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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXVI. évfolyam 7. szám (Július) Szent Jakab hava  – ÁLDÁS hava
(Augusztus) Kisasszony hava – ÚJKENYÉR hava    

„Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra.“ –  Ady Endre –

1090-ben 
I. (Szt.) László

rendelte el, hogy 
„Szent István napja
mint szent ünnep
megtartasson”...

...és rögzítette az augusz-
tus 20-i dátumot. Kilenc
évszázada tehát, hogy
államalapító szent királyunkra emlékezünk, s
ezzel együtt igyekszünk aktuális, életünkre,
közösségeinkre érvényes útmutatót találni
tanításaiban, fiának írt intelmeiben. Ma új
államot építünk a régi romjain. Nem tudom,
mérhetõ-e ez a munka Szent István népünket
megtartó hatalmas életmûvéhez, de a
párhuzamot nem lehet nem észrevenni. 

Az évszázadok során többször örököltünk
romokat, melyek nemcsak külsõ, de belsõ
ellenségtõl is származtak. Akik ebbõl az
országból romot csináltak, nem tiszteltek sem
törvényt, sem hagyományt.

Márpedig István királyunk így intette fiát: „Aki
megveti, amit megszabtak atyai elõdei, az
isteni törvényekre sem ügyel.“ ... 

Errõl egyetlen magyar sem feledkezhet meg,
s ehhez mérni magunkat mindannyiunk
számára megtiszteltetés éljünk bármely sarkán
a világnak. Hiszem és vallom, hogy István kirá-
lyunk életmûve a mában, ezeregyszáz éves
államiságunkban él tovább. Él e nép élni
akarásában, élni tudásában, függetlenségi
vágyában, szabadság szeretetében,
keresztény értékeiben és a gyarapodás
képességében. Él közös sikereinkben, s a
közös sikerben, nagyszerû teljesítményekben
kicsit mi is benne vagyunk.  Abban, hogy voltak
megkérdõjelezhetetlen és utolérhetetlen
gyõzelmek, abban, hogy volt sérülésében is
hõsiesen küzdõ, volt a sérült pályatársat támo-
gató, volt a világ legjobbjai ellen sem feladó,
volt a pályáját korábban elhagyó, szenzációs
visszatérõ… Mindebben mi magunk vagyunk, a
magyar nemzet, amely mindig új várat épít a
régi romokra, amely akkor is kiáll az igaza mel-
lett, ha mindenki ellene van, s amely mindig
segít, ha bajt észlel valahol. 

Ez Szent István üzenete és hagyatéka a
mának. 

Huszártalálkozó,
Lakitelek

2014. augusztus 16-17.
(programvázlat)

2014. augusztus 15. péntek este 17h-tól
Érkezés, a huszár tábor felépítése a megadott
területen. A táborhely elfoglalása, vacsora és
némi mulatság, táncház népzenészekkel.
2014. augusztus 16. szombat
09-11h-ig Közhírelés, toborzó a településen
11 -14h-ig Puszták népe – ügyességi versenyek
lovasoknak a Tõserdõben
Közben: 12.30-14h-ig Ebéd

14 -15h-ig Lovasoknak pihenõ
A hagyományõrzõk szervezésében GAZDA-
VERSENY (kocsitolás, rakodás vasvillával, stb)
15.45-kor Lóra szállás, elöljáró érkezése
16h Elöljáró fogadása, a lovak áldása
16.20 A verseny eredményhirdetése
16.30 Karüsszel
16.45 Kishuszár toborzó
18h-tól Közönségtalálkozó
18.30 Lovak pihenõre vezetése
19.00-tól Vacsora, esti mulatság népzenészekkel
A nap folyamán lovaglási lehetõség, valamint
lovas kocsis kocsikázás a helyszínen.

2014. augusztus 17. vasárnap
A nap folyamán tereplovaglás, lóúsztatás, szabad
program, délután 14h-tól hazautazás.

Ha van kedve, keresse fel Ön is a családjával
együtt a  rendezvényt  a Tõerdõben, a Holt-
Tiszaparton, biztosan sok szép élményben lesz
része! A gazdaverseny is
sok érdekes, izgalmas és
mulatságos helyzetet
teremt majd; a férfiemberek
kitehetnek magukért!

Ez a rendezvény is része annak a nagy-
szabású rendezvénynek, mely TISZA-
VILÁG néven a környezõ települések

rendezvényeit fogja, foglalja össze – az
átjárhatóságot is fenntartva!

A rendezvény koronája augusztus 20-a,
Szent István ünnepe!

Ezen rész le tes program az ú jságunk 
10.  o lda lán o lvasható!

„Magyarnak lenni büszke

gyönyörûség...“
„A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek

kérdése“ – vallotta kiváló néprajztudósunk, Györffy
István. E közös lélek mibenlétének és természetének
ezernyi összetevõje van, s jó néhány forrásból táplál-
kozik. A közös nyelv, a közös sors, a történelem, a
közösen formált hagyományok, szokások, a hitélet, a
kultúra, a táj jellege, a nevelés... Mind-mind össze-
tartó erõ és kapocs. A világ egyetlen olyan nyelve a
magyar, mely ezernyi szinonim szót ért. Egy húron
pendülünk; fél szavakból is megértjük egymást...

Igen, a magyarság lélek kérdése. Ami lélek, az
egységes és oszthatatlan. 

A nemzetünk egy csodás szellemi alkotás, történel-
mi sors, közösségvállalás és feladat. FELADAT!
KÖTELESSÉG! Így, csupa nagybetûvel! Mert mi
mindnyájan felelõsek vagyunk azért, hogy ezt a
nemzetet fenntartsuk, megóvjuk, megõrizzük, tovább
vigyük – a történelem viharain át is – a jövõnek! 

Magyarság csak egy van, s ez a magyar nemzet;
bár részei a világon sokfelé élnek.

Hogy kit tekintünk magyarnak, e kérdésre egyszerû
a felelet. Azt, aki magyarnak vallja magát. Mindenkit,
„Kit magyarrá tett értelem, Parancs, sors, szándék,
alkalom." Úgy, ahogy többek között Ady Endre írja.

Ha kutatunk a néprajzi meghatározásokban,  milyen
is a magyar ember, akkor leggyakrabban a követ-
kezõ leírást találhatjuk: középmagas, barna baju-
szos férfiak és tûzrõl pattant, barna asszonyok. „Se
nem szõke, se nem barna – az igazi magyar fajta". 

Tulajdonságainkat tekintve szoktak beszélni a ma-
gyarok szalmalángtermészetérõl, szenvedélyes-
ségérõ, borúlátásáról... Mégiscsak emberbõl van...

Itt élünk a Kárpát-medencében, több mint ezer esz-
tendeje Európa szíveként dobogunk. Meghatározói
vagyunk a kontinens kultúrájának, tudományának,
szellemi és technikai fejlõdésének.

„...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!...

Bizony én nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar
vagyok!  Jól érzem magam, egyre jobban!   Czinege Edit



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Gödény Gergõ József (Bibók Éva)
Kökény Noémi (Dóka Mónika)
Keskeny Izabella (Gödény Edit)
Borsos Boglárka Hanna (Pesti Anett Aranka)
Milák Benjamin Levente (Kocz Violetta Diána)
Mészáros Ádám (Kozma Mariann)
Tóth Karina (Aradi Mónika)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Tö

Mócza Zoltán & Erdei Anna

Piszó László & Jakab Mónika

Daniel Ideris & Varga Tünde 

Révész Miklós & Szelei Henrietta

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

A rendelési idõ:
Hétfõn: 1300 – 1530-ig
kedd: 1300 – 1630-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

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

a többi napon délelõtt: 8 – 1200-ig.

A VÉRVÉTEL NAPJA: HÉTFÕ, fél 7- 9-ig 

Lakitelek 
hírportálja!

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

06-20/91-57-063

FONTOS TELEFONSZÁMOK: 
ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63

Heinrich Gábor ( rendõr) : 06-20/539-58-99

Rendõrség – Tkécske Ügyelet  06-  20/539-84-89

Török Nándor (po lgárõr) :   06-30/531-65-18

Madari  Róbert (p.õr  e lnök) 06-30/531-65-18 

Kiss Nándor ( tûzo l tóparancsnok) 06-70/672-55-46

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

www.
Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

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

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Sajósi Iván

Rendelési dõ:

Hét fõ:             09 00  – 12 00

Kedd:             10 00  – 11 30

Szerda:          13 00   – 15 30

Csütör tök:      11 00   – 13 00

Péntek:  10 30   – 12 30

Tanácsadás:
Lakitelek:   szerda 1200 – 1300

Védõnõ: Horváth Lászlóné Magdika
Tel.: 449-039

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:

Németh János (1933)

Mester Sándor József (1951)

Forgó Miklósné Csordás Rozália Eszter (1929)

Ágoston Györgyné Büki Éva (1954)
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Ifj. Cseh János 
halálának 

1. éves évfordulójára 
emlékezés.

„Van egy út, melynek kapujábat õrzi a bánat.
Könnyû ide eljutni, de nincs kijárat.
Csak a szél hanagja töri meg a temetõ csendét, 
s fejünkbe bekúszik egy borús emlék! 
Még állok sírjánál csendesen,
tudom, hogy odalenn már nem fáj semmi sem.

Egy szív megállt, nem dobog már tovább...
Csendes kis temetõben nyugalmat talált!“

Emlékeznek: Édesanyja, húga és kisfia, aki még
nem tudja, hogy már soha többé nem jön haza...

A Lakiteleki  Önkéntes Segítõk Egyesülete 
aug. 2-án a  mûvelõdési ház területén  INGYENES

CSALÁDI NAPOT RENDEZ!
PROGRAMOK: ügyességi játékok,

KI MIT TUD?
gyermek SZÉPSÉGVERSENY
KERÉKPÁRVERSENY megadott útvonalon... 
és sok más színes programmal várunk mindenkit e napon!

Mindenkinek EBÉDDEL kedveskedünk (babgulyás székely módra)
A  r é s z v é t e l  i n g y e n e s ,  c s a l á d o k  I S K O L A K E Z D É S I

T Á M O G AT Á S Á VA L  s z e r e t n é n k  s e g í t e n i !  
Egész nap ingyen gyemek és felnõtt ruhákat lehet vinni (szatyor kell!)

Este 8 órától ZENÉS UTCABÁL lesz, – Fekete Attila zenél

NAGY NAGY SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
A gyermek szépségversenyre elõre kell jelentkezni! (0-14 év)

Bõvebb információ a kihelyzett plakátokon lesz. 
Érdeklõdni: Faragóné Anett –  30/625-08-53

Anyakönyvvezetõ kolléganõm-
nek, Tóth-Aradi Mónikának és
férjének, Tóth Zsoltnak külön
gratulálunk második kislánya,

Karina születéséhez és jó
egészséget, sok boldogságot
kívánunk mindannyiuknak.

Anita 

és a volt 

munkatársak.  

Kedves olvasók! 
Köszöntõ-, emlékezõ- és

gyászhirdetésük
– továbbra is – ingyenes! 

„...Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Õk itt maradnak bennünk 

csöndesen még... "

Szomorú szível emlékezünk 
Faragó Józsefre, halálának 20. évfordulóján és 

Faragó Józsefné Cseh Erzsébetre, halálának 1. évfordulóján. 

Szeretõ fiuk, József; menyük, Anett 
és unokáik: Anettka, Nikoletta és Bianka.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜZLETHELYISÉG HASZNOSÍTÁSÁRA

A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata
A pályázat célja: Üzlethelyiség hasznosítása
A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
A pályázat tárgya: Lakitelek 1042/19 helyrajzi számú ingatlanon található Piaci 26,44 m2

alapterületû üzlethelyiség hasznosítása.

Egyéb információk:

1. A pályázatot zárt borítékban Lakitelek Polgármesterének címezve (Polgármesteri Hivatal Lakitelek,
Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani. A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEKI PIACON
TALÁLHATÓ ÜZLETHELYISÉG HASZNOSÍTÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT
HELYEN ÉS IDÕBEN!“ szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja
maga után!
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25. 12:00 óra
3. A bérbeadó a pályázat alapján az üzlethelyiséget annak adja bérbe, aki a legmagasabb pontszá-
mot éri el az elõre meghatározott szempontrendszer alapján, melyek:

a. Nyitva tartási napok száma
w Csak piaci napokon – 1 pont
w Heti 5 nap – 3 pont
w Legalább heti 6 nap – 5 pont

b. Forgalmazni kívánt termékek elérhetõsége – amennyiben olyan terméket vagy szolgál-
tatást kínál a lakosságnak, mely Lakiteleken nem vagy csak nehezen elérhetõ, elõnyben részesül

w Zöldség-gyümölcs, ruhanemû, vegyi áru, mûanyagáru, élelmiszer stb. – 1 pont
w Lakiteleken idény-jelleggel vagy csak ritkán elérhetõ termék/szolgáltatás – 3 pont
w Lakiteleken nem elérhetõ, új termék/szolgáltatás – 5 pont
c. Vállalt bérleti díj összege
w nagyság szerint 1-1 pont

Pontazonosság esetén a magasabb bérleti összeget ajánlóval történik szerzõdéskötés.
4. A nyertes pályázó köteles a szerzõdés megkötésekor 3 havi bérleti díj összegének megfelelõ kau-
ciót befizetni az önkormányzat pénztárába.
5. A bérleti szerzõdés megkötésére a döntést követõn nyolc napon belül kerül sor. Nem teljesítés
esetén ugyanezekkel a feltételekkel a következõ helyezettel kerül sor a szerzõdéskötésre.
Amennyiben az elsõ helyezett nem fizeti meg szerzõdéskötés elõtt a vállalása szerinti összeget, a
következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázó lép a helyébe.
6. A bérleti szerzõdés határozott idõre kerül megkötésre a bérlõvel. 
7. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlõ havonta köteles megfizetni.
8. A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:

a. a pályázó személyes adatait,
b. a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
c. az értékelés alapját képezõ vállalásokat, nyilatkozatokat

9. Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminõsítését igényli, az a bérlõ feladata,
és a bérlõ köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.
10. A határozott idõ elteltével a bérlõ a helyiséget köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és
azt tisztán, rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
11. A pályázatok elõminõsítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási és
beruházási csoportja útján. A pályázatokat a képviselõ-testület bírálja el, a bérlõ személyérõl a
képviselõ-testület dönt.
12. El kell utasítani a pályázatot, ha

a. a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban szereplõ feltételeknek,
b. az önkormányzattal, ill. önkormányzati tulajdonú társasággal szemben tartozása, fenn-

álló fizetési kötelezettsége van.
13. A pályázat eredménye – a nyertesek értesítésével egyidejûleg – a Polgármesteri Hivatalban
kifüggesztésre kerül a döntést követõen haladéktalanul.
14. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.
15. A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Lakitelek Polgármesterétõl, Jegyzõjétõl és va-
gyongazdálkodási fõmunkatársától személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es tele-
fonszámon, vagy a jegyzo@lakitelek.hu, illetve a vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.
16. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visz-
szavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.

Valamennyi ajánlattevõ a pályázat eredményérõl a döntést követõ 8 napon belül írásbeli 
értesítést kap. 

Lakitelek, 2014. július 3. Felföldi Zoltán polgármester

A KEOP 5.5.0/D jelû uniós pályázat ered-
ményeként Lakitelek Önkormányzata 125 millió
Ft-ot nyert, mely az önrésszel együtt közel 150
millió Ft-os beruházás megvalósítását teszi
lehetõvé.

Az „emeletes iskola“ és a tornaterem hõszigetelésén kívül kic-
serélik a kazánokat, új radiátorokat építenek be, valamint a
hagyományos ablakokat hõszigetelt nyílászárókra cserélik. A
bejárat fölé szép elõtetõ kerül, a homlokzat pedig neo-
klasszicista elemekkel gazdagodik – olvashatják az Iskolai
hírekben a 7. oldalon. Itt néhány fotóval illusztráljuk a munkát:

Még mindig kátyúsak a belterületi útjaink, 
pedig már július végén járunk!

