN KEGYELMEM . . .“
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LELKIPÁSZTORI  EL-KÖSZÖNÕ

Kedves  Lakiteleki, Nyárlõrinci és Tiszaalpári Testvéreim!

23 évvel ezelõtt jöttem közétek.   Most elérkezett távozásom
ideje. Megadta Isten azt a kegyelmi lehetõséget, hogy 43 év után
szolgálatomat letegyem. 

Mindenek elõtt  öröm és hála van a szívemben, hogy befogad-
tatok és ezideig köztetek élhettem. Õszinte szívélyességet, tiszte-
letadást, megbecsülést kaptam tõletek, és sokak részérõl is.  Én
magam is igyekeztem személyválogatás nélkül – alázattal és
tisztelettel – viszonyulni mindenkihez.

Öröm  és hála van a szívemben, mert az Istentõl reám bízott
szolgálatot, az õ igéjének hirdetését vissza soha nem utasítottá-
tok,  sõt nyitott szívvel igényeltétek, el/befogadtátok és lehetõség
szerint megéltétek.  Igyekeztem hivatásomból fakadóan, Isten
támasztotta kötelességemnek  – hitbõl fakadó lélekkel, valamint
legjobb tudásom szerint  – eleget téve  munkálkodni. 

Azért is öröm és hála van szívemben, hogy  gyermekeiteket
taníthattam,  a házaséletre indulókat megáldhattam,  a hitben
gyengéket erõsíthettem, a mélységben járókat bíztathattam és a
szomorkodókat vígasztalhattam. S így részese lehettem
életeteknek. Nem én, hanem Isten Lelke  vitte mindezt végbe
mindazokban, akik meghallották, megértették, megcselekedték
Isten szavát a Lélek erejével, segítségével. 

Külön ajándéknak tartom, hogy Isten igéjét igénylõ szolgálatom
az egyház keretein kívül is visszhangra talált. Hisz egyetemesen
szüksége van lelkünknek az Isten áldására, hogy hitben, szeretet-
ben, békességben, reménységben éljünk. S ha ehhez valamit
szolgálatommal hozzátehettem, áldott legyen érte az Úr. 

Nagy öröm és hála van szívemben Isten iránt, aki felhasznált
engem eszközül a maga ügyének, akaratának, lelkeket mentõ
szeretetének, kegyelmének szolgálatában. Az Úr Jézus Krisztus
legyen továbbra is minden kedves Testvérem életének tápláló,
megtartó, erõsítõ, megáldó, szeretõ jó Pásztora. Azt kívánom,
hogy amit Isten kiben-kiben elkezdett, azt vigye véghez a mi
Urunk eljöveteléig. Azért imádkozom, hogy növekedjetek a hit-
ben, a reménységben és a szeretetben.

Végül hálás szívvel köszönöm felénk áradó szereteteteknek
bõ áradását. A szolgálatokat illetõ elismerések jeleit.  Megbe-
csülésteknek kimondhatatlan és sokféle ajándékait.  A
Szentháromságos egy Isten  kegyelme, szeretete, üdvözítõ
közössége legyen mindnyájatokkal!

Míg élek, csak ezt vallom:

„NEKI   NÖVEKEDNIE KELL,  NEKEM PEDIG 
ALÁBBSZÁLLANOM!“ / János 3,30. /

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! – ISTENNEK DICSÕSÉG!

Szabó Tamás lelkipásztor

Lakiteleki 
református

diákok 
táboroztak
Kaposvár
közelében,

Terecsenyben
* * *

2014. június 22-27-e
között.

Ebben az évben Terecsenyben tölthettünk el egy hetet gyülekezetünk gyermekeivel, akiket több
felnõtt is elkísért. A napirend nem volt ismeretlen a táborozóknak, hiszen 5 éve mindig ugyanaz.
Délelõttönként bibliai történetekkel ismerkedhettünk. Most nem egy sorozat volt a téma, hanem egy
témaköré csoportosultak a történetek. A hét üzenete a következõ igében foglaltatott össze: „…
együtt épültök az Isten hajlékává…“ (Efezus 2:22). Ezen ige üzenetét mondta el nekünk nyitó áhí-
tatában Szabó Tamás, gyülekezetünk lelkésze. A hittanos foglalkozásokat S. Kovácsné Zsóka, nyár-
lõrinci óvónõ, Kókai Géza, tiszakécskei beosztott lelkész és én  vezettük.  

Hétfõn délután közösségfejlesztõ csapatjátékban vehetett részt gyermek és felnõtt, Szentirmay
Ákos vezetésével. Nagyon élvezték a részt vevõk a különféle sorversenyeket. Kedden egész nap
kirándultunk Kaposváron és Szennán, ahol a különleges kazettás mennyezetû templomot néztük
meg. Szerdán az idõjárás benti programokra kényszerített bennünket. Csütörtökön délután a közeli
Szarvasfarmban jártunk, majd Szigetvárra mentünk, ahol a várban sétálhattunk. Ezen a napon a 2
konyhás nénink finom lángossal várt bennünket haza, Labanczné Erzsike nénit és Magyarné Terike
nénit illeti egész heti fáradozásukért köszönet. 

A haza felé vezetõ utunkat megszakítottuk Szekszárdon, s megtekintettük az város szélén talál-
ható református templomot.

Nagyon hálás vagyok a velünk táborozó szülõknek, akik mindig meg találták miben tudnak
segíteni. Parádi Tamás sokat segített a konyhás néniknek, valamint ellátta a szerelõi feladatokat.
Tóbiné Kriszti néni pedig a tábor védõ nénije lett, s ellátta a felmerülõ problémákat. Krizsány Györgyi
néni pedig mindig ott volt, ahol éppen legtöbb feladat volt. Peti bácsi fotós munkája pedig hetek múlva
lesz szerez minden táborozónak vidám perceket.

Sokak véleménye szerint ez volt az eddigi legjobb hangulatú tábor, mely köszönhetõ minden
táborozó hozzáálllásának.

Hálás szívvel mondok köszönetet gyülekezetünk támogatásáért, minden adományt hálás szívvel
köszönünk, akár természetbeni, akár anyagi tekintetû volt. Külön köszönet a nagyobb összegû
Egyházmegyei, valamint a Lakiteleki Népfõiskola és  Lakitelek Önkormányzata támogatásáért.

Istenünkben bízva hisszük lesz lehetõségünk jövõre is táborozni.      (Magyarné S. Kovács Mónika)
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Kácsor
László

író, fotográfus, 
eltökélt 

természetvédõ.

Nagy örömmel a szívünkben gratulálunk  Kácsor
Lászlónak, akit az idei esztendõben, munkásságáért  PRO
NATURA emlékplakettel tûntetett ki a Magyar Állam.

A Népfõiskola Alapítvány minden esztendõben megren-
dezi ifjúsági horgászversenyét, melyet Kácsor László bará-
tunkról neveztünk el.

F E L H Í V Á S
Nyári napközi jelegû úszótábor a

NÉPFÕISKOLÁN!
Az alábbi idõpontokra lehet még jelentkezni:

2014. július 14-18.
2014. július 28 – augusztus 01.
2014. augusztus 04 – 08.