Sokan adnak hangot bosszússáguknak, hogy nem készült
el Lakitelek útjainak a karbantartása, pedig pályázati
pénzt is nyertek rá! Egyre nagyobbak a kátyúk akár a
Széchenyi úton, akár másik belterületi utat is nézünk. A
kárt már rég felmérték, a munkálatok megoldására
felkérték a Laki-Gazda KFT-t. Mégsem fogtak hozzá, mert
nem volt hozzá munkaerõ! A földutak gréderezés is félbe
maradt a MOL-mérések miatt, mert minden utca
keresztül-kasul volt kábelezve... 
Madari Andor alpolgármester úr így kommentálja:
Valóban azért kellett a gréderezést abbahagyni a kül-és
belterületi földutakon, mert  minden utcában kábeleket fek-
tettek le a MOL munkatársai a geodézia kutatáshoz.
Az aszfaltozott utak tényleg rendkívül veszélyesekké vál-
tak már. A télen kigödrösödött úttesteken nem tudtuk
eddig elkezdeni a munkálatokat. Miért? Mert nem volt
hozzá megfelelõ segítség! Olyan lakiteleki lakosokat
szerettünk volna erre a munkára alkalmazni, akiknek nincs
állandó munkája, munkahelye, de itt néhány hetet eltölt-
hettek volna. Az elmúlt esztendõben is így oldottuk meg
az útjavítást, most nem jött össze! Ketten jelentkeztek,
akik közül az egyik alkalmatlan volt fizikai munkára. 
Ezek után felkerestünk olyan cégeket, akiknek profilja az
útjavítás. Az egyik augusztusra vállalta, a másikkal folynak
a tárgyalások.
Talán túl sokat vártunk, ezt elismerem. Kérem az autósok,
kerékpárosok türelmét, s vezetõi ügyességét, hogy ezen a
néhány napon belül ne történjék már semmiféle baleset!
Megtörténik a javítás nemsokára!               

- ge e-
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Településképi Bizottság
A korábbi lapszámban megjelent Lakiteleki Értéktár Bizottság után, mostani

számunkban, a Településképi Bizottság tagjaival készítettem interjút annak
érdekében, hogy megismerjük a Bizottság munkáját, és feladatát.

– Mi is ez a Településképi Bizottság, milyen feladatokat lát el, mikor alakult,
kik a tagjai kérdezem a mellettem ülõ Kovács Renátát, aki a Lakiteleki
Polgármesteri Hivatal építésügyi szakreferense.

– A Településképi Bizottság munkáját Lakitelek Önkormányzata Képviselõ-testülete
határozta meg, amikor a törvény adta lehetõséggel élve 2013. márciusában megalkot-
ta a településkép alakításáról és védelmérõl szóló 13/2013 (V. 03.)számú rendeletét,
amelyben meghatározta, hogy a település mely részein, milyen építési beruházások
vonatkozásában kíván véleményt formálni a településkép megõrzése és az
elképzeléseknek megfelelõ alakítása érdekében. Tette ezt a képviselõ-testület azért,
mert az országos keretszabályozáson túl, a települési érdekeket is szeretné
érvényesíteni Lakitelek építészeti arculatát, településszerkezeti kialakítását pozitívan
befolyásolni

Ezt a véleményalkotási jogot a mindenkori polgármester lehetõsége gyakorolni, de
ez a folyamat nem egyedül polgármesteri tetszésnyilvánítás. A vélemény megalkotását
egy 5 tagú külsõ – szakmai bizottság – segíti, melynek tagjai nem csupán szubjektív
módon nézegetik a benyújtott terveket, hanem szakmai szemmel tudnak véleményt
mondani, kifogásolt esetekben akár javaslatot is tudnak tenni. 

A rendelet szerint az építési-engedélyezési kérelem benyújtása elõtt kell a
Településképi Bizottság véleményét megkérni. A Településképi Vélemény a rendelet
szerinti esetekben az engedélyezési folyamat része, a hozzájárulást, vagy kikötéseket
a polgármester hagyja jóvá. Amennyiben a Bizottságnak olyan észrevétele lenne,
amely az engedélyezési tervek módosítását eredményezi, az az építési engedélyezési
eljárásban is akadályt jelenthet, emiatt az engedélyezési folyamat szükségtelenül
meghosszabbodik. Ezt, ill. a már benyújtott kérelemhez érkezõ hiánypótlási felhívást
elkerülendõ érdemes mihamarabb egyeztetni a terveket a Bizottsággal.

A mindenkori Bizottság tagjait részben javaslat, részben felkérés alapján választják
meg. Itt érdemes megjegyezni, hogy a jelenlegi felállásban a Bizottságot 4 lakiteleki, és
1 külsõs kecskeméti szakmai delegált képviseli. A kiválasztásnál fontos szempont volt
a szakmaiság (építész, településtervezõ, építészeti referencia) a lakiteleki lokálpatrio-
nizmus, és a vállakozói szegmens ajánlása egy delegálttal. Így áll össze a jelenlegi
Bizottság négy szakmai, és egy, a vállalkozói érdekképviseletként érkezett tagokból.

– Elsõként a vállalkozók képviselõjéhez fordulok, Szabó Bélához a Poliol
PETPackaging Kft Tulajdonos ügyvezetõjéhez és  kérdezem, arról, hogyan
kapta a felkérést, és miért vállalta el a megbízást, mit vár a Bizottság
mûködésétõl?

– Szabó Béla vagyok, tisztességes végzettségem gépész üzemmérnök, ma is
ebben a szakmában dolgozom.

A felkérést a polgármester úrtól kaptam, és – a kezdeti másfél éves idõszakra – a
bizottsági tagságot végül elvállaltam.

Ebben a legnagyobb része annak a reménynek volt, hogy a település 50-100 év
múlva lehetõleg szép, változatos, ugyanakkor egységes képet mutathasson.
Pontosabban arra gondolok, hogy a napjainkban és a közeljövõben épülõ épületeket
a mai kor mûszaki lehetõségeit kihasználva, de a múlt és jelen meglévõ, arra érdemes
építészeti és környezeti értékeit tiszteletben tartva tervezzék, és építsék meg. Vagy
indirekt módon fogalmazva: legalábbis ne épüljenek olyan épületek, amelyek homlok-
egyenest szembe mennek a fentebb leírt értékekkel.

A bizottságban egyedül vagyok „civil“. Nem tanultam építészetet, a saját építtetõi
tapasztalatom az, amire támaszkodni tudok. Másrészt használom a józan paraszti
eszemet, valamint az országot-világot jártamban szerzett jó és rossz tapasztalatokat,
látottakat igyekszem hasznosítani. A divatos megoldások helyett szeretem az idõtálló
dolgokat. Ha egy irányzatot  sokan követnek, az önmagában egyáltalán nem garancia
arra, hogy az jó, és értékes is egyben.

A polgár és a vállalkozó szempontjait is figyelembe veszem, esetenként az épít-
tetõkkel akár személyesen is kapcsolatban vagyok, szeretnék segíteni a magam
eszközeivel, hogy hosszú távon a saját érdekeivel ne menjen szembe senki.

A jó vagy rossz, a csúnya és szép között sokszor alig van kimutatható költségbeli
különbség. Az pedig egyáltalán nem igaz, hogy ami szép, az mindenképpen drága
lenne.

Az elmúlt idõszak azt mutatja, hogy a Bizottság sokszor belülrõl sem egységes

egyes kérdésekben, esetenként parázs vita alakul ki az egyes megbeszéléseken, de
az irányelvek mindannyiunk számára ugyanazok: A lelkiismeretünk szerint dolgozunk
a  településünk javára, mégha ez néha kellemetlen helyzeteket is szül.

– Milyen érdekes, vagy ahogy Béla említette kellemetlen helyzetek
teremtõdtek az elmúlt idõszakban? Kérdezem most Honti Attilát, aki szintén a
Bizottság születése óta részt vesz ebben a munkában.

– Mindenekelõtt szeretném azt említeni, hogy szerintem a mi Bizottságunk
példásan mûködik, és egytõl-egyig kiváló emberek alkotják, akikkel jó akkor is dol-
gozni, amikor esetenként nem értünk egymással egyet. A Bizottság megalakulásakor
építészként nagy örömmel vállaltam a szakmai felkérést, egyébként is azt gondolom,
hogy az Önkormányzat munkáját külsõsként nagyban tudjuk segíteni az ilyen szakmai
bizottságokon keresztül.

Örömmel vállaltam, mert szakmailag is érdekes kihívásnak látszott, ugyanakkor
maga a feladat pedig rendkívül izgalmasnak tûnt. Dolgozni építészként többekkel
együtt – akiket nagyra tartok –, annak a településnek az arculatán és jövõjén, ahol
élünk, ez számomra mindig vonzó feladat volt.

Valószínûleg a Bizottságból egyikõnk sem gondolt abba bele, hogy ez a feladat az
idõk során nagy-nagy nehézségek elé állít mindannyiónkat, egyenként is, és Bizottsági
szinten is. Mert  ez a munka, melyre mindenki a szabad idejét, esetenként estéit
áldozza, nem csupán annyi, hogy véleményt mondunk egy-egy elképzelt engedé-
lyezési    tervrõl, hanem folyamatos ütközetek és rágódások sokasága, míg a
vélemény megszületik – gyakran csak napok múltán. Olyan vélemény, mely felvállalja
esetlegesen (gyakran) az építtetõvel való konfliktust, magyarázatot ad annak
miértjére, és megpróbálja a település összképét egy elképzelt igényes, és élhetõ
irányba terelni, vagy éppen ott tartani, ha az már kialakult. 

Az elmúlt idõszakban „nagy híre“ lett a mi kis Bizottságunknak, mert hogy csak
néhány dolgot említsek, tényleg parázs vita árán kértük a piac újraengedélyezését,
mert az eredeti elképzelést így, „átfordítva“ gondoltuk jobbnak. Elõálltunk a
településközpont elképzelésével, és részt vettünk az ezzel kapcsolatos társbizottsági
egyeztetéseken, véleményeztük a leendõ települési kerékpárutak nyomvonalát,
elmondtuk véleményünket több tucat építési engedéllyel kapcsolatosan, úgy hogy több
esetben komoly véleményeltérés mutatkozott az építtetõ és a Bizottság tagjai között.
Végül, de nem utolsósorban sokáig emlékezetes hangulatú egyeztetésen vettünk
részt a Népfõiskolai beruházással kapcsolatban. A jobbító szándékú elõadás híre a
Hírösvárosig futott.

Most, legújabban az új orvosi rendelõvel kapcsolatosan kértünk a tervezõktõl
módosításokat.

A két legfontosabb dolog, amit szeretnék mindenképp ezzel a munkával kapcso-
latosan elmondani az az, hogy a Bizottság mindenek elõtt a tiszta lelkiismeretére, és
a szakmai tudására alapozva hoz meg döntéseket, ugyanakkor döntéseibe sem-
minemû személyesség, vagy érdek nem szól bele.

Ezekkel a döntésekkel mi minden helyzetben, és pillanatban felvállaljuk azt, hogy
a lakóhelyünk igényességét képviseljük szakmánkon keresztül, melyet kérek minden
érintettõl, hogy így fogada el, és becsülje ezeknek az embereknek a munkáját annyi-
ra, hogy meghallgatja és elfogadja szakmai alapokon hozott véleményüket..

A Településképi Bizottság munkája tehát sok konfliktussal jár, és komoly
idõráfordítás is. A korábbi tag, Rédeiné Bondor Klára településtervezõ helyére
„friss erõ“ érkezett Berze György személyében, aki még csak ízlelgeti a
Bizottsági munkát. Gyuri, Te mit gondolsz errõl a dologról?

– Születésem óta helyi lakos vagyok, általános iskolai tanulmányaimat is itt,
Lakiteleken végeztem. Magasépítési technikusi képesítést szereztem, szakmámat
azóta is folyamatosan gyakorlom, jelenleg Lakiteleken a Népfõiskola Alapítvány
beruházásainál. Feleségemmel a Tõserdõ üdülõövezetében élek. 

A Településképi Bizottság – melynek május óta vagyok a tagja – munkájában részt
venni a megtiszteltetés mellett lehetõség számomra, hogy szakmailag is befolyásol-
hassam lakóhelyünk fejlõdését. Személy szerint hálás feladatként élem meg, mivel a
szakmám egyben a hobbim is. Tagként felelõsséget érzek a helyi hagyományok
megõrzéséért – esetlegesen archiválásáért –, a mai kor igényeinek és technológiájá-
nak az ötvözésével úgy, hogy azok megfelelõen kiegészítsék egymást. Az ember által
épített környezet hosszú távú igényeket szolgál ki, ezért tartom fontosnak a
tevékenységünket. 

A Bizottsági munkával kapcsolatosan fontosnak tartom az elhangzottakat, s
különösen kiemelném az önkéntességet és szakmaiságot az elõzõekbõl. Fontos, hogy
az emberek megértsék a munkánk lényegét és értékét. Hiszem hogy a köz- és
magánérdekek átgondolásával élhetõ és sikeres települést tudunk építeni.

Folyt. a köv. oldalon
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A Szivárvány Óvoda és
Bölcsõde Lakiteleki 
Tagintézménye az elsõ

„Minõsített referenciain-
tézmény“ Bács-Kiskun
megye óvodái között

A TÁMOP-3.1.7-2011/2 pályázat nyolc hónapig tartó idõtartama alatt
felkészültünk a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendsz-
erének kialakítására. A nevelõtestületünk tagjai képzések, felkészítések
keretében sajátították el a szükséges készségeket, képességeket,
ismereteket. A felkészülés idõszaka alatt elkészítettük a referencia-
intézményi mûködés és a jó gyakorlat átadás eljárásrendjeit, továbbfe-
jlesztettük a „CICAHÁT-KUTYAHÁT“ és az „OVI-VAKÁCIÓ“ címû jó gyakor-
latuk moduljait. 

„CICAHÁT-KUTYAHÁT“ jó gyakorlatuk gazdája Aszódiné Magyar Beáta
mozgásfejlesztõ óvónõnk. A prevenciós és korrekciós mozgásfejlesztõ pro-
gram, jó lehetõséget biztosít a testnevelés a mindennapos testnevelés és a
gyógytestnevelés területén óvónõknek és tanítónõknek. A foglalkozások
anyaga igen kedvelt játékos és utánzáson alapuló gyakorlatokat tartalmaz,
mely sikeresen alkalmazható az óvodások, az általános iskola elsõ és
második osztályában is.

„OVI-VAKÁCIÓ“ címû jó gyakorlatuk kiváló program a hagyományos nyári
óvodai élet színesítésére, gazdagítására. A kézmûves hét, a népi játékok és
tánc hete, a lovaglós hét, bábjáték hete a környezeti hét a pancsolás hete és
az indián hét nyári csoport és óvoda összevonások idejére nyújt a
gyerekeknek feledhetetlen nyári élményeket. A heteket Madari Istvánné,
Romhányi Olga, Gulyásné Szabó Gizella, Gulyásné Varga Edit, Bohács
Jenõné, Vankóné Török Katalin, és Bekéné Kotvics Edit óvónõk vezetik. A
gyerekek szívesen jönnek óvodába még akkor is, ha nem a saját barátja,
óvónénije és megszokott környezete várja. Sok kisgyereknek ez a nyári vakáció.

A referencia intézményi cím minõsítéséhez szükséges helyszíni látogatás
és minõsítõ ülés 2014. június 26.-án megtörtént. A minõsítõ ülés során az
intézményünk képviselõi – Gulyásné Varga Edit, Erdõsné Ladányi Boglárka,
Aszódiné Magyar Beáta és Sütõ Lászlóné – három szakemberbõl álló
minõsítõ testület elõtt adtak számot arról, hogy az intézmény alkalmas lesz a
vállalt referenciaterületen a példaértékûen magas színvonalú, hatékony
tudásmegosztásra. A dokumentumelemzés, a helyszíni vizsgálat és bemu-
tató gyakorlati foglalkozás eredménye, hogy óvodánk a referencia-
intézményi alapfeltételeknek megfelelt, és ezzel a kompetencia alapú
nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézményi re-
ferenciahellyé vált. 

Büszkék vagyunk az óvodánkra melyben dolgozunk.  A mi óvodánk a
térség legszebb óvodája, kiválóan felkészült nevelõközösséggel. Sokat tet-
tünk azért, hogy minden szeglete olyan legyen, amelyben „jó gyereknek
lenni“. Szolgáltató intézményként sokat teszünk azért, hogy szakmai munkák
mások számára is érdekes, újszerû és példaértékû legyen. Referencia
intézményi mûködésünkkel szeretnénk segíteni az érdeklõdõ óvodákat, óvo-
dapedagógusokat a tudatos, tervszerû hatékony nevelõmunka megvaló-
sulásában. Ennek szellemében szervezzük jó gyakorlataink átadását,
melyen fogadjuk az innovatív intézmények pedagógusait. 

Szolgáltatásainkban felvállaljuk a hálózati tanulás lehetõségét, a hos-
pitálás biztosítását, a dokumentációink tanulmányozását, valamint a partner-
intézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását. A cím
megtisztelõ és nagy felelõsség számunkra.

Készen állunk jó gyakorlataink átadására. Óvodánk 2014. július 27-tõl
jogosult a „Minõsített referenciaintézmény“ cím viselésére.

Elérhetõségeink: e-mail: ovoda@lakitelek.hu telefon: +36 70 9344404

Sütõ Lászlóné vezetõ

Gratulálunk, büszkék vagyunk az itt dolgozókra, s a munkájukra!

– A szakmaiságról nagyon sok szó esett már eddig is, és azt hiszem, most
a   szakmailag, építészetileg talán legképzettebb Bizottsági tagot, Pankotai
Gyula építészt kérem, hogy röviden mutassa be önmagát is, hiszen
kecskemétiként talán kevésbé ismert itt a településen, bár építészeti munkái
szerte hirdetik keze nyomát.

– Építész vagyok, a Budapesti Mûszaki Egyetemen diplomáztam, majd a Kós
Károly Vándoriskola pártolójaként kaptam, viccesen mondva „maradandó sérülést“,
az építészeti szakma iránt. Két építész barátommal, hárman alapítottuk a
kecskeméti székhelyû 7. Dimenzió Építészet Irodát, melyben azóta együtt dolgozunk.
Ma már több munkánk is ideköt Lakitelekhez, ugyanakkor nagy örömmel és
megfelelõ szakmai alázattal vállaltam el  polgármester úr kérésére a Településképi
Bizottsági tagságot. 

Mindennek a jelentõségét – azt, hogy egy településen létezik arra igény, hogy a
település vezetõi Bizottságot hívjanak létre – akkor érti meg az ember, ha látja azt,
hogy ilyen bizottságok elsõsorban csak a nagy városokban ill. a mûemléki vagy más
védett településeken lelhetõk fel. Az, hogy Lakitelek település a maga lehetõségeit ily
módon kívánja védeni, és ennyire elõrelátó településpolitikát folytat, az mindenkép-
pen támogatandó, és tulajdonképpen ez is volt a döntésem alapja.

Igen, igaz, hogy esetenként az építtetõi igények nem egyeznek meg a települési –
elsõsorban esztétikai-tömegformálási – igényekkel, és ebbõl konfliktusok
keletkeznek.

El kell azonban mindkét térfélen állva fogadnunk azt, hogy itt egy közösségi igényt
szolgálunk ki, és a Bizottság munkája során, a szakmai és közösségi elvárt igényeket
kell, hogy továbbítsa az építtetõ felé. Mit ne mondjak, pont a saját irodánk által ter-
vezett piac településképi helyzetével kapcsolatosan is elõállt ez a helyzet, ahol a
helyben lakó árusok ill. a Bizottság tagjainak észrevétele miatt az eredetileg ter-
vezetthez képest áttervezõdött az épület, remélhetõleg a helyiek örömére.

Szeretném ugyanakkor felhívni a figyelmet arra is, hogy a Bizottság munkája,
felelõssége kettõs.  Nagy mértékben felel elsõsorban azért, hogy megfelelõ irányba
terelje a véleményével a tervezõt, és az építtetõt – mintegy magára véve az irány-
mutatás felelõsségét – , ugyanakkor ha egyes rossz megoldások esetén azokat hely-
benhagyja, joggal vonható felelõsségre, hogy miért nem cselekedett a tervezés
fázisában.

Mindezek után fontos még tisztázni, hogy a Bizottság feladata nem az, hogy az
esetleges nem odaillõ terveket, vagy a tervdokumentáció tartalmába beletervezzen,
de feladata, hogy a véleményét mindaddig fenntartsa, amíg nem születik megfelelõ
minõségû tervanyag. Ennek megítélése elsõsorban építészeti  szakmai kérdés, s
jelenleg úgy látom mind szakmailag, mind a lokálpatriotizmus okán, a Bizottság
mostani felállásában képes ezeknek a feladatoknak a magas szintû ellátására, a
települési érdekek képviseletére.

– Szakmai települési érdekképviselet, talán a legközelebb az ötödik taghoz
áll, Csikós Mihályhoz, aki korábban a helyi Önkormányzat elõadójaként, hát
hogy is mondjuk- tenyerébõl ismeri a települést. Misi, Neked mit jelent ez a
munka? 

– Elsõsorban azt, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a
Településképi Bizottság munkájában. A Bizottság létrehozása véleményem szerint
szükséges volt annak érdekében, hogy a következõ generációk egy egységes képet
mutató, élhetõ települést kapjanak. Bízom benne, hogy az önkormányzatnál töltött
évek alatt megszerzett tapasztalatommal tudom segíteni a Bizottság munkáját. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy még nem köztudott a Bizottság
mûködése, s talán mûködésének szükségessége is olykor megkérdõjelezõdik, de
úgy gondolom, hogy a munkánk gyümölcse, melyet Lakitelek jövõjéért cselekszünk,
fokozatosan beérik! 

Egyszer az öreg tölgyeseket is elültették! Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy Lakitelek talán a környék egyik legszebb, legjobb adottságokkal ren-
delkezõ települése. Fontosnak tartom, hogy a településképet tovább szépítsük, hogy
az itt lakók jól érezhessék magukat, és az ide települõk számára is vonzó legyen. 

A jóérzést keltõ településkép kialakítása közös érdekünk és feladatunk, melyhez
erõt és kitartást kívánok minden lakosnak!

– Nos, ehhez a feladathoz is sok erõt kívánok mindannyiótoknak! Befejezésül –
Szabó Béla gondolatát idézem: Azt a tanácsot adnám, hogy amikor alkotunk,
akarjunk értéket, vagy még inkább „hozzáadott értéket“ létre hozni! Aki hason-
lóan gondolkodik, annak a Településképi Bizottsággal nem lesz problémája.

Így legyen! Köszönöm az áldozatos és áldásos munkát! Mindnyájunknak
kellemes, tetszõ életteret! Czinege Edit
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Kedves Olvasó!

Nyár van, amit vártunk nagyon. Ám a 35 - 40 fokos
meleg – hirtelen idõváltással – 8-10-15 fokkal
hûvösebb. Mind a kánikulai idõ, mind pedig a hirtelen
idõváltás a legyengült szervezeteket – fõként az
idõseket – nagyon megviseli. Több a hirtelen rosszul-
lét.  A nem elegendõ folyadék fogyasztással (napi 2-3
liter folyadékot kellene elfogyasztani) szintén
elõsegíthük a rosszullétet.

Nemcsak az idõseket szeretném kérni, hogy vigyáz-
zanak magukra, hanem a környezetükben élõket is!
Különösen kérem, hogy figyeljenek idõs szomszé-
daikra, ismerõseikre. Jelezzenek intézményünk felé,
ha úgy látják, valakivel probléma van, ha elesettebb,
gyengébb a megszokottnál!  Egy ilyen jelzés, életet
menthet! 

Fokozott veszélyt jelent még a hûtés nélkül, akár-
csak 2-3 órára asztalon hagyott fõtt étel is, hiszen
ebben a forróságban pillanatok alatt megromolhat. A
romlott étel okozta probléma szintén nagyon veszé-
lyes, hiszen egy enyhe fertõzés is okozhat tartós has-
menést, ami idõs korban, a folyadékvesztés miatt
szintén végzetes lehet. 

Kérem figyeljenek, vigyázzanak magukra, egymás-
ra, hiszen még nagyon sok szép percet kell együtt
megélnünk. 

Közeledi szeptember hónapja! Most szeretném a
meghívásunkat közvetíteni – bár a pontos idõpont
még nincs meg, (szeptember 21. vagy 27-e),
IDÕSEK NAPJÁT tartunk ismét. 

Köszönettel veszünk tombolatárgy-felajánlást,
támogatást, sütemény-felajánlást,  minden segítséget
a megrendezéshez, és még nagyobb köszönettel
vesszük, ha megtisztelnek jelenlétükkel, ha eljönnek
ünnepségünkre és jól érzik magukat. 

Szeretettel hívunk és várunk már most minden
NYUGDÍJAST, várunk mindenkit, aki szeretné ezt a
délutánt velünk tölteni.

Július hónapban – ahogyan terveztük – , 3 napon át
vártuk az érdeklõdõket a ruhaosztásra, amelyet az

adományként kapott ruhákból szerveztünk. Hálás
szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik ruha -
adományt juttattak el hozzánk. Örömet jelentett, hogy
40-50 fõ közötti érdeklõdõnek sikerült örömet
szereznünk, azzal hogy feltölthette a saját, esetleg
családja ruhatárát. A kimaradt ruhamennyiséget fela-
jánlottuk a L.Ö.S.E.-nek. 

Köszönetet mondunk Ganglné Kovács Teréznek,
aki sok finom friss gyümölccsel kedveskedik
lakóinknak,   nagy örömet szerez idõseinknek.

Köszönjük Szabó Jánosnak és testvérének a  fal-
javítást, amelyet kérés nélkül végeztek el. Fontos szá-
munkra a szép, igényes környezet. Természetesen ez
igazán akkor lesz megvalósítható, ha egy teljes körû
felújításon, bõvítésen esik át az intézmény; de addig,
amíg ez nem történik meg, örülünk, ha tiszta, ren-
dezett körülményeket tudunk teremteni. Az ehhez
nyújtott segítséget külön köszönjük!

Köszönjük Bagi Ferenc atya látogatását! 

Lakóink nevében ismételten elköszönünk Szabó
Tamás lelkész úrtól, megköszönve a velünk,
intézményünkben töltött idõt.

Örömmel vettük és megtisztelõnek éreztük,
hogy Lezsák Sándor  országgyûlési képviselõnk
meglátogatta intézményünket, elbeszélgetett idõ-
seinkkel, dolgozóinkkal. Látogatása sokat jelen-
tett. Köszönjük.

Jó egészséget, további szép, kellemes nyarat 
kívánunk minden kedves Olvasónak. 

Hírek a Gondozási

Központból…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné

intézményvezetõ

Hány éves vagy nagyapa?
Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett, egy-

szer csak hirtelen megkérdezte:
– Nagyapa, hány éves is vagy?
A nagyapa így válaszolt:
– Hadd gondolkozzam egy kicsit! A televízió, a gyermek-
bénulás elleni védõoltás, a fénymásoló gép, a kontakt-
lencse és a fogamzásgátló tabletta elõtt születtem.
Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és
pengekorcsolya. Még nem találták fel a légkondi-
cionálót, a mosogatógépet, a szárítógépet (a ruhát
egyszerûen kitették száradni a friss levegõre).
Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek su-
gárhajtású utasszállító repülõgépek.
Nagyanyád és én összeházasodtunk és azután együtt
éltünk, és minden családban volt apuka és anyuka.
Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés és a
csoportterápia elõtt születtem.
Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb
amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte õket.
25 éves koromig minden rendõrt és férfit „uram“-nak
szólítottam, minden nõt pedig „asszonyom“-nak vagy
„kisasszony“-nak. Párjuk a galamboknak és a nyulaknak
volt, de nem az embereknek.
Az én idõmben ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy
a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál
hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a helyüket, de ha
állapotos volt, a helyére kísérték és – ha kellett –
megváltották a jegyét és odavitték neki.
A nõ elsõként lépett ki a liftbõl. Alátolták a széket, hogy
leülhessen. Egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nõt, hogy ne
állt volna fel, ha éppen ült, kinyitotta elõtte az autó vagy
bármi más ajtaját, és a férfi segített levenni a kabátját.
Az én idõmben a szüzesség nem okozott rákot, és a
családi erény bizonyítéka volt a lány tisztasága a férj
számára. A mi életünket a tízparancsolat, a józan
ész, az idõsebbek és az érvényes törvények
tisztelete szabályozta.
Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget
tegyünk jó és rossz között, és hogy felelõsek vagyunk
tetteinkért és következményeikért.
A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk
unokatestvérekkel és barátokkal.
Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefon-
ról nem is beszélve.
Sosem hallottunk sztereó zenérõl, URH rádióról,
kazettákról, CD-rõl, DVD-rõl, elektromos írógépekrõl,
számológépekrõl (még mechanikusakról sem, hát még
hordozhatókról).
A „notebook“ jegyzetfüzet volt. Az órákat naponta fel-
húzták. Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem
világító számos kijelzõk a háztartási gépeken.
Gépeknél tartva: nem voltak pénzkiadó automaták, se
mikrohullámú sütõk, se ébresztõórás rádiók. Hogy video-
magnókról és videokamerákról ne is beszéljünk.
Nem léteztek azonnal elõhívott színes fényképek. Csak
fekete-fehér képek voltak, elõhívásuk és másolásuk több
mint 3 napig tartott. Színes képek nem léteztek.
Nem hallottunk Pizza Hutról vagy Mc’Donalds-ról, se az
instant kávéról, se a mesterséges édesítõkrõl.
Az én idõmben a fû olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem
szívnak.
Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy
asszonynak férjre van szüksége ahhoz, hogy gyereke
legyen. És most mondd, szerinted hány éves vagyok!
– Hát, nagyapó, biztosan több, mint  200! – felelt az unoka.
– Nem, kedvesem, csak 75!

„Önmagát becsüli meg
minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdõdött.”

A mi világunk Önökkel: apáink, nagyapáink
életével, munkásságával kezdõdött. Önök építették
számunkra azt a jelent, amelyben a mi gene-
rációnk – egy újabb nemzedék – jövõjét alapozhat-
ja meg. Mindennapi munkánkhoz az elõdök
példáiból meríthetünk erõt hitet és bátorságot.

Sokan mondják az idõsek közül, hogy megették
már a kenyerük javát. Mi úgy gondoljuk ezt,
megtették, amit várt tõlük a család, a nemzet, s
most már a pihenés éveit töltik.

Kedves ezüsthajú, aranyszívû nagymamák és
nagypapák! Aktívan és passzívan, anyagi gon-
dokkal, gyengülõ egészséggel, a gyerekek, uno-
kák, nyújtotta örömökkel, borúval-derûvel mor-
zsolják a lassúbbodó tempójú napokat. Kívánjuk,
hogy minél könnyebb léptekkel, minél kevesebb
gonddal,  minél jobb egészségben haladjanak
tovább az élet útján. Kapjanak ehhez elegendõ
szeretet és törõdést „kint“ is, „bent“ is, legyen
mindig ott valaki, aki megfogja a kezüket!    -ge
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Kedves Olvasóink!

A tanévzárót követõen három héten át örvendhettek a gyermekek
a hagyományos Lurkó-tábor programjainak. Az errõl szóló beszá-

molót és képeket a tábor vezetõjének, Vargáné Darabos Mártának köszönjük!