Jelentkezés: Kis Márta –  nepfoiskola.konyvtar@lakitelek.hu, 
vagy a 76/549-049 számon

Nyolcvannyolc éves korában 

elhunyt Grosics Gyula, 

a legendás Aranycsapat kapusa. 

A család tájékoztatása szerint 

„Grosics Gyula, a Nemzet Sportolója 

11.20 perckor, álmában megtért Teremtõjéhez“. 

Grosics Gyula Dorogon kezdte pályafutását, majd a
MATEOSZ, Bp. Honvéd és a Tatabánya csapataiban szerepelt. A
magyar válogatott kapuját 86 alkalommal õrizte, 1954-ben világ-
bajnoki ezüstérmet nyert, 1952-ben Helsinkiben pedig olimpia
bajnoki címet szerzett.

A legendás Aranycsapatból – amely 1953-ban Londonban 6:3-
ra verte Angliát – már csak Buzánszky Jenõ él, a vele együtt 2011-
ben a Nemzet Sportolói közé választott Grosicsot megelõzõen
Puskás Ferenc 2006-ban távozott az élõk sorából. 

A Népfõiskola Alapítványnál több alkalommal vendégeskedett
a róla elnevezett focikupán, mely alkalmakkor szívesen dedikált a
résztvevõknek.

Az aranycsapat minden idõk legjobb magyar labdarúgó-
válogatottjának közismert neve. Ez a csapat az 1950-es évtõl
1954-ig (egyes források szerint 1956-ig) játszott együtt.

Aranycsapat stadionja. Az 1953-ban épült Népstadion (ma
Puskás Ferenc Stadion) legnagyobb nézõszáma a
Magyarország-Ausztria mérkõzésen volt: 104 000 nézõ.
Többek között itt zajlott az „évszázad mérkõzésének” (6:3 a
magyaroknak) visszavágója, ahol a magyarok 7:1-re gyõztek
Anglia ellen.

A világhírû 11 játékos:
1. Grosics Gyula – (Fekete párduc) kapus (1926–2014)
2. Buzánszky Jenõ (Kazal) – jobbhátvéd (1925)
3. Lóránt Gyula – középhátvéd (1923–1981)
4. Lantos Mihály – balhátvéd (1928–1989)
5. Bozsik József (Cucu) – jobbfedezet (1925–1978)
6. Zakariás József (Zaki) – balfedezet (1924–1971)
7. Budai II. László (Púpos) – jobbszélsõ (1928–1983)
8. Kocsis Sándor (Kocka) – jobbösszekötõ (1929–1979)
9. Hidegkuti Nándor (Öreg) – hátravont középcsatár (1922–2002)

10. Puskás Ferenc (Öcsi, Sváb) – balösszekötõ (1927–2006) Captain sports.svg
11. Czibor Zoltán (Bolond, Rongylábú) – balszélsõ (1929–1997)

Lakiteleki Értéktár Bizottság
Kedves Olvasók!
Elkészült a felhívás és az adatlap Lakitelek
értékeinek felméréséhez, melyet a napokban
mindenki kézhez kap! Ezt olvassák el figyelme-
sen, s tisztelettel kérünk mindenkit, hogy segítsék a
Bizottság munkáját – s egyben saját magukat is –, hiszen ezáltal
elkészül Lakitelek Értéktára, melyre Ön is büszke lehet majd.

A Bizottságunkról sokszor írtunk már. Alapgondolata, Lakiteleknek csak
akkor van jövõje, ha múltját ápolja és ismeri!

Helyi értéknek javasolható az az alkotó tevékenység, tárgy, kultúra, ha-
gyomány, táj, élõvilág, szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy
termék, amely 5 évet meghaladóan van jelen, vagy található meg
Lakiteleken. Minden bejegyzett értéknek a története, történelme is
érdekel bennünket, azt is ossza meg velünk!

Az adatlapot – kitöltve – a Lakiteleki Újság szerkesztõségében (6065 Lakitelek,
Kossuth Lajos u. 15.) lehet leadni, oda beküldeni. Határidõ: 2014. július 31.

A Lakiteleki Értéktár Bizottság elkezdte „bejárását“. Nyolc bizottsági
tag – elsõ alkalommal – , jún. 22-én több helyszínt keresett fel a településen
belül és kívül. Késõbb még folytatjuk a továbbiakkal...

Írjanak e-mail-t: ertektar@lakitelek.hu. Telefononáljanak Tábori Kálmán tanító úrnak
(70/931-78-59), Tóth Jutkának (20/501-30-53), akik kérésre felkeresik Önöket!

Önöknek,  Önökkel  együtt ,  Önökért ! Czinege Edit
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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!

8. rész 

A pásztorember térképe, órája

Az eget az õsi hitvilág sem hagyta csil-
lagok nélkül. Szebbnél szebb nevekkel illette
õket a Kárpát-medence népe. Csak néhány
példa: Szárnyas, Hunyéta, Álmatlan,
Halovány, Szõke, Hályogos, Horgas, Tejfeles,
Levegõ- és Tengercsillaga, Aranyhajú,
Aranyszemû, Arannyal versengõ,
Leányszemû, Kunyhóba tekintõ, Tengerbe
kacsintó, Árva leány pillantása, Ködszemû és
megannyi más kedvesen személyesítõ eln-
evezés.

Idõcsillagok
A természetben élõk éjszakai térképe, iránytûje,

órája a csillagos ég. Az éjjel-nappal szabadban
tartózkodók, pásztorok, szilaj legények jól ismerték a
nap s a hold járását, az égbolt csillagainak, csil-
lagképeinek változásait. Egy tekintet a Göncölre,
különösen a vele járó „Kis-Béresre“ (Alcor), és tudja
éjfél elõtt, vagy után jár-e az idõ. A Sírius Kiskunhalason Sánta Kata, de
Kecskemét, Csongrád, Szeged, Bugac, Kistelek térségében, tehát a
Kiskunság nagyobb részén Sántalány, melyet régen az Orion egy sorban
álló három csillagához, a Kaszásokhoz soroltak. Sánta,
mert egyszer kaszába lépett, azóta a pislogó fényû csillag
„billegve mén az égön, mintha sántítana“. A néphit szerint
ételt szállít. „Viszi mán a Sánta Kata az ételt az õ kaszása
után.“ Az Orion csillagképben látható hármast
Püspökpálca, Pásztorbot néven is emlegették, éjfélt
jelzett a pásztoroknak.

A Legeltetõ csillag éjfél után egy óra tájban mutatkozott, ekkor fordítot-
ták legelõre a gulyát. Majd a puszta felett felkelt az Ökörkeresõ, a
Hajnalcsillag, a hajnali Vénusz. A pásztor ekkor indult az elkódorgott jószág
felkutatására. Az esthajnalcsillag, más néven Vacsoracsillag az esti
Vénusz. Fúrúcsillag a sarkcsillag népi neve Kistelek és Csongrád
határában, a Göncöl rúdjának utolsó csillaga, „a Göncöl hátsó kerekeitõl
egyenesbe, mindig áll“. Ha májusi erõs szél után „menyecskeszemû“ csil-
lagok ragyognak, kései fagy közeleg.