A bölcsõde és az óvoda épületeinek felújítása után idén nyáron megkezdõdött az
iskola energetikai korszerûsítése is. A KEOP 5.5.0/D jelû uniós pályázat ered-
ményeként Lakitelek Önkormányzata 125 millió Ft-ot nyert, mely az önrésszel együtt
közel 150 millió Ft-os beruházás megvalósítását teszi lehetõvé.

Az „emeletes iskola“ és a tornaterem hõszigetelésén kívül kicserélik a kazánokat, új
radiátorokat építenek be, valamint a hagyományos ablakokat hõszigetelt nyílászárókra
cserélik. A bejárat fölé szép elõtetõ kerül, a homlokzat pedig neoklasszicista ele-
mekkel gazdagodik.

A munkálatokat a tanévkezdésre be kell fejezni. Nehézséget okoz, hogy az 1962-ben
épített iskola és az 1978-ban elkészült tornaterem falai, tetõszerkezete meglepe-
téseket tartogatnak az építõknek. Ennek ellenére bízunk a határidõk betartásában.

A nyári szünetben iskolánkban szerdánként 9-12 óráig tartunk ügyeletet a
hivatalos ügyek intézésére.

A tankerület megbízott igazgatója hozzájárult ahhoz, hogy a következõ
tanévre pedagógus és pedagógiai asszisztensi állásokat hirdethessünk
meg. Ezekrõl az interneten a www.közigallas.gov.hu, illetve iskolánk hon-
lapján, a www.eotvosiskola.atw.hu oldalakon tájékozódhatnak.

A 2014-15. tanév tanévnyitó ünnepségét augusztus 31-én, vasárnap 17 órakor
tartjuk. Ekkor harangozzák be magukat iskolánkba jövendõ elsõ osztályosaink. Azok
számára, akiknek pótvizsgát kell tenniük a felkészítõ foglalkozások az építkezések
ellenére folyamatosak. Ezek idõpontjáról a tornaterem felöli bejáratnál elhelyezett
kiírásból és a szaktanároktól tájékozódhatnak. A javító vizsga idõpontja 2014.
augusztus 25. (hétfõ) 8 óra. Sikeres felkészülést kívánunk!

Lurkó-tábor,  2014
A hosszú és fáradtságos tanév után eljött a nyári szünet. A diákoknak ez a szünet

rövid, az aggódó szülõknek pedig hosszú. „Mit csinál majd a gyerek egész
nyáron?... Majd egész nap ül a tévé vagy a számítógép elõtt, csavarog a
haverokkal… Esetleg a Nagyiékhoz elvinnénk…, de hát még õk sem mehettek
nyugdíjba még…talán több héten keresztül õk sem bírnák a strapát.“

Még jó, hogy nálunk és a környékben is szerveznek táborokat, egyre többfélét!
(Úszótábor, tûzoltótábor, EasyDance-tábor, nyelvi táborok, lovas táborok stb.)

Sajnos, ezeknek vannak költségei!(Étkezés, belépõk, kirándulás, foglalkozások
alapanyagai stb,) 

Voltak, akiknek szociális okokból ingyen felajánlottuk a Lurkó-tábort. (Az önkor-
mányzat (ingyenes étkezés) és az iskola pályázott (eszközök, alapanyagok) a
támogatásukra. Bejelentkeztek többen is. Aztán mégsem jöttek el. A baj csak az
ezzel, hogy másoktól vették el a táborozás lehetõségét.

A Laki Konyha biztosította számunkra az ebédet. Alkalmazkodtak a program-
jainkhoz. A görög-héten készítettek nekünk gyrost, tzatzikit. Ha a fürdõben töltöttük
a napot a Grillteraszon ebédelhettünk. A horgásztónál segítségükkel bográcsozhat-
tunk is.

28 éve élek Lakiteleken. 25 éve minden nyáron táboroztatok. (Bükkszék,
mûvelõdési ház, aztán a Lévai-féle iskola.) Tudom, hogy szükséges szervezni
táborokat, hisz évrõl - évre többen jelentkeznek. Sõt néha nemet is kell mondanunk.
Bevallom, nem könnyû a mai gyerekeket értelmes dolgokkal „lekötni“.

A legnehezebb az elsõ hét! Hisz még mindenki pihenne, késõbb kelne fel, kicsit
élvezné a szabadságát. Aztán jönnek az új barátságok, a sok-sok nevetés, kaland.
(Az Idegenforgalmi- és Turisztikai Kft. jóvoltából kedvezményesen jutottunk be
mindhárom héten a Tõsfürdõbe, az idén még a Kalandparkba is.) A táborhelyet is
át kell alakítani elõtte. Ne legyen a megszokott „iskola-hangulat“. Árnyékolót szerel-
nek fel a karbantartók a teraszra. Így kicsit kuckósabb a dolog. A terembõl kikerül-
nek a padok, felállítják a trambulint. A kézmûvességekhez, játékokhoz sok-sok
alapanyagot szerzünk be. Témaheteket választunk. (Ebben az évben volt: görög-
hét, indián-hét, „Ho-ho-ho“-hét.) Felkészülünk játékokkal, alkotnivalókkal a na-
gyon vegyes életkorú (6-14 éves) gyerekek fogadására. 

Megrendeztük az olimpiai játékokat. (Köszönet Sallai Bencének a
játékvezetésért.) Készültek a görög oszlopok, mozaikok (Szabó-Tüzép). Tanultunk
görög táncokat, volt színháború, textilfestés, bõrözés, gyöngyfûzés stb. 

Az indián héten felfedeztük az indiánírás és a székely rovásírás hasonlóságát, a
törzsek felépítését, agyagoztunk, gyöngyöt szõttünk, fontunk, készítettünk álom-
fogót ( „Fodrász Anikó nénitõl“ kaptunk csodaszép színes tollakat.) , de sok-sok
mosott libatollat szerzett nekünk a tolldíszeinkhez Lisztes János is. Kenuzni
készültünk Tiszaugra (ingyen biztosították volna a kenukat és mentõmellényeket,
mint évek óta mindig), de a rossz idõjárás miatt ez elmaradt. Helyette Olar Mircea
bácsival készíthettünk ostort, krumpli-puskát, tanultunk faragni. Fõztük a fõtt kuko-
ricát bográcsban (Faragóné Brigiék) Készítettünk bõrékszereket stb.

A Ho-ho-ho hét a mese (Hamuban sült pogácsát készítettünk Radics István bá-
csival a mûvelõdési házban a tûzoltótáborosoknak is.) és moziztunk, a lovaglás
(Dobecz Éva) és a horgászat (Kalócz-Horgásztó) jegyében zajlott Készültek a kicsi
és az óriási halak, megvarrtuk a „Csalit“… S nem maradhatott el a táborzáró „Ki mit
tud?“ sem. A programokról csak a teljesség igénye nélkül írok, ha valami kimarad-
na, az csak a hely hiánya miatt történhetett! :o)

Évek óta vezeti a tábort néhány kolléganõm: Sallainé Gyõri Csilla, Varga
Sándorné, Szekeres Jánosné, Nádudvariné Révész Dóra, s bár már régebben
is be-besegített, már egész hetet bevállalt Balog Erika is. Régi tanítványok
közösségi szolgálatukat töltötték nálunk. (Rédei Henriett, Váradi Fruzsina,
Kovács Máté, Szabó Brigitta) Sokat segítettek a beszerzésben, pakolásban, gyer-
mekekkel való törõdésükkel. 

Nem kis feladat játszani is megtanítani õket! Ugye, milyen meglepõ?! A gyereknek
lételeme a játék. Vagyis az kellene, hogy legyen! Mégsem nagyon tudnak együtt ját-
szani. Nem kell hozzá méregdrága játék, csak némi képzelõerõ, ötlet. (Néhány
nagydoboz, pléd, ötlet stb. is elég!) Sokféle tevékenységet ajánlunk fel. Aztán ki-ki
kitartása, hangulata szerint él a lehetõséggel. 

Mindenki nagyon ügyes volt! Jó volt látni, hogy jól érzik magukat. 
Köszönet a szülõknek a sok-sok segítségért! (Czakó Péter minden évben

küldi a hûtõszekrényt. De jól szolgál az a nagy melegben! Ha szükséges, segítenek
a szállításban is, de a hosszabb kirándulásokra a mi Hajdú Pista bácsink vagy
Ficere Péter bácsi visz bennünket.

Köszönjük a rengeteg gyümölcsöt, lekvárt és csokikrémet. 
Kaptunk támogatást az iskolai SZMK-tól, vállalkozóktól (Jutka bolt, Kalócz-

ker, Áruház, Varga Cipõbolt,Európa Divat 2000,  Minitex, Antológia Könyvesbolt,
Dóra Márkett, Víg Bakter, Fejes Büfé, Faragóné Brigi Zöldség-gyümölcs boltja).
Köszönjük szépen!

Jövõre már vannak tervek a táborlakók javaslatára: Õsember-tábor, Lovag-
tábor… De majd meglátjuk!                                           Vargáné Darabos Márta

A Németh László Gimnázium lakiteleki kihelyezett tagozatán a 2014-
2015-ös tanévben 10. és 11. osztályokat szeretnénk indítani. Várjuk mind-
azok jelentkezését, akik befejezett 9. osztállyal, vagy szakmunkásvizsgával
rendelkeznek. Õk a 10. évfolyamhoz csatlakozhatnak. A 11. évfolyamosokhoz
befejezett 10. évfolyammal lehet csatlakkozni. Az órák a Lakiteleki
Népfõiskolán és a Lakiteleki Eötvös Iskolában lesznek heti két alkalommal.
Az elsõ érettségi megszerzése ingyenes! A 70/931-7808-as számon
szívesen szolgál további felvilágosítással Olajos István.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató



Elhunyt Barotai Imre váci kanonok

„Nem halok meg, hanem élek,
és hirdetem az Úr tetteit“
(Zsolt 118,17)

A Kalocsa-Kecskeméti
Fõegyház-megye és a Váci
Egyházmegye, valamint család-
tagjai a gondviselõ Isten akaratát
elfogadva tudatják, hogy Barotai

Imre váci tb. kanonok, c. esperes, penitenciárius, ny.
plébános életének 83., áldozópapságának 60. évében,
2014. július 17-én a szent útravalóval megerõsítve a
kalocsai kórházban váratlanul visszaadta lelkét
Teremtõjének.

Lelki üdvéért 2014. július 25-én, pénteken délelõtt 10
órakor a kalocsai Szent József-templomban mutattak be
koncelebrált engesztelõ szentmisét. A szertartást
követõen testét végakaratának megfelelõen, a feltá-
madás hitével és reményével a kalocsai temetõ papi
kriptájában helyezték örök nyugalomra.

Imre atya több alkalommal járt Lakiteleken is. Tartott
lelkigyakorlatot, volt búcsúi szónokunk. 2009-ig hitok-
tatási felügyelõ volt, ebben a minõségében hittanórát is
látogatott nálunk.

AUGUSZTUS 15. PÉNTEK
Nagyboldogasszony napja

A Boldogságos Szûz
Mária mennybevitele fõünnep
a Mária-ünnepek között. XII.
Piusz pápa hirdette ki 1950-
ben hittételként, hogy halála
után Mária fölvitetett a
mennybe anélkül, hogy teste
romlást látott volna.  

2003 óta a Szeplõtelen
Fogantatás december 8-án ünnepelt napja mellett
Nagyboldogasszony a második kötelezõ Mária-ünnep.
Magyarországon Szent István óta parancsolt ünnep.
(1948-ig munkaszüneti nap volt.)

A krónikák szerint Szent István király e napon ajánlot-
ta Magyarországot Szûz Mária oltalmába – ezért nevez-
zük õt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona
Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasz-
szony napján hunyt el.

Nagyboldogasszony Szûz Máriának a magyarok által
használt neve. A krónikák Szent Gellért érdemének tu-
lajdonítják, hogy Jézus anyja magyar földön a
Boldogasszony nevet kapta: a velencei származású
püspök fehérvári beszédében nevezte Boldogasszony-
nak Máriát. Az Érdy-kódex szerint „Gellért tanácsának
intésébõl akkoron kele föl, hogy az Szûz Máriát ez
Magyarországban Bódogasszonynak, avagy ez világ-
nak Nagyasszonyának hívnák. Szent István királ es ez
szegény országot Bódogasszony országának nevezé.“
Mivel a keresztény hagyományban Szûz Mária
születését is megünneplik, így annak az ünnepnek a

neve Kisboldogasszony lett (ez szept. 8.), míg a
Boldogságos Szûz mennybevétele a Nagyboldogasz-
szony ünnepe (aug. 15.) elnevezést kapta. 

Mária hite, szeretete és Krisztussal való tökéletes
egysége legyen példakép számunkra. Ahogyan õ hor-
dozta Krisztust, s volt Isten engedelmes szolgálóleánya,
s ahogyan õ volt a leghûségesebb tanítvány, úgy nekünk
is példát véve róla Krisztus-hordozókká és hûséges
tanítványokká kell lennünk. Mert ez a hiteles keresz-
ténység, ez példaértékû a környezetünk számára, amely
távol kerül Istentõl: ez a csendes példaadás.

Íme, ez a mai ünnep üzenete, erre tanít bennünket a
ma ünnepelt hittitok. Ezért imádkozzunk, hogy méltók
legyünk erre a nagy ajándékra és példaképre, Máriára.
Hogy mi is Krisztus-hordozókká váljunk és hûséges
tanítványok maradjunk az élet minden vihara közepette
is.

Augusztus 20.
szerda 

Szent István
ünnepe

„ Í m  e l j ö t t  a z  á l d o t t  ú j  n a p  
z e n g õ  ü d v ö s  ü n n e p e  
s z e n t  k i r á l y u n k - I s t v á nu n k n a k !  
M í g  t a r t  e  v i l á g  h ev e,  
ö r v e n d j e n,  k i  õ á l t a l a  
l õ n  U r u n k  ö r ö k ö s e  
s  é r d e m é b õ l  n y e r i  v a l a ,  
ho g y  a  m e n n y n e k  r é s z e s e  . . . “

A tartárjárást követõ reménységesebb idõkben
keletkezett, latin nyelvû himnusz-krónikás ének ma-
gasztalta így Szent Istvánt.István királyunk sírját 1038.
augusztus 20-án – szentté avatásakor – nyitották fel a
székesfehérvári bazilikában, s az egyház azóta is ezt a
dátumot tartja ünnepként.  

István király törvényeivel a keresztény tanításokat az
állam minden alattvalójára kötelezõvé tette. Nevéhez
tíz egyházmegye megszervezése kötõdik, ezek élén
érsek, illetve püspök állt. A keresztény tanítás a
királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült tár-
sadalom mindennapi életének megtartó erejévé vált. A
kitûnõ hadviselõ és belsõ ellenfelein gyõze-
delmeskedõ, erõskezû uralkodó 1038-ban a
történészek becslése szerint 63 éves korában hunyt el.

45 esztendõvel késõbb VII. Gergely pápa Istvánt és
fiát: Imre herceget, a szentek sorába iktatta. A magyar
nép erre az idõpontra 1083. augusztus 20-ára
évszázadok óta kegyelettel emlékezik. Államalapító
Szent István ünnepe, amely a hagyomány szerint egy-
ben az új kenyér napja  nemzeti ünnep. Az
Országgyûlés döntése értelmében 1991-tõl augusztus
20-a a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe is.

A mai keresztény magyarág kulcskérdése ugyan-
csak a szilárd katolikus hívõ magatartás kialakítása.
Ma ehhez kevés segítséget nyújtanak a keresztény
kultúra mûvészeti, irodalmi és tudományos ered-
ményei. Ma már sehol nincs keresztény társadalom,
ezek értékeit turisták nézik múzeumokban, kép-
tárakban, templomokban. Megragadja õket ezeknek
szépsége, elgondolkodnak annak az életnek a
milyenségén, ahol ezek az alkotások létrejöttek, de a
mai élet alakításához ezek nem sokban járulnak
hozzá. A mai életet a televízió mûsora táplálja, a
számítógépek Internethálózata, a jobb kereseti
lehetõségek, és még sok minden ehhez hasonló. 