Az õsmagyar „felsõ ég“

A népi hitvilág a csillagok mozgását a Göncölszekérnek tulajdonította.
„Forgatja az eget“. Ennek alapja lehet, hogy cirkumpoláris volta miatt,
láthatóan körbekerüli a Sarkcsillagot, mint egy túlvilági szekér „húzza
magával az eget“. Õsvallási elemek szerint e csillagkép egy kivételes
képességû táltosról kapta nevét. 

Szokolay László János (1846) Kecskemét történetét kutatva tovább
megy, könyvében a forgatós rudazatú szekér feltalálójaként, egy
kecskeméti ezermester lenne a névadó. Nagytudású ember lévén beszélt

a madarakkal, fákkal, növényekkel, értette a csillagok jelentését, csodát tett,
de senki sem látta meghalni. Kocsival ment fel az égig, s ott jár azóta is. Ám
sem a táltos, sem a feltalálói legenda nem bizonyítható.

A Szeged környéki hitvilág bájos mesékkel is szolgál. „A Dönczöl
szekérbe ökör van fogva, három pár, a középsõ ökörnek a fülében van
Hüvelyk Piczi, s onnan hujángat: Cselõ, Hajsz!“

Az égi országút

A Tejút a hiedelemmel ellentét-
ben nem régi magyar név. A latin Via
lactea 1600-as évekbeli fordítása.
Kiskunsági gyûjtésekre hivatkozva
nálunk is – mint szerte az Alföldön
–Országút volt a csillagkép neve.
(Kecskemét, Csongrád, Kistelek) Az
égi országút kitérõjéhez egy szép
„Jézus úttya“ monda is kapcsolódik, amit „Jézuskának az útja“ formában
valószínû az egész Duna-Tisza közén ismertek. „Mikor Krisztus urunk
Szent Péterrel ment az Országúton, találtak egy nyûves kutyát. Szent Péter
befogta az orrát, elkerülte, Krisztus urunk csak ment a rendes úton. Hogy
tovább mentek, látja Krisztus urunk, hogy egy részeg ember dülöngél az
úton, káromkodik, de éktelenül. Krisztus urunk messzirõl kitért elüle.“…
majd mondá … „Látod Péter! Az a nyûves kutya senkit sem bánt, attúl nem
kell félni, de az a disznó mindenkivel kiköt, az elõl ki köll térni!“ Egy másik
feljegyzett monda szerint: „Szent Péter is szalmát akart lopni, s a
Nagydönczölszekéren akarta elvinni, de a Csõsz rajtakapta, s nem akarta
engedni elhajtani. Szent Péter erre sebesen kezdett hajtani, elszórta a
szalmát, azóta létezik az égen az Országútja.“

Igen sok a Tejút ezüstösen derengõ sávjához fûzõdõ õsmagyar, vagy
õsmagyar történeteket feldolgozó mondák száma is. A legismertebb és a
legszebb is az a székely monda, amely szerint a hátrálni kényszerült Csaba
vezér az elveszett haza visszaszerzéséért háromszor is visszatér seregév-
el az õrködni rendelt székely nép megsegítésére. Ám idõközben meghal,
de a székelyek „járó csillaga“ utána viszi a hírt a Földrõl az égi vidékekre
is. S mikor az utolsó, nagy csata készül, egyszerre paripák dobogása és
fegyverzörej hallik, és a fényes hadak némán vonulnak az égen fölfelé. A
testvérek negyedszerre sem maradnak el.

Csillagösvényen

„Mint hallgatag szellemek hosszú sorban vonulnak a csillagos égen
végig, és leszállnak ott, hol a havasok a kék égig emelkednek. Nincs
halandó, ki megállhatna a sebezhetetlenek elõtt. Rémület szállja meg a
tenger ellenséget, s futnak mindenfelé. A fényes hadak ösvénye pedig,
melyet jöttökben és visszatértökben taposának, eltörölhetetlen marad az
égboltozaton. Az õ lábaik és lovaik patkóinak nyoma az, mit derült éjfeleken,
mint tejfehér szalagot látsz tündökleni a magasban, s melynek azon órától
Hadak Útja neve a székelyeknél, melyre tekintve megemlékeznek õk
Csabáról és hõs atyjáról, Etelérõl.“                                        Lisztes János

Következik: „Az Isten tartotta…“ -
egy fejezet a pásztorok hitvilágáról

Képek: Csaba királyfi és katonái, a
Hadak útján; a csillagösvényen...
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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…

DOMBI SÁNDOR
kertészmérnök

Egy nagyon kedves, kellemes fiatalem-
berrel beszélgettem ma délután – az elsõ
találkozás alakalmával – órákig!  Soha
nem hozott össze a sors vele, nem
tudtam, hogy létezik, pedig évek óta itt él
közöttünk feleségével, két kisgyermeké-
vel, így eddig nem is válthattunk szót.
Kár, mert egy színes egyéniség, akivel
jólesik az eszmecsere. Tájékozott, olva-
sott, sokoldalú, jó kisugárzású ember.

Azt nem mondom, hogy mindenki elõtt ismeretlen, hiszen sok barátja, jó ismerõse
van már itt a faluban, bár a munkája nem Lakitelekhez, hanem Tiszasashoz köti. 

Dombi Sándor kertészmérnök, aki az öreg fiúk csapatban is futballozik, érdek-
lõdik az íjászat iránt, vonzó számára a magyarság történetének, nyelvének a minél
mélyebb megismerése, rendszeresen jár Erdélybe, s talán épp innen fakadhat az
a különleges kisugárzása, mely a létének meghatározója.  Az erdélyi és Erdélyhez
szorosan kötõdõ emberek mindegyikében érzek valami olyan plusz töltetet, ami
talán olyan õserõnek mondható, mely sehol és senki másnál nem tapasztalható.
Sándor is ilyen ember! Mindennél erõsebb a kötõdése az anyaföldhöz, melyen
él, melyet munkál, mely a mindennapi életének meghatározó eleme.
Szeretném, ha az olvasók is megismernék õt, ezért készítettem vele interjút.

– Kedves Sándor! Mit tudhatunk meg a gyermekkoráról, milyen éltet élt a kis Dombi
Sanyika? Milyen családba született, mi volt a meghatározó az otthon melegében? 

– 1971-ben születtem paraszti család sarjaként. Tiszasason nevelkedtem, édes-
apám a helyi TSZ dolgozójaként, édesanyám az általános iskolában tevé-
kenykedett. Nagyapámék szomszédságában éltünk, aki még hagyományos
paraszti gazdaságot tartott fenn. Az udvar óljai, istállói teli voltak állatokkal. A falu
határában maguk és az állatok fenntartásához szükséges földterületet mûveltek,
mely bizony – fõleg a nyári idõszakban – hajnaltól késõ estig munkát adott a
parasztnak.  Õ vitt engem mindig magával lovas kocsin a határba és avatott bele
minden munkafolyamatba (herét forgattunk, szénát gyûjtöttünk, szõlõt
ápoltunk… stb.). Szigorú, következetes ember volt, ha a munkáról volt szó. Nem
ismert lazaságot, de az õ életükben a munkára szoktatásnak ez volt a módszere.
Õszintén szólva kamaszként ez nem mindig esett jól, de ma már bizton
állíthatom, hogy „egészséges“ ember fejlõdésében ez elengedhetetlen.

Majd amíg én a munka után elmentem focizni, õ bármilyen nehéz nap után is
mindig  felseperte az egész udvart. Ezzel a napi „szennyet“ is kiseperte magából,
így tiszta lélekkel térhetett nyugovóra, ez volt az õ esti imája.

– Mikor alapított saját családot, kivel? Szerelmüknek egyelõre két gyümölcse
van, terveznek-e több gyermeket?

– Feleségemmel 2000-ben kötöttünk házasságot és még abban az évben itt
Lakiteleken telepedtünk le. Kislányom, Zsanett 2003-ban, kisfiam, Zsolt 2006-ban
látta meg a napvilágot. A hagyományos családi modell híve vagyok. A nagy
család is közel áll a szívünkhöz és környezetemben is mindenkit erre biztatok, de
ezt mi a korunk és egyéb tényezõk miatt már nem mertük bevállalni.

– Miért lett kertészmérnök? Mi az a mindennél erõsebb ragaszkodás az
anyaföldhöz, miért ez a vállalt feladata? 

– Ahogy már az elõzõekben is említettem a nagyapámmal együtt töltött nyári mun-
kák alapozták meg a föld szeretetét. Bár az általános iskola elvégzése után iskola-
társaimhoz  hasonlóan mégis tanácstalanul álltam a továbbtanulást illetõen. Mivel a
mûszaki dolgok annyira nem vonzottak, a kertészeti pályát választottam. Most már
utólag nem a sors véletlenszerûségének, hanem küldetésnek élem meg. E szerint próbá-
lok ennek a sorsfeladatnak megfelelni, és soha el nem szakadni az anyaföldtõl.

– A  termesztett növényeket nem lehet sokáig magukra hagyni. Mennyire rabja
a növénytermesztésnek? Bár itt van Tiszasas egy ugrásnyira, mennyit van távol
a családjától?

– A fõiskola elvégzése után paprika hidegfóliás hajtatásával kezdtem a növény-
termesztést, de most már 18 éve a káposztafélék korai termesztése mellett tettem
le a voksomat. Bevallom, az elején féltem, hogyan fogom az évekig elméletben ta-
nultakat a gyakorlatban kamatoztatni. Nem is ment mindig zökkenõmentesen, de
bízva a mondásban, – „aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni“ – folytattam
és ma már kellõ tapasztalattal a hátam mögött állok neki a munkának. Hiszem, hogy
a munkán kívül a gazda szeme is tudja hízlalni a növényeket, ezért igyekszem a
legtöbbet köztük lenni.  A szüleim már nyugdíjasok, így szerencsémre rengeteget
segítenek a kertészkedésben. Az értékesítés idõszakában vagyok legtöbbet távol a
családomtól, melyet a  kevésbé munkaigényes idõszakban igyekszem bepótolni.

– Beszélgetésünk során elmesélte, hogy a mai kertészek, növénytermelõk
na-gyon sokféle mûtrágyát, vegyszert használnak. Mi a titka az ember-
barátibb növénytermesztésnek? Mit ajánl?

– Sokan a földet nem élõ-rendszernek tekintik, hanem eszköznek a megél-
hetéshez. Kiszipolyozzák a földet anélkül hogy vissza is juttatnának oda. A
környezetemben is tapasztalom, hogy ma nagyon sok termelõ a szerves trágyát
nem kiegészíti, hanem felcseréli a látványosabb gyorsabb eredményt produkáló
mûtrágyára. Ez hosszú távon nem kifizetõdõ, pár év alatt elsavasítja a talajt,
tönkreteszi annak élõvilágát. Nemhogy unokája, de még õ életében megtapasz-
talhatja ennek káros hatásait. Ilyen talajon évekig nem lehet megfelelõen ter-
meszteni. Sajnos ez a szokás a szocialista idõkbõl maradt ránk. Pedig ha azt
akarjuk, hogy a méltán híres Kárpát-medencei földet unokáink abban az állapot-
ban örököljék tõlünk, mint ahogyan mi azt õseinktõl örököltük, fel kell hagyni a
túlzott mûtrágyahasználattal. Ebben óriási a felelõsségünk.

– S milyen lehet majd ez a jövõben? Itt a Kárpát-medencében, a termálvízerek
tetején milyen kihasználatlan lehetõséget szalasztunk el, illetve hogyan lehetne
munkára bírni a víz hõfokát? Van rá lehetõség, hogy Lakitelek gazdái a jövõben
élhetnének e termálvíz-adta lehetõséggel?

– Bizony hatalmas lehetõséggel ajándékozott meg bennünket a Jóisten. A
korai fûtött fóliás, üvegházas hajtatásban a termálvizes fûtési mód a leg-
energiatakarékosabb és költséghatékonyabb. Azt hiszem, a környezõ
települések mintájára (Cserkeszõlõ, Szentes) a lakiteleki gazdák is élhetnek
ezzel a lehetõséggel. Úgy gondolom, hogy ha ezen a területen versenyképe-
sek akarunk maradni, ez elengedhetetlen. Nincs is ez már olyan messze
tõlünk, hiszen a népfõiskolán már elkezdõdött ennek kapcsán a kiépítés.

– Nagyon sok bölcseletet mesélt az ANYAFÖLD szeretetérõl, tiszteletérõl.
Szokatlan egy fiatalembertõl mindezt hallani; de nagyon reményteli! Osszon
meg néhányat az olvasókkal! Miként vet, arat, termel egy olyan gazda, aki
tiszteli a földet, aki a Jóistent a „munkatársának“ tekinti?

– Ha valaki a foglalkozásom iránt érdeklõdik arra szoktam így felelni: „az egyik
legszebb foglalkozás az enyém, hisz a Jóisten munkatársa lehetek“. Az én dol-
gom, hogy a legjobb tudásom szerint megmûveljem a földet, az idõjárást meg
bízzuk a Jóistenre. Viszont akkor Istennek tetszõ módon kell a földdel  bánni!
Nem is olyan régen az egykori földmûvelõk így is tettek. A földet szakrális
eszközként tisztelték, hiszen a felszántott földbe csak mezítláb léptek. Azt tartot-
ták, hogy a Földanya méhébe nem taposhatnak bele csizmával.  Vetés elõtt
megszentelték a földet, áldást kérve rá.  A Nap Jézust idézi meg számukra, ezért
mindig csak a Nappal szemben vetettek. Igazi magyar erkölcsre vall, hogy aratás-
kor mindig hagytak a gabonából az ég madarainak, pedig nekik is szûkösen volt.
Ilyen hittel mûvelték a földet nem is oly rég a parasztok. Ma – a parasztok – szó
hallatán egészen más jut az eszünkbe, pedig ez régen rang volt. Az a szomorú,
hogy ezeket a hagyományokat már csak idõs gazdák elbeszéléseibõl gyûjtheti
össze az ember, pedig a mezõgazdasági iskolákban tantárgyként kellene oktatni.