Hitünk megalapozásához keressük meg azokat az
utakat, amelyek megfelelnek a mai helyzetnek! A
legfontosabb az, hogy a felnõtt keresztények te-
kintsék szívügyüknek hitük, hívõ életük elmé-
lyítését. Még a II. Vatikáni zsinat tanításai között
olvashatjuk, hogy minden hívõ törekedjen az élet-
helyzetének megfelelõ krisztusi tökéletességre. Ezt
a célt elsõsorban a kisközösségek igyekeznek
elõsegíteni a saját lelkiségüknek megfelelõ módon.
Nagyon sok lelki gyümölcsöt teremne, ha az egy-
házközségek életében is komoly helyet kapna a
keresztény tökéletességre való törekvés elõ-
mozdítása. 

Egyre többet hangoztatjuk, hogy a hitoktatás
alanyai elsõsorban a felnõtt keresztények. Ennek
szolgálatában alakulhatna ki az a lelkiség, amely
feladatának tartja a keresztény élet folyamatos elmé-
lyítését. Milyen nagyszerû lenne, ha a keresztény
családok tagjai ilyen szellemben alakítanák családi
életüket, gyermekeik vallásos nevelését! 

Ezt alapozza meg a mai evangélium tanítása:
„Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is vált-
ja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára
építette.“ (Mt 7,24 s.köv.) 

Zarándoklat Lengyelországban 

2014. június 23-tól 26-
ig a Kiskunfélegyházi
Constantinum Nevelési
Oktatási Intézmény által
19 diáktársammal és
két kísérõ nõvérrel
lengyelországi zarán-
doklaton vehettünk
részt. Budapestrõl
indultunk Lengyelországba a Fekete Madonna
Zarándokvonattal június 23-án hétfõn reggel 6 órakor. 

Elõször a Lengyelország szíveként emlegetett
Krakkóban álltunk meg, ahol ünnepi szentmisén vettünk
részt a Mária templomban. Ezt követõen két napot töltöt-
tünk Czesto-chowában az egyik legismertebb Mária
kegyhelyen. Hazafelé Tarnowban a „legmagyarabb
lengyel városban“ álltunk meg, ahol a Bem József és
Petõfi Sándor szobrot koszorúztuk meg. Június 26-án
csütörtök este érkeztünk vissza Budapestre. 

Nagyon jól éreztük magunkat. Molitor Lilla

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

„Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette.“ (Mt 7,24 s.köv.) MK
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A  R E F O R M Á T U S  É L E T  E SZÁMÁT Magyarné S. Kovács Mónika SZERKESZTETTE

„ELÉG NÉKED AZ ÉN KEGYELMEM . . .“
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„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, a kik szólották
néktek az Isten beszédét,… kövessétek hitüket.“

(Zsidó 13:7)

Ezzel az igével hívogattunk mindenkit a vasárnapi istentiszteletre.
Egyszeri és megismételhetetlen alkalom volt, hiszen Szabó Tamás
utoljára hirdette úgy az igét templomunkban, mint helyi felszentelt lelkész.
Több, mint 40 évi szolgálat után, melybõl 23 évet töltött Lakiteleken, kérte
nyugdíjazását. Azt tapasztalhatta Nagytiszteletû Úr, bárhol megfordult,
mindenhol tisztelték, ezt fejezték ki mindazok, akik megjelentek az ünnepi
istentiszteleten.

Igehirdetésének alapigéje ugyanaz volt, mint, ami beiktatása alkalmával:
„Neki naggyá kell lenni, nekem pedig kisebbé.“ (János 3:30). Kérte, hogy
járjunk továbbra is Jézus Krisztus útján, s akkor valósággá válik az ige
életünkben. Kiemelte az elõzõ lelkipásztorok munkáját, akik helyes
istenképet mutattak meg a gyülekezetnek. Kérte, hogy legyen naggyá
Krisztus a mi életünkben mindenkor.

A köszöntések hosszú sora következett ezután. Hegedû Béla esperes
úr bemutatta életpályáját, s a 65. zsoltár igéjét helyezte középpontba, s
kívánt boldog nyugdíjas éveket, remélve, hogy könnyû lesz megszokni az
igehallgató szerepet az igehirdetõ helyett. „Boldog, akit kiválasztasz, és
közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad
javaival, templomod szentségével!“ (Zsolt.65:3) 

Lezsák Sándor az Országgyûlés Alelnöke, képviselõ úr, szeretettel
emelte ki az elmúlt évek közös munkáit. Felföldi Zoltán Polgármester úr
és Tormási Zoltán Nyárlõrinc alpolgármestere a községek köszöntését
tolmácsolta. 

A tiszakécskei Szabolcska Mihály Énekkar, melynek Tiszteletes úr is
tagja, énekszóval köszöntött, s kivételesen csak neki énekelve nélküle
tették ezt. Méhes Balázs karvezetõ kiemelte, reméli, õk még nem búcsúz-
nak, s énekel közöttük továbbra is.

Bagi Ferenc Plébános úr a közös imahetekre emlékezett vissza, Szabó
Tamás precizitására, pontosságára, megköszönte a közös munka
lehetõségét, s elmondta a hihetetlen hír mégis valósággá vált: Tiszteletes
úr valóban nyugdíjba vonul. A sokszor vidám köszöntõ után Olajos István,
mint a katolikus gyülekezet helyi világi vezetõje, valamint mint az iskola
igazgatója mondta el köszöntõjét.

A helyi gyülekezet minden korosztálya megállt az Úr asztalánál
tisztelete kifejezésére. Gyermekek verssel, énekkel, köszöntõ szavak
elmondásával köszönték meg a tanítást, nevelést. Mindhárom
gyülekezetrész egy-egy képviselõje tolmácsolta az elmúlt 23 év munkájá-
nak elismerését. Csikós Mihály, mint a gyülekezet gondnoka kiemelte az
örömöket, s bocsánatot kért, ha bármilyen szomorúságot okoztunk
Tiszteletes úrnak. Megköszönte a lelkiismeretes munkát, a hûséges szol-
gálatokat, a mindenkori helytállást.

Minden köszöntõ kiemelte a hûséges társ fontosságát, Nagytiszteletû
Asszony, Ica ott állt mindenkor mellette, támogatta, segítette munkájában. 

Hálás a szívünk az elmúlt 23 évért, köszönjük, hogy Szabó Tamásékat
rendelte Isten nekünk példaként. Igyekeztünk engedelmeskedni az
Igének mindenkor, hogy kifejezzük tiszteletünket, azoknak, akik szólották
nekünk az Isten igéjét, s hisszük mindenkor követjük hitüket.

„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR
házában lakom egész életemben.“ (Zsoltárok 23:8). 23 év 23. zsoltár -
legyen valósággá ez mindenki életében, legyen ez életünk boldog hitval-
lása!

Isten iránti hálával mond a Presbitérium köszönetet minden adakozó-
nak, akármilyen formában fejezte ezt ki. Nagyon köszönjük a sok kinyúj-
tott kezet, melyet megtapasztalhattunk az elõkészületekben. Hisszük,
hogy méltón kifejeztük tiszteletünket az egész nap megszervezésével.
Köszönjük mindenkinek, aki segített, hogy bõségesen megterítsük az
ünnepi asztalt. A pénzben nyújtott támogatások lehetõséget biztosítottak
a színvonalas kivitelezéshez, valamint ahhoz, hogy szeretetünket kifejez-
zük Tiszteletes úr és Nagytiszteletû Asszony iránt egy-egy szép
ajándékkal is. 

A befolyt összeg maradványát a gyülekezeti kasszába fizettük be
adományként, melynek kihirdetése az istentiszteleten történik meg. A
perselypénzben kifejezett adakozást is hálás szívvel köszöni a
Presbitérium.

ISTENTISZTELETEINK:

Augusztus 3. vasárnap: 8 h Tiszaalpár
9 h Lakitelek

11 h Nyárlõrinc

Aug. 10. 17. 31. vasárnap: 9 h Lakitelek 
11 h Nyárlõrinc

Aug. 23. szombat: bûnbánati istentisztelet
17 h Nyárlõrinc
18 h Lakitelek

Aug. 24. vasárnap: Újkenyéri úrvacsorás hálaadó istentisztelet
9 h Lakitelek
11 h Nyárlõrinc
15 h Tiszaalpár

Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra! 

Július 16-tól Kókai Géza látja el a szolgálatokat
gyülekezetünkben

Tiszakécskérõl érkezett közénk, õt bízta
meg Esperes úr a feladatok ellátásával.
Életére Istenünk gazdag áldást kérjük! Isten
adjon neki sok erõt a gyülekezet
feltérképezéséhez, mindenki megis-
meréséhez, s legyen áldás minden szol-
gálatán, amit közöttünk végez el!
„Viseljetek gondot tehát magatokra és
az egész nyájra, amelynek õrizõivé tett
titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek

az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.“ 
(Apostolok Cselekedetei 20:28)

(A következõ számban a Tiszteletes úr bemutatkozik.)
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Tiszavilág Fesztivál, 2014 
– programtervezet –

A résztvevõ települések beküldött anyagai alapján. 
A tervezet nem tartalmazza még azokat az ötleteket, amelyek a
településeken átívelõ programokat jelentik majd. 
(Például egy elõre meghirdetett verseny, amelyben saját
készítésû vízi jármûvel vízre szállás Tiszakécskén, majd a
versenyzõk fogadása Tiszasason. Kis pörkölt, díjak átadása
stb. Evezõ használata tilos, csak kormánylapát használható…
például… Bármilyen ötletet szívesen fogadunk.)

Augusztus 15. péntek
Lakitelek: Lovasnap és Huszártalálkozó nulladik napja a
Tõserdõben.
A lovasok, kézmûvesek érkezése, táborverés, táncház; zenés-
verses rendezvény a mûvelõdési ház elõtti parkban felállított
színpadon
Megnyílik a Tõserdei Pálinkaház! este 20 órától koncert! 

Augusztus 16. szombat
Tiszaug: Falunap
Szentkirály:16 órai kezdettel látogatás a Szentkirályi
Ásványvíz Kft. Kápolnájába, majd séta a faluban (templomok,
parkok, stb.)
Tiszakécske: 21.00  Operett Gála – Tisza-parti Termálfürdõ
Információ: www.thermaltiszapart.eu
Lakitelek-Tõserdõ: Lovasnap és Huszártalálkozó; Lovas
ügyességi versenyek, huszárok, tüzérek bemutatója a Holt-
Tisza parton. Kézmûves vásár, táncházi programok.
Tiszaalpár: Fürge Ujjak Kézimunka kiállítás, és „A Tisza
élõvilága és a Tiszaalpári Sporthorgász Egyesület bemutatása“
elnevezésû fotókiállítás.  Idõpont: 2014. aug. 15-29, a kiállítások
vasárnap kivételével mindennap megtekinthetõek.
Helyszín: Árpád Mûvelõdési Ház, Tiszaalpár, Dózsa György
utca 2. Tel: 06/76-424106
KOSÁRNAPOK A CZINEGE MANUFAKTÚRÁBAN augusztus
16-17. 10.00-14.00-ig Megnézheti, kipróbálhatja, megvásá-rolhat-
ja…

Augusztus 17. vasárnap
Tiszakécske: Ókécskei Zenés Esték a református templom-
ban, Tóka Ágoston orgonamûvész koncertje. Információ:
mebais@hotmail.com 
„Tamás András“ emlék horgászverseny, egyesületi verseny,  II-
es Holt-Tisza, www.tkkshe.ewk.hu
Lakitelek: Lovasnap és Huszártalálkozó zárónapja.
Lóúsztatás, tereplovaglás a helyi lovasokkal, kézmûvesek.
Tiszaalpár: Fáklyás csónakázás. Idõpont: 21óra, helyszín:
Tiszaalpár, Szabadstrand.
A Bársony Lovasudvar kivételes környezetben kínál
szórakozást és kikapcsolódást a lovak szerelmeseinek.
Nyílt nap:  aug. 17. 14– 16 óra között;  cím: Tiszaalpár  Csongrádi
úti körzet 15.

Augusztus 18. hétfõ
Szentkirály:17 órai kezdettel motorosok kiállítása a Sporttéren
+ motoros bemutató + tánccsoport produkciója + tûzzsonglõrök
Lakitelek: 20 óra Mûvelõdéi Házi esték a szabadtéri szín-
padon – Milagro (Carlos Santana Tribute) koncert
Tiszaalpár: Orgonakoncert, Helyszín: Jézus Szíve zárda-tem-
plom 18 órától. „Kalandozás a romantika zenei világában“

Augusztus 19. kedd
Tiszakécske: 19 órakor Szent István napi szentmise, helyszín:
Tiszakécske Templom
Információ: www.tirinitas.hu
Lakitelek: 20 órakor  Mûvelõdési Házi esték

Utcabál

Augusztus 20. Szerda
Tiszakécske: Szent István-napi rendezvények:
9 óra, Szent István napi szentmise a Kincsem
parton – Információ: www.tirinitas.hu
18 óra: Szent István napi ünnepség a Millenniumi
emlékparkban, az új kenyér megáldása és megszentelése,
városi kitûntetések, díjak átadása, kulturális program...
Információ: www.tiszakecskekultura.hu
egész nap a szabadidõparkban színpadi szórakoztató prog-
ramok, koncertek, tûzijáték, Kocsis Tibor fellépése 
Információ: www.tiszakecskekultura.hu
Esti nagyprodukció: Az Új Kenyér – a Kécske Néptánc-együttes
és utánpótlás csoportjai, a Kecskemét Táncegyüttes és
környékbeli néptáncegyüttesek produkciója. Élõben kísér a
Boróka citerazenekar. Információ: www.tiszakecskekultura.hu

Lakitelek: Szentmise a lakiteleki katolikus templomban
Szent István napi rendezvény és Hungarikum kiállítás
A Mûvelõdési Házban és annak parkjában egész napos
programok. Kiállítás, vásár, zenés programok, koncert,
vetélkedõk, 22 órakor tûzijáték.

További programok:

Augusztus 23. szombat

Tiszakécske: Hagyományõrzõ hétvége Tisza-parti Termálfürdõ
Információ: www.thermaltiszapart.eu

Augusztus 24. vasárnap

Szentkirály:10 órai kezdettel a katolikus templomnál Szent
István Napi búcsú, délután 14.30-tól falunapi kulturális pro-
gramok.
Tiszakécske: Gyermek és ifjúsági horgászverseny III-as Holt-
Tisza, www.tkkshe.ewk.hu

A Fesztivál ideje alatt (aug. 15 – 20-a között) a
települések részérõl folyamatosan biztosított

programok:
Tiszaug: A fesztivál ideje alatt nyitva tartják a helytörténeti
gyûjteményt és a kenuk használatát biztosítják.
Tiszasas: Kenutúra: korlátozott részvevõ számmal. (Ha Tisza-
ug is segítene  kenukkal, akkor a kenuk  számát lehet növelni.)
Indulás: Tiszakécske strand, érkezés: Tiszasas strand – Tisza-
kürt érintésével. A túrát akár két alkalommal is meg lehetne
szervezni, amit mi fel is vállalunk.
Lakitelek: Mákvirág Galéria tárlata, 

Hungarikum kiállítás a Mûvelõdési Házban

További tiszakécskei programlehetõségek:
Ókécskei Közösségi Ház, 6060 Tiszakécske, Templom tér 6.
Telefon: 06 76/441-250 vagy 06 20/503-5999
e-mail: ajmktiszakecske@freemail.hu
Az Ókécskei Közösségi Ház 2014-ben is várja látogatóit 2014.
október 15-ig az alábbi nyitvatartási idõben: kedd-csütörtök: 15–
19h, szerda, péntek, szombat: 9–13h, vasárnap, hétfõ: zárva 
Információ: www.tiszakecskekultura.hu

A ház kiállításai: A mai Ókécskei Közösségi Ház 1950-ig az
Ókécskei Községháza volt. Az épületet 1938-ra felújították,
kibõvítették. Az épület elõtt álló Turul szobrot szintén ekkor
adták át. Mai funkcióját 2001-ben kapta az épület, jelenleg
idõszaki kiállítóhelyként mûködik.
Az Ókécskei Közösségi Ház állandó kiállításain a Fáth Lajos
párnagyûjtemény és a helytörténeti anyag mellett, a helyi
kötõdésû Szabolcska Mihály költõ életét bemutató emlékszoba
várja a látogatókat.
Többségében az ókécskei lakosság felajánlásaiból gyûlt össze
a Helytörténeti gyûjtemény. A gyûjtemény részét képezi az
Ókécskei községháza nagy elnöki asztala, valamint az
elöljáróság tagjainak monogramjával díszített faragott tölgy-
faszékei, melyeket mindenki a saját költségén faragtatott. A

kiállításon látható az az ágy, amelyben Móricz Zsigmond aludt,
amikor a Szendrey családnál vendégeskedett.

A kékfestõ Kovács család 
Az írásos feljegyzések alapján a Kovács család 1878 óta
foglalkozik kékfestéssel. A Tiszakécske, Körõsi u. 9 sz. alatti
mûhelyük nemcsak a hazai, de az európai ipartörténeti ritkasá-
gok is közé tartozik.  Látogatható hétköznaponként 9-tõl 12
óráig, illetve 15-tõl 18 óráig. Csoportok elõzetes bejelentkezése
ajánlott! Vásárlási lehetõség a helyszínen! További információ a
www.kekfestokovacs.hu internetes elérhetõségen és a 06-
76/441-132-es telefonszámon kapható.

Gyalai Béla festõmûvész mûterem galériája
Tiszakécske Kossuth Lajos u. 82. Megtekinthetõ elõzetes
idõpont egyeztetéssel: telefon: 06-20/353-4225

Tisza-folyó
Tiszakécske kiemelkedõ turisztikai-, idegenforgalmi
vonzástényezõje a Tisza. A települést 22,5 km hosszan határol-
ja a folyó. A partot galériaerdõk szegélyezik, melyek a Közép-
Tiszai Tájvédelmi körzet részei.  A nyaranta Tiszakécskére láto-
gatók egyik fõ turisztikai célpontja a több, mint száz méter
hosszú homokos Tisza-parti szabad strand
Holt-Tisza
A holtág természetes lefûzõdéssel keletkezett, mintegy 200
évvel ezelõtt. 
Tisza-parti Termálfürdõ 
A tiszakécskei termál- és élményfürdõ családi vállalkozásban
üzemel. A Tiszához közel található a létesítmény.  2014
júniu-sától megnyílt a négy csillagos Barack Hotel. Bõvebb
információ a www.thermaltiszapart.eu oldalon. 
Kerekdombi Termálfürdõ és Kemping
kellemes kikapcsolódást nyújt a gyógyulni, pihenni, sportolni
érkezõ vendégeknek. A fürdõ 2014 júniusától teljesen felújítva
várja a látogatókat.

Minden településen a mûsorváltozás jogát fenntartja a
rendezõség!

Válogathat kedvére – a települések közötti átjárással!
Látogasson el  Ön is a családjával együtt 

a FELSZTIVÁL HELYSZÍNEIRE, s érezze jól magát!

Kedves Lakitelekiek!

Minden bel-és külterületi
lakásba megérkezett már a
Bizottság által összeállított és
elfogadott lista, valamint az adat-
lap, melyen Ön is javaslatot tehet újabb és újabb
LAKITELEKI ÉRTÉKRE.

Sokan tanácstalanok, hogy kit és mit jelöljenek!
MINDENT, AMI A MIÉNK!!!! Majd a bizottság

eldönti, hogy valóban alkalmas-e a felvételre, a
kiállításra; esetleg késõbb azzá válhat!

Augusztus 20-án lesz a mûvelõdési
házban KIÁLLÍTÁS az összegyûjtött
LAKITELEK ÉRTÉKEI anyagból !!!

Nagyon fontos tehát, hogy minél elõbb  jelez-
zenek, hogy fel tudjuk keresni a figyelembe java-
solt értéket, munkát, személyt...!

Ha nincs meg az adatlap, az sem gond, keres-
senek fel valakit a jelzett személyek közül, illetve
jöjjenek be a szerkesztõségbe. (Volt fotóbolt.)

Mindenkinek köszönjük a segítségét!!!!

Ne hagyja veszni az értéket, a menthetõt! 
Ön is teremthet értéket!          Cz.E.
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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!

9. rész 

„Az ember itt
ganéjtûzön dögöt fõz,
és azt lókoponyán ülve költi el.“ Herman Ottó

„… az Isten tartotta, de nem nevelte“
Ami szilaj, káros vonás a pásztorságban, Madarassy László össze-

foglalója szerint, az nem öntudatosan fejlett, hanem mûveletlenségbõl
eredõ, s a környezetnek, életmódnak szükséges velejárója. Már gyer-
mekkorától hallotta dicsérni azokat a szilaj erényeket, amelyek a
betyárkodás gyûjtõneve alatt ismeretesek. Valláserkölcsi szokásaikban a
templomjárás nem szerepelt, s az isten-
hitrõl is zavaros fogalmaik voltak. Ritkán
imádkoztak. Többségük mindennapi
életébe, melyet Herman Ottó egy mondat-
ban így összegez „Az ember itt
ganéjtûzön dögöt fõz, és azt lókoponyán
ülve költi el“, nemigen fért a vallás.

A gazdasági élet a hit gyakorlásában is kialakított helyi sajátosságokat. A
karácsonyi ünnepkörben ilyen volt az éjféli misét hajnalban követõ pász-
torok miséje. Félegyházi vélekedés szerint azért ilyen korán, mert Jézus a
pásztorokat látta meg elõször. Talán a mai, gyakorlatiasabb megközelítés
visszavetítése, miszerint a pásztorok ekkor értek rá a jószág mellõl isten-
tiszteletre menni. Sokan ezzel le is tudták egy évre való hitbéli
kötelezettségeiket.

A szenteket és Istent csak akkor hívták segítségül, ha komoly bajban
voltak, vagy jó idõjárást kértek. Káromkodásaikban viszont gyakran
emlegették õket. Pedig az istenkáromlás nemcsak vallási megítélés szerint
számított súlyos bûnnek. Bírósági úton is keményen harcoltak ellene. 1759-
ben Szabadszálláson kivételes szigort alkalmaztak. Az ítélet szerint
„Laczházi Varga Péter nem gondolván Magistratuális büntetéssel, … az
Istennek szent nevét és a Boldogságos Szûzét fertelmes káromkodásokkal
illetni merészelte, kiért is méltó büntetést szenvedett, mert elõször a Nyelve
kivonatott, el metszetett, akasztófára szegeztetett, aztán hóhér pallosától
feje el üttetett. …ha valaki Teremtettével káromkodik, legelõször száz
páltza vagy száz korbács, ha másodszor tapasztaltatik … az Halasi
Tömlöczre küldessék, hogy másoknak irtóztató példájára Hóhér által
végeztessék élete.“

Szerencséjük volt, ha a városban nem
szólták el magukat. Egyébként is a szilajpász-
toroknak a városban tartózkodni csak három
napig lehetett. De nem is volt ott különösebb
keresnivalójuk, legfeljebb a kocsmában ittak és
verekedtek, bár ezt a pusztai csárdákban
szabadabban is megtehették. Idejüket tél kezdetétõl egészen kihajtásig,
mégis kocsmákban töltötték. A félegyházi pásztoroknak a „Kilenc Tetû“ volt
kedvenc tartózkodási helyük, ahol bõrdudára járták a „selyömtalpú“ táncos
hírében álló pásztorok. A kocsmákban gyakran elfolyt a csekélyke éves
jövedelem. Bizony „a bõrduda sokat mögövött“.

De a vagyonka ment a cifra ruhára is. Ezért „a szertelen cifrálkodás

akadályoztatása végett“ Félegyházán 1832-ben – más
vidékekhez hasonlóan – rendeletben tiltották a
cifraszûrök vásári árusítását. De már jóval elõbb 1793-ban
is hiába hoztak szigorú rendeletet, hatástalan maradt.
„Nem szabad lesz Házon vagy Tserényen kívül sem a
Pásztoroknak, sem a Gyanús Életû Embereknek a
Sarkantyús csizma, sem a Fokos, hosszú Karikásostor,
hosszú Bunkós bot, Czifra Nyereg szerszám és nagy vas-
fazék, ezeket azért viselni vagy hordozni Tellyességgel
meg nem engedtetik.“ A rendelet kiadatásának oka az
alapos gyanú, miszerint a pásztor lopott pénzen cifrálkodik.

„A szilaj pásztort az Isten tartotta, de nem nevelte.“ (Madarassy László
1912)  Bár közülük került ki a betyárság „krémje“, a csárdajáró pásztor nem
volt bûnözõ. A 19. századi városlakók romantikus szemlélete vette egy
kalap alá a „bizonytalan bojtárok“ pusztai söpredékét a becsületes pász-
torokkal, akik inkább csendes szemlélõi, mint segítõi voltak a börtönviselt
alakoknak. S joggal tarthattak az „idõtõtött embör“ gonoszságától.

Pásztorból lehetett betyár, betyárból pásztor soha. „Nem is juhász, ki
nem lopott“, mondja a nóta. Amelyik megérezte, körülötte mind jobban
szorul a hurok „félreállt“, vagy „lóraült“ azaz betyárnak állt. A „vastagbõrû
bojtár“ ha elkapták, s vallatták a „hegedû“-ben meg se nyikkant. A „vékony-
bõrû“ hamar vallott. Ha tette rávilágosodott, „mentségébõl kihûlt“ hamar a
szegedi Várbörtönben, hasonszõrû társai közt találta magát. 

A bócsai születésû Bogár Imre alig múlt
húsz éves, mikor Bokrosi József családjá-
nak kiirtásáért és egyéb tolvajlásokért,
Kornberger Mihály pest-budai hóhér 1862.
június 19-én felakasztotta. Rózsa Sándor –
akasztott betyár fiaként – Röszkérõl indult,
s többrendbeli gyilkosságért, vonatrab-
lásért, garázdaságért a szamosújvári
börtönben, harisnyakötõként, 1878. novem-
ber 22-én gümõkórban halt meg. Utolsó
éveiben a katonaság részére kötötte az
alsónemût. Akkoriban a hadiruházat jó
részét rabokkal készíttették el. Számos zsiványt Kecskeméten a Halasi
Kapu mellé ácsolt akasztófára lógatott fel a városi bakó.  Megszépített
emléküket betyárnóták, balladák õrzik.

Lisztes János

Következik: „Pusztai alakok“ – a betyár romantikáról

Menekülõ betyárok...

Szilaj pásztorok

Felirat: Itt utazik Bogár Imre...
(Nincs más kép róla.

Állítólag a „Szikra csárdában“ 
is megfordult... sic. Cz.E.)

Ez az 1881-ben kiadott – ponyvában szereplõ – ballada Bogár Imérõl
szól: „Zavaros a Tisza /Nem akar higgadni /Az a híres Bogár Imre /Által
akar menni / Által akar menni /Ökröt akar lopni /Kecskeméti zöld vásárra
Pénzt akar csinálni /Pénzt akar csinálni /Bölcsõt akar venni /Azt a híres
Duli Marcsát /El akarja venni /Korcsmárosné, hallja! ...“ (részlet)

A kort idézõ kocsmai hangulat...
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Folytatjuk a közöttünk élõ, munkálkodó fiatalok, régebb óta fiatalok bemu-
tatásával a sorozatot. Olyan honfitársakat szólaltatok meg, akik nagyon
sokrétûek, mozgalmasak, példaértékûek a többiek elõtt. Elõttünk. 

Az élet különféle területén dolgoznak, de ami közös bennük, hogy Lakitelek
kulturális életébe igen aktívan bekapcsolódtak, benne munkálkodnak. Nem
mindenki „õsgyökeres“ falubeli, mégis szívvel-lélekkel végzi a saját maga által
kitûzött feladatát: alkot, énekel, muzsikál, fest, épít, szervez, vagy épp szín-
darabot játszik… Végtelen a sor, de hál'Istennek végtelen az elõttünk „felso-
rakozók“ 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 fel-
ráz egy ritmusos zenével, esetleg ámulatba ejt, csodáltat bennünket az
alkotásával, elgondolásával, annak megvalósításával; esetleg a mindennapi
munkájával… Olykor elég csak a szemébe nézni, hallani a hangját, látni õt és
alkotását, s máris jobbá válunk mi is. Más lesz a segítségükkel a bennünket
körülölelõ világ…

MOST BEMUTATJUK

Nagy Tamás
tanárt

– Nagy Tamás neve nem
ismeretlen a lakitelekiek elõtt, de
ha azt mondom, „Nagy Jóska fia“,
akkor biztosan tudja még az
idõsebb is. Az iskolások, a fiatalok
nagyon jól tudják, ki is vagy. De
mielõtt ebbe belemélyednénk,
kezdjük a gyökereknél. 

Gazdálkodó családba születtél,
Édesanyád (aki sajnos nagyon
korán elhunyt) Tar Rózsa, virágboltot üzemeltetett, édesapád pedig
szõlõtermelõ gazda. Milyen volt a kis Tamáska élete?

– Tiszaalpárra születtem abba a házba, ahol édesapám is élt gyerekkorában.
Nagyon szerettem azokat az éveket. Másodikos koromig odajártam iskolába is.
Rossz kisgyerekként emlékeztem magamra mindig ebbõl az idõbõl, egészen
addig, míg tanítóm, késõbbi kollégám máshogy mesélte. Majd Lakiteleken foly-
tattam tanulmányaimat. Büszkén mondom mindig, hogy a legjobb tanítóim
voltak. Lezsák Gabi néni és Tábori Kálmán bácsi segített eligazodni a
nehézségek között. Felsõben emlékezetesek voltak mindig – a késõbbi osztály-
fõnököm – Lezsák Sándor irodalomórái. Sanyi bácsinak köszönhetem késõbbi
pályám alakulását, mert õ ajánlotta, hogy a Katona József Gimnázium biológia
tagozatán tanuljak tovább. Sokat segítettem szüleimnek a fóliákban és a virág-
boltban, szerettem a piacozást is. Barátaim mondták, mennyire sajnáltak ben-
nünket a bátyámmal, hogy milyen sokat kellett dolgoznunk, pedig akkor nem tûnt
tehernek, szívesen csináltuk.

– Saját családodban két kisgyermek édesapja vagy. Feleséged is
pedagógus. 

– Igen, két fiam van, Benedek aki már harmadik osztályos lesz, és Levente, õ
pedig második osztályban folytatja tovább. Feleségem is pedagógus, és még
ráadásul ugyanolyan szakokkal, mint én. Mindketten biológiát és kémiát taní-
tunk.

– Másként neveled a gyermekeidet, mint Téged neveltek anno? 
– Nem. Azon értékek mentén nevelem õket, ahogyan engem is neveltek.

Kereszténynek és magyarnak nevelem õket. 
– Miért lettél tanár? Mitõl vonzó ez a pálya?
– Elõször csak biológiát és kémiát akartam tanulni magasabb szinten, így

kézenfekvõ volt a tanárképzõ fõiskola. A késõbbi gyakorló tanítások alatt
megtetszett a tanítás is. Gyerekek között lenni jó, érdekes megfigyelni az
egyéniségek fejlõdését és jó látni a saját hatásaimat is. Csodálatos érzés évek
múltán találkozni a felnõtt tanítványaimmal, és hallgatni õket életükrõl. 

– Kecskeméten tanítasz most, de máshol kezdtél. 
–Tiszaalpáron kezdtem a pályát, ott sok segítséget kaptam és sokat tanultam.