– Milyen könyveket olvas szívesen Sándor? Miért?
– Az irodalomból fõleg az erdélyi írók mûvei állnak hozzám a legközelebb:

Wass Albert, Nyírõ József, Tamási Áron. 

Akire büszkék vagyunk… 

Folytatás a következõ oldalon!
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Szívesen olvasom Molnár V. József könyveit a Magyar lélek
képérõl, az emberélet szentségérõl, népi motívumkin-
cseinkrõl. 

Nagy érdeklõdéssel olvasok a magyarok õstörténetérõl, az
õsi hitvilágról és csodálkozom, hogy az oktatásban a mai
napig mást tanítanak errõl. A Magyar Tudományos
Akadémiában más errõl az elfogadott álláspont és a
bizonyítékok ellenére sem akarnak ezen változtatni. Úgy
látszik a magyar nyelv bölcsebb volt, hamarabb tudta ezt
és nem véletlenül kapta ezt a nevet AKAD-émia.

– Mire tanítja a gyermekeit?
– Egyszerûen csak mintát szeretnék nekik mutatni a saját

életmódommal, hisz a gyerekek úgyis a szüleiket másolják.
A világ ma a fényes siker után szalad, és féltem õket,
nehogy elvesszenek ennek fényében, mely káprázatos
ugyan, de üres és csaló fényesség. Ám nem szeretnék
farkasok közé bárányokat nevelni, így aztán nehéz a fela-
dat... A legnehezebb és egyben a legszebb a nevelés.

– Erdély mennyire meghatározó a Dombi család
életében? A székely, a csángó emberek mire tanítanak?

– Szinte nem telik el úgy év, hogy ne látogatnánk el a
Székelyföldre. Magával ragad a táj szépsége.
Példamutató számomra ahogyan a székelyek ragaszkod-
nak hitükhöz, magyarságukhoz, és õrzik annak szokásait,
hagyományait. Ha nehézségekkel küzdöm, azzal vigasz-
talódom, hogy ez semmi ahhoz képest, amit az ott
élõknek meg kell élniük, mégis boldogok...

– Az ostorcsattogtatás is gyakori a Dombi család
udvarán! Az íj és a nyíl is használatos eszköz. Mire tanít,
mit üzen vele a gyermekeinek?

– Azt, hogy az ember soha ne tagadja meg és ne szakad-
jon el saját gyökereitõl. Annak szokásait, hagyományait
õrizze meg és adja tovább. Nem könnyû feladat ez bizony,
s nem eredményez érdemrendeket, de ad tiszta szép
érzést, nyugodt lelkiismeretet a családdal és a nemzettel
szemben. Kassai Lajos iránymutatását tartom helyesnek:
„Nem Õseinket kell követni, hanem amit õk is követtek.“

– Mit jelent Sándornak A Kurultáj, vagy a Magyarok Orszá-
gos Gyûlése? Tudom, hogy jár ezekre a rendezvényekre,
mert szükségét érzi Ön is, mi is,  hogy ezen szakrális
helyeken feltöltõdjön, s a lelkét is átjárja az õsi rezdülés. 

– Így van. Nem mindennapi érzés hallani több száz ló
együtt dobogását, s látni ifjú barantások elszánt bemutatóját.
Felemelõ számomra több százezer emberrel egy közös-
séget alkotni, ugyanazon cél érdekében:a Nemzetet újrae-
gyesíteni és felemelni méltó helyére. Úgy gondolom, hogy ezt
a legkisebb közösségi formán, a családon belül kell elkez-
denünk. Egyszerûen csak úgy, hogy legalább a vasárnapi
ebédeket együtt ülje meg a család, tanuljunk meg megbo-
csájtani és béküljünk ki  rossz viszonyban lévõ rokonainkkal.

– Lakitelek mit jelent Önnek és családjának? Sem a
felesége, sem Ön nem idevaló, mégis itt szeretne gyök-
eret ereszteni a család fájának. Miért választották e
települést lakóhelyül? Milyen lakitelekiként élni?

– Már kamaszként is sok idõt töltöttem Lakiteleken.
Több emberrel sikerült a mai napig tartó barátságot köt-
nöm. Így nem teljesen ismeretlenül választottam ezt a
települést, hanem meggyõzõdéssel, hogy jó, rokon-
szenves, befogadó emberek lakják. Ebben a hitemben
erõsített meg, mikor feleségemet, aki még messzebbrõl,
Soltvadkertrõl érkezett, rövid idõn belül befogadták.

– Mire volt elegendõ ez a néhány esztendõ? Mennyire
lát bele a település mûködésébe? Mi az, ami tetszik, mi
az, ami változtatást igényelne?

– Természetesen Lakitelekiként nyomon követem az önkor-
mányzat mûködését. Rendezvényeken, ünnepi megem-
lékezéseken való részvételt fontosnak tartom az egész

családom számára. Örömmel tapasztaltam, hogy az elmúlt
években rég várt fejlõdésnek indult a falu. Az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ intézmények szinte egytõl
egyig megszépültek, felújultak. Külön rokonszenvvel tölt el
az ünnepi megemlékezések nemzeti érzelmû töltete. Az
irány jó, feltétlenül folytatni kell.

– Ha képviselõ lehetne, mit szeretne megvalósítani a
közeljövõben Lakiteleken? (Nem véletlenül teszem ezt a
kérdést, mert én nem indulok már, de büszke lennék, ha eset-
leg Ön lenne a váltótársam! Szívesen a kezébe adom a
jelképes stafétabotot, mert alkalmas személynek látom!)

– Természetesen egy faluban mindig vannak lehetõ-
ségek a továbbfejlõdésre, én ezt nálunk az idegenforgalom
javításában, a Tõsfürdõ további fejlesztésében látom. Az
útjaink minõségének javítását fontosnak tartanám, bár
tudom, hogy célzott támogatás hiányában önerõbõl ez
lehetetlen. Ezek mellett szívügyemnek tekintem további
Magyar hõs elõdök emlékhelyeinek létesítését.

– A sport szintén szívügye, futballozik! Remek dolog, hogy
a sportvezetõség az önkormányzattal vállvetve sikeres
pályázattal felújította a sportszékházat, s folytatódik tovább
ez a munka az öntözõberendezés kialakításával, a kerítés-
re való pályázattal… Elegendõnek látja a befektetett pénzt
és erõt? Lát-e arra lehetõséget, hogy a sportélet ne csak a
futball legyen, hanem esetleg valamilyen más sportág is? 