Egybõl pályázatot kellett írnom, és egyet meg is kellet valósítanom. Szerettem ott
tanítani, de sajnos csak helyettesítõ pedagógus voltam, így Kecskeméten foly-
tattam tovább. Ott szülési szabadságon levõ feleségemet helyettesítettem négy
évig, így második gyermekünk, Levente bölcsõdébe kerülése után, sajnos
onnan is mennem kellett. Majd Lakiteleken folytattam tovább – fél állásban –
Gyöngyösi Gyöngyi helyetteseként. Itt két évet dolgoztam. Felemelõ érzés volt
abban az iskolában tanítani, ahol gyermekkorom legszebb éveit töltöttem.
Kollégája lehettem korábbi tanáraimnak is. Felajánlottak egy teljes állást
Kecskeméten, így egy éve már ott dolgozom. 

– A Víz Világnapja alkalmából szerveztél versenyt a lakiteleki
gyerekeknek. De más versenyeket is szerveztél, hallhatnánk errõl?

– Igen, 2013-ban „Az én Tõserdõm“ címmel szerveztem az elsõ versenyemet
Lakiteleken. Rajzokat és fogalmazásokat kértem a gyerekektõl. Te és Lezsák
Gabi néni zsûriztétek a munkákat. Ezt tovább gondolva idén nagyobb, a helyi
értékekkel foglalkozó blogger versenyt hirdettem a környékbeli iskoláknak.
Majdnem húsz iskola csapata készítette el a saját blogját. Közülük kerültek ki az
idei Víz Világnapján rendezett döntõ résztvevõi a Lakitelek Népfõiskolán. Itt
szeretném megköszönni Lezsák Sándor támogatását a kétnapos verseny
megrendezésében. Örömmel fogadtam el késõbb, Sanyi bácsi felkérését egy
hungarikum tábor megrendezésére. A márciusi verseny résztvevõi közül 16
gyermek tölthetett el négy felejthetetlen napot a Népfõiskolán. Köszönettel tar-
tozom Lezsák Annának a sok segítségért és segítõimnek: Szelesné Kása
Ilonának, Vass Anikónak, Gulyás Gézának és az én „Karcsikámnak“, Horváth
Károlynak.

– A politikai élettel mikor kerültél szorosabb kapcsolatba? Mennyire vonz
ez a része a mindennapokban?

– Már a nyolcvanas évek végén kezdett érdekelni a politika, osztályfõnököm
Lezsák Sándor csodálatos történelemóráinak köszönhetõen. Az elsõ választá-
sokban tevékenyen részt vettem, már amennyire egy tizenöt éves gyerek megte-
hette. Plakátokat ragasztottam, és szórólapokat osztogattam.  2005-ben úgy
éreztem, hogy tennem kell a valamit, a jobboldalért, ezért beléptem a Fideszbe. 

– Mi a hobbid, mivel foglalkozol szívesen?
– Gitározom már gyerekkorom óta. Teniszeztem a salakos pálya

megépítésekor, sokáig a helyi bajnokságban is játszottam, de a könyököm már
nem bírja. Áttértem az asztaliteniszre.  Csapatot alapítottunk Barta Józsi bará-
tommal a városi bajnokságban Kecskeméten. Harmadik évünket játsszuk már
és idén a középmezõnyben végeztünk. 

– Szereted Lakiteleket? Miért?
– Az adottságai miatt szeretem igazán, és azért, mert a szép gyermekkoromat

itt  tölthettem. Szeretem az embereket, a barátokat ,és a Tõserdõt.
– Mit tennél a településért, hogy a legkedvezõbb képét mutassa? Hol kel-

lene a legtöbb erõt befektetni, hogy még kedvezõbb életteret nyújtson?
– A közutak állapotán kellene javítani, amint lehet. Bár tudom, hogy szûkösek

a pénzügyi lehetõségek. 
– A családod, a barátaid körében merre kirándultok, hol, mivel töltitek a

szabadidõt? 
– Magyarország szép tájait járjuk be. Most a Mecsekben voltunk. Nagyon

szeretjük a termálfürdõket, várakat, múzeumokat.
– Ha azt mondom, Tõserdõ, mit jelent Neked? 
– Ha gyerekkoromra gondolok, akkor az ott töltött csodálatos napok. Most

pedig a lehetõségek. Kincs ez nekünk, olyan kincs, amit meg kell õriznünk és ki
kell fényeznünk, hogy sokáig ragyogjon.

– Rendezvények Lakiteleken. Melyeket és miért látogatod? 
– Szeretem a nyári rendezvényeket és a legtöbbre el is megyünk a családdal.

Tetszenek a kultúrház változatos programjai. És a vb. döntõt az új piacon nézni
a barátaimmal, igen újszerû és kellemes volt.  

– Mit szeretnél tenni Lakitelekért? Mik a legfontosabb teendõk, hogy
minél komfortosabb lakóhely legyen?

– A sportolási lehetõségeket kellene szélesíteni a gyerekek és felnõttek szá-
mára. Nagy álmom egy lakiteleki asztalitenisz csapat és egyesület létrehozása. 

– Szeretnéd, ha a gyermekeid is itt telepednének majd le? Addigra, azaz
hosszabb távra milyen tervek megvalósulását látnád szívesen?

– Igen szeretném, ha a környezetemben élnének.

Akire büszkék vagyunk… 

Folytatás a következõ oldalon!
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Az interjú folytatása, Nagy Tamás válasza a kérdése:

–  Sokan Kecskeméten vagy más városokban dolgoznak, olyan környezetre
van szükség, ahová szívesen visszatérnek nap mint nap. Ahonnan nem
vágyakoznak el. Szép parkok, jó utak, sok játszótér, sok program, jól mûködõ
kultúrház és könyvtár, gazdag sportélet, ezek szükségesek. 

– Vállalkoznál-e képviselõségre? Miért? Miért szavazzanak rád?
Igen. 2005 óta jutott eszembe az a gondolat, hogy aki késztetést és erõt érez

a közösség jobbítására, érte való munkára, annak kötelessége ezt megtenni.
Most érzem magamban az erõt ahhoz, hogy engedjek a késztetésnek.
Elégedett vagyok a mostani önkormányzat munkájával, szívesen bekapcsolód-
nék a további munkába. Miért szavazzanak rám? Mert mindig szükség van az
új erõre és az új ötletekre.

– Van-e kedves versed, aforizmád, mely befolyásolja a lelked, a munkád;
vezérel a céljaidban?

– Kereszténynek tartom magam, így egy bibliai ige jut az eszembe: „Tudom a
te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy
hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én szám-
ból.“ Jel 3. 15-16. Én nem akarok langyos lenni, inkább forró!

– Kedves Tamás! Akkor vesd bele magad a még mélyebb vízbe, s tégy
minél nagyobb hévvel a gyermekekért, a közért, Lakitelekért! Kapjon láng-
ra a benned lévõ buzgóság, tetteid legyenek tüzesek, égjen a kezed alatt
a munka! Tudd mindig, hogy mit kell tenned! Legyen nagyon sok hálás
tanítványod  és honfitársad. Sok sikert a magánéletben, a közéletben!

Czinege Edit

EÖTVÖS NAP
Minden évben nagyon várjuk ezt a napot, de most különös izgalommal készültünk rá.
Az osztályunk számára komoly tétje volt a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 „Iskolazöldítés

és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken“ pályázat keretében meghirdetett
osztályversenynek, amely ezen a napon zárult. Egész évben sokat foglalkoztunk a
szelektív hulladékgyûjtéssel, a környezettudatos közlekedéssel és a vízgazdálkodással.
Ezekben a témakörökben kellett kisebb csapatokban feladatokat megoldanunk. Sokat
segítettek a tanév során szerzett ismereteink és az itt kapott tájékoztató elõadás is. A
legizgalmasabb a szemét szétválogatása volt, na meg a fürdés.

Mindannyian nagyon izgultunk, és óriási volt az örömünk, amikor megnyerte az osztá-
lyunk a versenyt.                                           Sári László  3. a

„ZÖLDEN“ ÉLTÜNK A TANÉVBEN
Az idei tanévben a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 „Iskolazöldítés és kapcsolódó szem-

léletformálás Lakiteleken“ pályázat keretében osztályversenyt szerveztek iskolánk
diákjainak. Három részbõl állt a megmérettetés. Volt szelektív gyûjtés és komposztálás,
víztakarékosság és kerékpáros téma. Mindegyik témánál készítettünk plakátokat,
érdekes képeket.

A szelektív gyûjtésnél kaptunk színes kukákat, így egymást figyeltük, hogy mindenki jó
helyre teszi-e a szemetet. Komposztálásnál az iskola udvarán komposztáltunk. Raktunk
bele gallyakat, zöldség vagy gyümölcs héjakat és trágyát. Nagyon jó volt beszélgetni,
játékosan megtanulni, hogyan lehet komposztálni és szelektíven gyûjteni.

A víztakarékosság kapcsán kaptunk új takarékos csapokat, és az iskola udvarán egy
gödröt ástak, amibe esõvizet gyûjtöttek. Kíváncsiak voltunk az esõvízre, ezért néha
belenéztünk a WC-be, hogy milyen víz folyik ott.  

A kerékpáros témánál a mi osztályunk videó klipet készített. Átdolgoztuk a Pálinkadalt
a témához illõ szöveggel. Mikor készítettük a videót, hangszereken játszottunk,
kerékpároztunk és jókat nevetgéltünk. 

A verseny során szóltunk egymásnak, hogy kapcsoljuk le a villanyt, vagy mindenki
jöjjön biciklivel, mert mindenki azt akarta, hogy mi gyõzzünk. Minden nap tanítás után a
hetesek rendet és tisztaságot varázsoltak a teremben. Emlékszem, amikor én voltam a
hetes, olyan sokáig takarítottam a barátnõmmel, hogy még az ebédet is lekéstük.

Januárban sok zsák PET palackot gyûjtöttünk, sõt a papírgyûjtésnél nemcsak otthon-
ról vittük a papírt, hanem egy délutánt töltött az osztály nagy része a Népfõiskolán, hogy
összekötözze az újságokat és a könyveket.
Az Eötvös-napon volt az utolsó megmérettetés. Itt is minden tudásunkat bevetve
összpontosítottunk a feladatok legpontosabb megoldására. A sok munkánk eredménye
az lett, hogy a mi osztályunk elsõ helyezést ért el. Nagyon boldogok voltunk, hiszen kirán-
dulást, strandbelépõt és csokit nyertünk.
Jövõre már az egész falu szelektíven fog gyûjteni. Szerintem ez nagyon jó dolog, mert
védjük a természetet.  Riczu Regina 5. a

KOMPOSZTÁLÁS

Mi a komposztálás?
A biológiailag lebontható szerves hulladék aerob átalakítása humusz
jellegû növényi tápanyaggá.

A komposztálás célja a hulladékmennyiség csökkentése (átlagos állampol-
gár hulladékának 30%-a szerves anyag), valamint a talaj javítása tápa-
nyagok visszajuttatásával.

Miért jó nekünk a komposzt?
* a komposztban lévõ humuszanyagokban a tápanyagok olyan for-

mában vannak jelen, hogy azt a növények könnyen fel tudják venni.
* javul a talaj szerkezete, ami segíti a levegõzést
* sötét színe segíti a talaj felmelegedését,
* vízmegkötõ képessége következtében javul a talaj vízháztartása
* nõ a talaj biológiai aktivitása

Mi kerülhet a komposztálóba?
Zöldség- és gyümölcs hulladék, tojáshéj kávé- és teazacc, hervadt virág,
szobanövények elszáradt levelei, virágföld, fahamu
kis mennyiségben: feldarabolva: toll szõr, papír (selyem, selyempapír, tojás-
doboz), gyapjú, pamut és lenvászon.
A kertbõl: levágott fû, kerti gyomok, falevél, növény, palánták, lehullott
gyümölcsök, faforgács, fûrészpor.

Mi nem kerülhet a komposztálóba?
* festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék
* szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (mûanyag, üveg, cserép, 

fémek)
* ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak – ne kerüljenek a 

komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálókés a fertõzést 
terjesztõ legyek miatt

* fertõzött, beteg növények
* húsevõ állatok alól származó alom – szintén a fertõzés veszélye miatt
* veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgalmú
* utak melletti növényi hulladék (fû, falevél, stb.), elem,
* akkumulátorok, porszívó gyûjtõzsákja

A komposztálás fõ szabályai:
* az alapanyagok lehetôleg 5 cm-nél kisebb méretûek legyenek
* jó oxigénellátás
* optimális nedvességtartalom
* megfelelõ tápanyagtartalom
* minél többféle alapanyag használata
* a gyorsabb érés érdekében a komposzthalmot 6-8 hetente keverjük 

össze
* a komposzt halom ellenõrzése, a hibák javítása

4. Keverés
Komposztkészítésnél fontos a keverés és az átrakás! A bomlási folyamat

elsõ szakaszának végén (5-6. hét) keverjük ismét jól össze a komposzthal-
munkat. Hogy jobb minõségû komposztot kapjunk, a keverést 6-8 hetente
ismételjük. A keverések alkalmával a marokpróbával tudjuk ellenõrizni, és
szükség esetén beállítani a nedvességtartalmat.

A komposzt felhasználása
A friss, 4-6 hónapos komposzt nagyon gyorsan hat, de csak a talaj fel-

színén használható, pl. bogyósok, fák, cserjék, veteményesek õszi
betakarására. Pázsit, valamint földkeverékek számára alkalmatlan.

Az érett 8-12 hónapos komposzt lassan hat, kiváló talajjavító tulajdonsá-
gokkal rendelkezik és földdel egyenletesen összekeverve fontos alapanya-
ga a cserepes- és balkonnövények, valamint a veteményesek földjének.
Rostálás után valamennyi növénykultúra számára felhasználható.

Szûcs Pál  
körny. gazd. szakértõ
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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

támogatás 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 részletfizetést lehet kérni az önrész ren-
dezéséhez, de a törlesztõ részlet nem lehet kisebb,
mint 5 ezer Ft.

* HÁTRALÉKMENTES:
w rendszeresen fizetõ, nehéz szociális helyzet-
ben levõ fogyasztó; 
w elõrefizetõ mérõvel rendelkezõ 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

Laki te lek i  

Torna Egylet
– Verebélyi Gábor összeállítása –

Négy csapatunk indul 
a megyei bajnokságokban

A felnõtt és az ifjúsági csapat is elkezdte az
alapozást a 2014/2015-ös szezonra. Heti két edzés-
sel és edzõmérkõzések sorozatával készülnek a
csapatok a dobogós helyezésekért. A felnõtt csapat
elsõ edzõmérkõzésén idegenben 4:3-as vereséget
szenvedett a Tiszajenõ csapatától. A megye II. osz-
tály ahogy tavaly is 13 csapattal indul, újonc lesz a
bajnokságban Bócsa és Kerekegyháza csapata.

Az utánpótlás részérõl is jó híreket kaptunk a
serdülõ korosztálynak a Megyei Labdarúgó
Szövetség két bajnokságot hirdetett a nagyobbak-
nak az U17-est  a kicsinek U14-es bajnokságot. Az
LTE vezetõsége úgy döntött, hogy mind a két bajok-
ságban indít csapatot. Ennek ürügyén már egész
nyáron a Lakiteleki Torna Egylet várja az 1998.
január 1. és 2004. december 31. között születettek
focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Az utánpótlás
edzések minden kedden és csütörtökön 18-órától
kerülnek megrendezésre, jelentkezni ebben az
idõpontban Verebélyi Gábornál lehet.

Az MLSZ jóvoltából a
lakiteleki és tisza-
kécskei játékosok,
gyerekek is megláto-
gatták a hazai ren-
dezésû U19-es
Európa bajnokság
nyitó mérkõzését a
Szusza Ferenc Stadionban. 

AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa

Ezek a legfontosabb
teendõink a kiskertünk-
ben, mielõtt elutaznánk
hosszabb nyaralásra!

A kutyát és a macskát
még csak-csak magunkkal
tudjuk vinni, vagy rá tudjuk
bízni egy szomszédra, barátra, de egy teljes pom-
pájában levõ kert gondozását kevesen vállalják el
hosszabb idõtartamra. Nézzünk  néhány mester-
fogást, amellyel sokat tehetünk azért, hogy a
növények túléljék a számukra ínséges idõszakot!