– Nagyon örülök, hogy a futball területén is történt
elõrelépés, hisz ha egy rendezvény heti rendszerességgel
több száz embert megmozgat, összetart, az feltétlenül támo-
gatandó. Szeretném kiemelni ebben a vezetõség szerepét,
akik elsõsorban a helyi illetõségû játékosok szerepeltetését
helyezték elõtérbe .Ezen a területen az elõrelépést egy
mûfüves kispálya kialakításában látom, melyet az MLSZ-
támogatásával megvalósíthatónak gondolok. Így érhetnénk
el elõrelépést, hogy gyermekeinket a számítógép mellõl
kimozdítsuk, és a sport felé fordítsuk õket. Oda, ahol meg-
tanulnak egymásért küzdeni. Nagyon örültem, mikor a lovas
oktatás az iskolánkban az országban elsõként bevezetésre
került. E fejlesztés keretében a Népfõiskolán fedett lovarda
kialakítása fog megvalósulni. Ilyen alapokkal egy lovas szak-
osztály megalakulását feltétlen támogatnám a jövõben.

– Lakitelek természetvédelmi terület ölében ül; mit gondol,
ez segíti, vagy gátolja Lakitelek idegenforgalmi elõrelépését?

– Úgy látom, ma egyre több ember kíván újra a ter-
mészettel összhangban élni. Sokan újítanak fel rég nem
lakott tanyákat – otthagyva a város – „vírus“zaját. Nõ az
igény a természetben való sportolásra s ezek feltétlen
segítik településünk idegenforgalmi elõrelépését.

– Volt idõ, amikor egy fiút úgy neveltek a szülõk, hogy nem
szabad sírni, mert az nem való! Ezzel egyáltalán nem értek
egyet! Mennyire érzékeny ember Ön? Tud sírni? 

– Ezzel a gyengémre tapintott, már amennyire a
gyengeség jelének lehet tekinteni a sírást. Nagyon érzékeny
lélekkel áldott meg a Teremtõ.

– Hogyan összegezné a beszélgetést, ha ez valóban
egy képviselõi kampányként készült volna? Miért várná a
szavazatokat majd októberben, az önkormányzati
választások alkalmával?

– Egy ilyen megmérettetés az ember életének egy visz-
szaigazolása, hogy az az értékrend, melyet képvisel, meny-
nyire elfogadható az adott közösség számára.  Azt hiszem,
óriási megtiszteltetés és felelõsség egy nagy közösségen
belül az emberek támogatását élvezni. Vallom, hogy sem-
miképpen nem szabad visszaélni vele, viszont kötelezõ
annak érdekeiért, javaiért bátran kiállni. 

– Engem meggyõzött. Õszintén kívánom, hogy legyen
sikeres az õszi szavazáson! Magánéletéhez, munkájához
sok sikert kívánok! Czinege Edit

Magyarnak lenni, tudod mit jelent?
Magyarnak lenni, tudod mit jelent?
Magasba vágyva tengni egyre – lent;
Mosolyogva, mint a méla õszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj.
Borongni mindig, mint a nagy hegyek,
Mert egyre gyászlik bennünk valami
Sok százados bú, amelyet nem lehet
Sem eltitkolni, sem bevallani
Magányban élni, ahol kusza árnyak
Bús tündérekként föl-fölsírdogálnak.
S szálaiból a fájó képzeletnek
Feketefényü fátylat szövögetnek...
És bút és gyászt és sejtést egybeszõve
Ráterítik a titkos jövendõre...
Rabmódra húzni idegen igát,
Álmodozva róla: büszke messzi cél,
S meg-megpihenve a múlt emlékinél,
Kergetni téged: csalfa délibáb!...
Csalódni mindig, soha célt nem érve.
S ha szívünkben már apadoz a hit:
Rátakargatni sorsunk száz sebére
Önámításunk koldusrongyait....
– Én népem! múltba vagy jövõbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...

Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, végesvégtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hõsnek.
De döntõ harcra nem elég erõsnek:
Úgy teremtõdni erre a világra,
Hogy mindig vessünk, de mindig hiába,
Hogy amikor már érik a vetés,
Akkor zúgjon rá irtó jégverés...
Fölajzott vággyal, szomjan keseregve
A szabadító Mózest várni egyre:
Hogy porrá zúzza azt a színfalat,
Mely végzetünknek kövült átkául
Ránk néz merõen, irgalmatlanul,
S utunkat állja zordan, hallgatag...
Bágyadtan tûrni furcsa végzetünk,
Mely sírni késztõ tréfát ûz velünk,
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni:
Egymást vádolni, egymást marcangolni!
– Majd, fojtott kedvünk hogyha megdagad,
Szilajnak lenni, mint a bércpatak,
Vagy bánatunknak hangos lagziján
Nagyot rikoltni: hajrá! húzd cigány! –
Háborgó vérrel kesergõn vigadni,
Hogy minekünk hajh! nem tud megvirradni,
Hogy annyi szent hév, annyi õserõ,
Megsebzett sasként sírva nyögdelõ,
Miért nem repülhet fönn a tiszta légben,
Munkásszabadság édes gyönyörében.-
Hogy miért teremtett bennünket a végzet
Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!....
Tombolva inni hegyeink borát,
Keserveinknek izzó mámorát,
S míg szívünkben a tettvágy tüze nyargal,
Fölbúgni tompa, lázadó haraggal, –
S amikor már szívünk majdnem megszakad:
Nagy keservünkben, Bús szégyenünkben
Falhoz vágni az üres poharat...
– Én népem! múltba vagy jövõbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...

De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem.
Nagyszívvel, melyben nem apad a hûség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,
Féltõn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!...(Sajó S., 1919.)



AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa

Telek és ház tulajdonosok,
így kerülhetik el a milliós
bírságot!

Minden évben lehet hallani
a parlagfû elleni védekezés
fontosságáról, de idén már
nem csak az allergiások,
hanem pénztárcánk védelmében is érdemes
elvégezni a gyomirtást.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) július 1-jétõl bírságolhat a parlagfû miatt, a
gyomnövény viszont már most megjelent a földeken,
köszönhetõen az enyhe idõjárásnak.
Magyarországon nagyjából minden ötödik ember
szenved parlagfû allergiában, így a bírság magas
mértéke érthetõ.

Érdemes komoly venni a figyelmeztetést, mert akár
5 millió forintos bírságot is kaphat, aki ezt elmulasztja!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
törvény értelmében köteles a földhasználó az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani. A határnap nagy biztonság-
gal került megállapításra, mert eddig az idõpontig
nem éri el a parlagfû a virágzó állapotot. Amennyiben
a parlagfû elleni védekezési kötelezettségének a föld-
használó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább
virágbimbós állapotú parlagfûvel fertõzött, akkor
közérdekû védekezést kell elrendelni. A felvett
jegyzõkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a par-
lagfû-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés
nélkül hatósági eljárást indít.

Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szem-
ben minden esetben növényvédelmi bírságot kell
kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke függ a par-
lagfûvel fertõzött terület nagyságától és parlagfûvel
való fertõzöttségtõl és 15 ezer forinttól 5 millió forintig
terjedhet kül- és belterületen egyaránt. Azonban jó
tudni, hogy belterületen az ingatlan méretéhez képest
nagyobb összegû bírság szabható ki, mint a külterületi
ingatlanokon, mivel a lakóövezetben virágzó parlagfû
nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent. A bírságot
nem lehet kikerülni, hiszen meg nem fizetés esetén,
adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül,
amelyet az adóhatóság kíméletlenül behajt.

A bírságon túl, az elrendelt védekezéssel kapcsolat-
ban felmerült költségeket is a vétkes földtulajdonos-
nak kell megtérítenie.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szak-
emberei a mezõgazdaságilag nem mûvelt területeken
a parlagfû visszaszorítására a rendszeres, alacsony
tarlómagassággal elvégzett kaszálást javasolják. A
mezõgazdasági területeken a növényvédõ szeres és
mechanikai gyomirtás megfelelõ idõben történõ
elvégzésével a parlagfû ellen hatékonyan lehet
védekezni, késõbb a parlagfû eltávolítása már csak a
kultúrnövény károsodásával oldható meg.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel: 30/206-2458, 20/296-2494;  fehersara@gmail.com
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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 tartozások
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 támo-

gatás mértéke a hátralék nagyságától függ és legfeljebb
a felét vállalja át a Magyar Máltai Szeretet-szolgálat, de a
legmagasabb támogatás 150 ezer Ft. 12 havi részlet-
fizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez, de a tör-
lesztõ 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

ÁLLJON MEG A NÁSZMENET !

T… e van a mennyasszonynak! Jutott eszembe 
ez a drámai hangú, bár közönséges felkiáltás,

amikor az Euroviziós dalfesztivál gyõztes énekesét 
láttam és hallgattam, aki egy szakállas, 

feltûnõen nõnek látszó egyén volt. 
De a zsûri nem vette a lapot 

és nem állította meg a menetet!
Könnyen láthatóvá vált, ez a fesztivál 

már régen nem a dalról szól! 
El sem tudom képzelni, hogy a következõ fesztivál 

szervezõi, rendezõi most vajon mire gyúrnak? !
De talán jobb is!

Ezek után nem csodálkozhatunk a nálunk
sugárzott egyes csatornák agyalapi, gagyi mûsorain, 
mint pld. a Valóvilág, és az Éjjel-nappal Budapest!

Hiába a világ körülöttünk globális, balliberális 
és kereszténység ellenes.

Minden belefér, ami a normálistól eltér!
Kecskés Sándor

Megnyílt a  
– NÓRI KOZMETIKA!

Sok szeretettel várok minden kedves szépülni,
pihenni vágyó vendéget!

Szolgáltatásaim:

A j á n d é k u t a l v á n y  v á s á r o l h a t ó !

Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig – bejelentkezés alapján.

Varga Nóri  – Lakitelek, Mikes u. 18.
Elérhetõség, bejelentkezés: 06-70/413-50-64

„ S z é p ü l j  t e r m é s z e t e s e n! “

– arc – dekol tázs – testkezelések ( Ilcs i
szép í tõ    f üvek  p ro fessz ioná l i s  natú r
kozmet ikumokkal )
– smink (nappali, alkalmi, menyasszonyi)
– u l t rahangos kezelés;
– mikrodermabrác ió  arcon és testen;

– tar tós szemöldök és szempi l la festés;
– gyantázás,
– szõkí tés,
– paraf f inos kézápolás,
– fü l lyukasztás (babáknak is! )
–  mûszempi l la  (soros,  t incses,  3D-s)



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.

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt 

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

Pálfistáyk kenyér 1 kg     239.- Ft
Hajdúsági parasztkolbász 1199Ft/kg
Viva töltött gabonapárna 259Ft/cs
Cappy Pukpy 1 l            249 Ft/db
Santia rostos üdítõk 2 l  155Ft/db
Kutyaszalámi 1 kg          239Ft/db
Ariel mosókapcsula             80 Ft
Korall jégkrém                99 Ft-tól
(Süteményekre, tortákra, elõrendelést

felveszünk.)

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

MINDEN HÉTEN KÜLÖNFÉLE AKCIÓS

AJÁNLATTAL VÁRJA A VÁSÁRLÓIT!

A
BON-BON-
BONBON

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

Lakitelek, Árpád út 1/a.
telefon:06-30/478-9396
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– Kötelezõ felelõsségbiztosítás
– Casco (jelentõs árkedvezménnyel!)
– Lakásbiztosítási akció
– Megtakarítások saját -és lakáscélra 

(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 

Május 12-én a tõserdei kerékpár-
úton karórát találtam. Átvehetõ a
06-30 4884558-as telefonszámon.

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 szak-
képzett ápolót keres. (Szociális
gondozó és ápoló szakképzettség is
megfelel!) Férfi munkaerõ jelent-

kezését is várjuk. Jelentkezni lehet
munkaidõben: 06-30/575-88-20.

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

„62 évesen félve érdeklõdtem, mi is ez? Segítõkészen
adtak tájékoztatást, mivel gerincsérveim is vannak.
Azonnal elkezdtem, és pontosan megyek „edzésre“.
Ennek 1 hónapja, és sokkal jobb a fizikai állapotom.
Lányok, asszonyok! Flabelosra fel!      Babi“

Figyelem!

Lakitelek – KISALPÁRRA
SZILVASZEDÉSRE

munkavállalókat keresünk!

Tel.: 06-20/569-58-73.

Akciós áron 
ERESZCATORNÁZÁS, 

BÁDOGOZÁS.
Horganyzott csatorna
szerelése – anyagárral
együtt 1. 400 Ft/fm.
Tel.: 06-20/92-31-719



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „AMIT ÖRÖMMEL CSELEKSZÜNK, NEM ESIK

NEHEZÜNKRE.“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Kozma
Kálmánné. (Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát nyert:  Oláh
Krisztián. (Klárik Lászlónénak köszönjük!) Az OÁZIS Fagyizó utalványát
nyerte: Lovasné Fekete Tünde. (Köszönjük Vargáné Jutkának!) A vacso-
rát nyerte: Seres János. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csár-
da!) A Mc’Kecskés étterem sültes tálját nyerte: Kelemen Imréné.
(Köszönjük Elek Istvánnak!) A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyere-
mények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe.
(Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést nyert: Farkas János, Szabó
Imre, Shcmidt János. (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni,!!)

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

Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. * Készült: 1000 példányban,  2014-ben * Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

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

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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–  M e n n y i b e  ke r ü l  e g y  n y a k ke n d õ ?
–  H ú s z e z e r  f o r i n t b a !
–  M i c s o d a?  A n n y i é r t  e g y  p á r  c s i z m á t  i s  k a p o k !
–  . . .  A  v á l a s z t ,  a  m e g h a t á r o z á s t  a  m e g f e j t é s b e n  t a l á l j a !

Vízsz.: 1. A megfejtés elsõ része (z. b.: Y, Z, N, Z). 14. Minden elõzõnél
gyorsabb teljesítés. 15. Etelka kedvese Dugonits András regényéten. 16. Szófaj
kategóriája. 17. A szóban forgó eseményt követõen. 19. Oroszlánszáj (növény).
21. Az Eleonórával rokon nõi nevünk német megfelelõje. 23. Piacon értékesít.
25. Kecske kicsinye. 27. Ollós víziállat. 28. Hálóban a focilabda! 29. Fél perc! 30.
Esõn álló. 32. Magunk. 33. Lopva felém pillantó. 35. Az egyik Sztevanovity fiú.
37. Az Adria ötödik legnagyobb szigete. 39. Utcai sokadalom. 40. Société
Financiére Internationale (Nemzetközi Pénzügyi Társaság); röviden. 42.
Kiejtett kétjegyû betû. 43. Maszk. 45. Kossuth-díjas színésznõ, rendezõ.
(Enikõ). 47. Némán rovó! 48. Minarik…; Garas Dezsõ filmfõszerepe.49. A holmi-
um vegyjele. 50. Batu is ez volt. 52. A borítékra kettõt is írunk. 55. Katolikus
francia világi pap. 57. Középsuli! 58. Kenyér, dinnye egy karéja. 61. Futár. 63.
Nagy balkáni röghegység: 65. Díszszemle. 68. Kocsonyás anyag. 70. Aki a cso-
portban a dalt elkezdi. 
Függ.: 1. Irénke. 2. Tréfás ötlet, bemondás. 3. Szántóeszköz tartozéka. 4.
Vándorló pásztoréletet élõ. 5. Huzal. 6. Mostanáig, régiesen: 7. Kezdeti hiba! 8.
Önzetlen lelkesedés. 9. Vízpára. 10. He-lyeztet. 11. Kormozó lánggal égõ gáz.
12. E hangfaj jeles képviselõje volt Sárdy János. 13. Sál végei! 18. A végén csi-
tul! 20. A rétre. 22. Keretes. 23. A meghatározás második része (z. b.: Y, I, M,
A). 24. Nõsténye a kanca. 26. Csokonai Vitéz Mihály költeménye. 29. Község
Váctól 9 kilométerre. 31. Pályaudvar, röviden. 34. Bútorrugózat. 35. ... Risi; az
Elõzés címû film rendezõje (1916-2008). 36. Sós tócsák szürkészöld szárú
növénye. 38. Folyónak a mûtárgy után alacsonyabban folytatódó szakasza. 41.
Süteményeket is készítõ kenyérsütõ mester, tájszóval. 44. A fejére. 46.
Sérülésnyoma; forradás. 51. Azonban. 53. Nem hajlik. 54. Láda teteje. 56. Bírni
kezd! 57. Ivóedény az anagrammája ennek a laboratóriumi edénynek! 59.
Kinks-sláger (nõi név is!). 60. Atommag! 62. De még mennyire! 64. ..:. Club;
írók, költõk, esszéírók nemzetközi szervezete. 66. ... Haag; Hága. 67. Hát
aztán? 69. Benne van a csávában! 71. EIõadás részlete!

Mai hit-humor…
Tarifa
Esti imája után a kis  Jimmy megkér-
dezi édesanyját, mit jelent az ima.
Az anyja azt feleli, hogy  „az ima üze-
net a Jóistennek“.
– Értem – bólint rá a  kisfiú –, és azért
küldjük el este, mert akkor  olcsóbb?

Kérdezni azért  szabad?
Hatalmas zivatar zúdul a városra. Az
emberek pillanatok alatt eltûnnek az utcáról.
Egy zsidó éppen egy  hentesboltba
szalad be. Áhítattal nézi a fenséges
árukat, majd odaszól a hentesnek:
– Mondja meg, legyen szíves – mi-
közben egy hatalmas sonkára mutat
–, mennyibe kerül ebbõl egy kiló?
Közben kint egy óriásit  villámlik, és
szinte azonnal fülsiketítõ égzengés
kíséri. A zsidó felnéz az égre, és
remegõ hangon így szól:
– Jó, jó, azért még  kérdezni szabad!

Mit mondjak   még?
– Mit mondjak még, kedves   testvé-
reim – szól a szokottnál is hosszabb
szónoklatában egy pap. – Mit mondjak
még ezen a  hideg téli vasárnapon?
– Áment! – mondá a székely –, mert
úgy fázik a lábam, szinte  leszakad...

Miért?
Egy lelkészt megkérdezi a  kisfia:
– Apu, amikor vasárnap prédikálni
készülsz, elõbb mindig leülsz és le-
hajtod a fejed. Ilyenkor mit csinálsz?
– Tudod, fiam, megkérem az   Urat,
hogy adjon nekem egy jó   prédikációt.
– És akkor miért nem  ad?

Szõnyeg
Párizsban rázza a  szõnyeget egy

arab vendégmunkás az emeleti ablak-
ban. Arra jár egy francia és felkiált:
– Mi van, Ali, nem  indul?

Tévedés
Kissé csúnyácska hölgy  bemegy a
gyóntatószékbe gyónni.
– Vétkeztem a hiúság bûnében, mert
állandóan magam bámulom a tükör-
ben, hogy milyen szép vagyok.
Mire  az atya: – Ez nem bûn, ez
tévedés!

Hallottátok már?
– Hallottátok már, mit  osztott el
egyedül igazságosan az Isten? 
– Isten egyedül az észt  osztotta el
igazságosan, mert még senki nem
panaszkodott, hogy kevés  lenne neki!

Utoljára a  nõ
– Miért teremtette Isten  utoljára a nõt?
– Nehogy beleszóljon a teremtésbe.

Anyós
– Hallom, meghalt az anyósod. Hány
éves volt? 
– Nyolcvannyolc. 
– Az elméje még ép volt? 
– Az csak holnap fog kiderülni, ha fel-
bontjuk a végrendeletét...

Látni akarta
– Anyuka drága, miért nem telefonált,
hogy jön? – kérdi a võ az anyósától.
– Azért fiam, mert látni akartalak.

Besértõdött
Egy székely bácsi összeveszik az
asszonnyal. Dühösen kirohan a ház-
ból és becsapja az ajtót. 3 év múlva
visszamegy. Kérdi tõle az asszony:
– Hol voltál eddig?
Mire a székely:
– Kinn!?

Favágás Erdélyben . . .
Az öreg székely, meg a komája vágja
a fát az erdõn és nagyon hideg van.
Az öreg fején nincs sapka.
– Ármin, hát hol van a füles sapkád?
– Mióta az a balesetem vót, azóta
nem hordom.
– De, hát milyen baleseted vót?
– Mögkínátak egy pálinkával, oszt
nem hallottam mög.

Nyugi van...
Két székely horgászik. Egyszer csak
az egyik fog egy szép pontyot. Szó
nélkül elteszi a haltartóba, újra bedob,
leül a bot mögé, aztán végre megszólal:
– Na, megvan a második.
Csodálkozik a másik székely:
– Na ne, hát mikor fogta az elsõt?
– Úgy öt éve...

Szeretet és humor
Szeretettel és humorral  kell élni az
életet. A szeretet a megértéshez,  a
humor pedig az elviseléshez kell.

Nyakkendõ vagy  cs izma?

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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