A lágyszárú és évelõ dísznövényekrõl távolítsuk el
az elhervadt virágokat és terméseket, hogy a növé-
nyek pihenni tudjanak, ezzel egyben arra is sarkalljuk
õket, hogy visszatéréskor újabb virágokkal jutalmaz-
zanak meg bennünket. Ugyanez vonatkozik a
gyümölcsfák és zöldségnövényeink, félérett, érett ter-
méseire is, különös tekintettel az összeaszalódott,
beteg, fertõzött termésekre.

Automata öntözõberendezés hiányában, termé-
szetesen elmaradhatatlan és legfontosabb teendõnk
az általános, nagy adagú és kiadós öntözés a kert
valamennyi zugában. Külön kiemelést érdemelnek a
cserepes, ládás és nagyobb edényes növényeink, melye-
ket érdemes a nyaralás idejére a kert kifejezetten
árnyékos, tûzõ naptól védett sarkába helyezni. Az ala-
pos áztató öntözés után a szabad talajfelszínt lazítsuk
fel kapával, vagy gereblyével, miáltal megszakítva a
kapilláris áramlást, csökkentjük a talaj párologtatását.

Indulás elõtt ne felejtkezzünk meg a gyep karban-
tartásáról sem, ne túl mélyen nyírjuk le, maximum a
hosszának 2/3-ára, a nyesedéket pedig kivételesen
rajta is hagyhatjuk a felszínén. A gyepet alaposan,
legalább 10-15 cm mélyen öntözzük be, sík felszínen
akár árasztásos módszerrel is.

A növényekkel beültetett üvegházak esetében feltétle-
nül gondoskodjunk az árnyékolásról és szellõztetésrõl.

Ebben az idõszakban a levéltetvek és a takácsatkák
okozzák szívogatásukkal a legnagyobb kártételt
kiskertünkben, hozzájárulva egyben a vírusok ter-
jesztéséhez is, így felszaporodásuk ellen feltétlenül
permetezzük le az erre érzékeny növényeket.             

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

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

Tanácsok hõség esetén 
A nyári kánikula mindenki számára olyan idõjárási környezetet teremt, mintha
mediterrán, vagy szubtrópusi, trópusi vidékre utazna! Ezért életmódunkat ehhez kell
igazítanunk, hogy csökkentsük a kellemetlen közérzetet, elkerüljük a rosszullétet.
egészségre veszélyes, károsító hatásokat. Különösen érzékenyek és védelemre
szorulnak ilyenkor a kismamák és a csecsemõik, az idõs és beteg társaink.
A magas hõmérséklet fokozott védekezésre készteti a szervezetet, hogy hõe-
gyensúlyunkat megtartsuk: Izzadunk, ezáltal folyadékot veszítünk; fokozódik a
szomjúságérzetünk; szaporábbá válhat szívverésünk, légzésünk. Vérellátásunk
romlik, amit szédülés, gyengeségérzés, fáradékonyság jelez. Komolyabb esetben
fejfájás, esetleg légszomj vagy remegés, ájulásérzés léphet fel. A legfontosabb,
hogy elõzzük meg a túlhevülést és folyadékvesztést! Lehetõleg ne tartózkodjunk
a szabadban 10 és 16 óra között. Ha elkerülhetetlen, akkor keressünk árnyas,
szellõs helyet. A lakásban a pihenésre használt helyiséget sötétítsük el függön-
nyel, jobb, ha nappal zárjuk az ablakokat. A klímaberendezésre sokan érzékenyek,
ezért mértékkel használjuk – a külsõ hõmérsékletnél csak 4-5°C-kal alacsonyabb-

ra beállítva! Hûtsük, frissítsük a testünket, naponta többször is nedves törléssel,
esetleg lemosással, zuhannyal. Így a hûtést 30%-kal növelhetjük.
Öltözetünk legyen szellõs, természetes anyagú, laza, világos, takarja a bõr-
felületet! Védjük a fejünket, szemünket, bõrünket! Viseljünk világos, szellõs
kalapot, kendõt - lehetõleg szemellenzõset, vagy használjunk napernyõt. 

Semmiképpen ne napozzunk10 és 16 óra között! Várandós anyák óvják a magza-
tot is az erõs sugárzástól, napozáskor fedjék le a hasukon a méh területét!
Táplálkozás, folyadékfogyasztás: Az izzadással távozó folyadékot, ásványi sókat
pótolni kell. Az étkezésben elõnyben részesíthetjük a könnyû ételeket, a salátákat,
a gyümölcsöket, az alkohol-, cukor- és szénsavmentes italokat. A melegben
kellemes üdítõ a langyos citromos tea. Nem kell megijedni, ha az étvágy  csökken
a melegben, fontos, hogy folyadékot bõségesen fogyasszanak! (Elegendõ folyadék-
bevitelkor szalmasárga a vizelet.) Babáknál a pelenkának 2-3 óránként nedvesed-
nie kell. A szoptatós anyák a szoptatással biztosítják a gyermekük folyadékigényét.
Ha betartjuk a leírt jó tanácsokat, akkor is felléphetnek kellemetlen tünetek, for-
duljon a házi orvosához, a gyermek orvosához, védõnõjéhez!



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

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

Helyben fogyasztásra,  e lv i te l re
(éte lesben) ,  vagy becsomagol -

va  –  magyaros éte lekkel,
ház ias ízekkel

vár ják a
vendégeket!

FIGYELEM! 

Menü házhoz számmítása,
a’la carte is lehetséges!

Tel: 06-30/  632-53-72

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

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt 

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

MINDEN HÉTEN KÜLÖNFÉLE

AKCIÓS AJÁNLATTAL VÁRJA A

VÁSÁRLÓIT!
Süteményekre, tortákra, elõrendelést

felveszünk.

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

Szeretet te l  vár juk Önt  is!

A
BON-BON-
BONBON

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

Lakitelek, Árpád út 1/a.
telefon:06-30/478-9396

 

LAKITELEKI    ÚJSÁGjúlius – augusztus 15

– 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 

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

Bútorozott szoba kiadó!
Te l. :  0 6 - 3 0 / 4 5 1 - 9 6 - 78

Figyelem!

Lakitelek – KISALPÁRRA
SZILVASZEDÉSRE

munkavállalókat keresünk!

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

ERESZCATORNÁZÁS, 
BÁDOGOZÁS 
Akciós áron!!!!

Horganyzott csatorna
szerelése – anyagárral

együtt 1. 400 Ft/fm.

Tel.: 06-20/92-31-719

Készüljünk együtt  az iskolára!
Tanszervásár augusztus 1-tõl! 

Szept. 20-ig 5 % kedvezménnyel várjuk 
a diákokat!

Nyitva: H – P: 8-tól 18 óráig; 
Szo.: 9-12 óráig;   Vas.: 8-10 óráig.

Érdemes benézni, várjuk szeretettel!

Sark i  iker te lek
Lak i te leken,  a  Jókai

utcában e ladó!  
Meg is  osztható!

Érd.: 06-30/62-13-382

TANSZERVÁSÁR
az Antológia

Könyvesboltban!
Széchenyi krt. 74/b. Pavilonsor.

Szept. 10-ig minden 4.000 Ft feletti tan-
felszerelés megvásárlása után 10 %
kedvezményt adunk készpénzzel
történõ fizetés esetén! Mindenféle
beiskolázási utalványt elfogadunk! 

Várjuk
vásár-

lóinkat!

Tanévkezdés elõtt már
megvásárolhatók a 

VOLÁN BUSZBÉRLETEK!
Keressék nálunk a most kezdõ

bejáró diákok is!

Várjuk a busszal utazókat is!

Angol és német nyelvû 
korrepetálást vállalok. 

Érd.: 06 30 964 3773



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „IGEN, DE HOGY TETSZENE KINÉZNI EGY PÁR

CSÍZMÁVAL A NYAKÁBAN?“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte:
Kovács Józsefné. (Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát nyert:
Hatvani Zsuzsanna. (Klárik Lászlónénak köszönjük!) Az OÁZIS Fagyizó
utalványát nyerte: Nagy Péterné. (Köszönjük Vargáné Jutkának!) A va-
csorát nyerte: Iványi Istvánné. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós
Csárda!) A Mc’Kecskés étterem sültes tálját nyerte: Golovics Mihályné,
(Köszönjük Elek Istvánnak!) A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyere-
mények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe.
(Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést nyert: Ficzere Péterné,
Pankotai Kata, Kozma Ildikó. (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni,!!)

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

Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. * Készült: 1000 példányban,  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! 

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal július – augusztus

A késõn érkezõ férj ekként állít haza a feleségéhez:
– Ettõl a nyár végi tömény virágillattól szinte megmárosodik az ember!
Mire az asszony:
– ... (Szavait a megfejtésben olvashatja)

Vízsz.: 1. A meghatározás elsõ része (z. b.: T, E, O, R). 14. Kortárs színmûvész, ren-
dezõ (Sándor). 15. Köteléket levesz. 16. Folyószint emelkedése. 17. Elõdnépünk tagja
(régies férfinév is). 18. Fe-hérorosz (minszki) traktormárka. 19. Szobortakaró. 20. Anna
...; kijevi születésû amerikai színésznõ (STEN). 22. Pálya vége! 23. Középen oldó! 24.
Csípõt kacéran mozgat. 26. Fehérorosz író, A ködben címû kisregény szerzõje
(Vaszil,1924-2003). 28. Kemény víz. 30. Ama. 31. Középkori torna jelzõje. 32. ... Lendl;
veterán teniszezõ. 34. Gyönyör, régiesen. 35. Tengeröbölnek nevet adó jemeni
kikötõváros. 36. Közvetlen, egyenes. 38. Dél-Amerika 2., a Föld 8. legnagyobb folyója.
40. Divatjamúlttá válik. 41. Kopár, lombtalan. 43. Porció. 44. Távozó. 46. Hunor és
Magos anyja. 48. Roberto ...; 20. századi olasz jogtudós (AGO). 49. Gül Baba lánya
Huszka Jenõ operettjében. 50. Vizet mind az állatoknak ad, régies szóval. 52.
Potykaszelet! 53. Pléhdarab! 54. Transient program ... (számítógépi átmeneti pro-
gramterület). 55. Terület széle, választóvonala. 57. A Mura német neve. 59. Kést fen. 60.
Kordé. 61. Ahogy mindennapjainkat töltjük. 63. Babits ...; jeles költõ.

Függ. 2. Századokon át tartó. 3. Mosogató, fürdõkád tartozéka. 4. Folyami kavics.
5. Gonosz királynõ a Bibliában. 6. Vágóeszköz 7. Numero, röviden. 8. Az egyetemes
filozófia német nagyja (Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831). 9. Loncika. 10. Idegen
utótagként jelentése: -evõ. 11. Rangjelzõ elõtag. 12. Tandíjmentes, röviden. 13.
Sokat és üresen fecseg. 16. A meghatározás második, befejezõ része (z. b.: E,
S, R, R). 17. Nem sima. küldeményként ad fel a postára. 20. Kolloid rendszer. 21.
Olasz labdarúgó,1969 aranylabdása (Gianni). 25. Szitává puskáz. 26. Helység
Pécstõl nem messze. 27. Ottawa a fõvárosa. 29. Labdarúgó-mesteredzõ, volt
szövetségi kapitány (József). 31. A sás élõhelye. 33. Pedagógus. 37. Horvát
pénznem. 39. Korábbi eredményei révén gyõzelemre esélyes sportoló. 42. Szláv
eredetû nõi név idegen alakja. 45. Alászáll a falevél. 47. Hangos, öblös (gúnyos)
nevetés szava. 50. Indulj! 51. Bírói palást. 54. Valami alatti helyrõl. 56. Nem engedé-
lyez 58. TÓ Írosszág északi felében (REE). 59. Építõipari mûszaki engedély, rövi-
den. 60.... Burton; amerikai filmrendezõ. 62. A tórium vegyjele. 63. Május eleje!

Két szõke nõ beszélget
– Ma voltam terhességi teszten. 
– És nehezek voltak a kérdések? 

Ószeres
Kovácsékhoz becsenget a handlé. 
– Nincs, kérem, valami ócska vacak, ami-
tõl uraságod szívesen megszabadulna? 
– Várjon egy pillanatig, mindjárt jön az
anyósom. 

Ne ítélj elsõre!.  
A tízemeletes ház legfelsõ emeletén egy
férfi ki akar lökni egy asszonyt az ablakon.
Az utcán bámészkodók közül felkiált
valaki: 
– Fúj! Szemét! Ki akarja lökni a feleségét!
– Ez nem a feleségem, az anyósom! –
kiált vissza a tízedikrõl a férfi. 
Mire a bámészkodó: 
– Nézd a rohadék, hogy kapaszkodik!

Parkolóban  
Egy szõke nõ meglát egy vezetõ nélküli
autót, ahogy éppen gurulni kezd a parko-
lóból. Feltépi az ajtót, beugrik és behúzza
a kéziféket. Kiszáll, és látja, hogy egy
pasas áll az autó mellett. 
– Behúztam a kéziféket, mert gurult! 
– Tudom, én toltam!   

Szõke nõtõl kérdezi a barátnõje:   
– Tudod, mikor születik a legtöbb gyerek? 
– Nem tudom. 
– De buta vagy! Hát a 9. hónapban! 
Hazamegy, gondolja otthon elsüti ezt a
férjének. 
– Tudod, mikor születik a legtöbb gyerek? 
– Nem tudom. 
– De buta vagy! Hát szeptemberben!!!    

Börtönben   
– Te miért ülsz? 
– Az anyósom tarkójához nyomtam a
hideg sörösüveget. 
– De hát ezért nem ültetnének le 12 évre! 
– Na, ja, de hat méterrõl... 

– Pistike, ti hányan vagytok a család-
ban? – kérdi a tanító néni. 
– Heten. 
– És te vagy a legidõsebb? 
– Nem, a nagyapám!

Ampermérõ  
A tanárnõ szól Mórickának, hogy jöjjön ki

és mutassa be az ampermérõt. Móricka
kimegy és így kezdi: 
– Tanárnõ. Ampermérõ. Ampermérõ, õ
pedig itt a tanárnõ.

Másképp   
A '60-as években az osztálynak dolgoza-
tot kellett írni az „ellenforradalomról“. 
Idézet Móricka írásmûvébõl: 
„Az imperialista-bérenc suhancok ben-
zines palackkal dobálták a békésen
lövöldözõ szovjet tankokat!“ 

Szõke nõ izgatottan rohan a rendõrségre:  
– Ellopták az autómat! 
– És látta a tetteseket? 
– Nem, de a rendszámot sikerült felírni! 

Az öreg székely és az állatkert   
Az öreg székely bácsi felmegy Pestre az
állatkertbe, hogy életében legalább
egyszer lássa azt. Nagyon tetszik neki,
sorra nézi az állatokat: a majmokat, a
tigriseket, struccokat, stb. Odaér a zsirá-
fok kifutójához. Nézi a zsiráfot, nézi,
csóválja a fejét. Már vagy egy órája
bámulja tátott szájjal, mire hitetlenkedve
csak ennyit tud mondani: 
– Márpedig ilyen állat nincs!!!   

Szõke és a srác
Szõke nõ egy szórakozóhelyen egy srác-
cal beszélget: 
– Te milyen kocsival jöttél? 
– Busszal jöttem. 
– Van egy buszod? 

Jehova   
A sarkon álló szõke macát megszólítják: 
– Ne haragudjon, kisasszony, nem akar
Jehova tanúja lenni? 
– Bocs, de nem láttam a balesetet.    

Két szõke nõ ül a számítógép elõtt:   
– Te! Zárd már be azt az ablakot! 
– Miért, fázol?  

– Milyen gyümölcs ez, apuka? 
– Ez, kisfiam – feketeribizli. 
– De akkor mitõl piros? 
– Hát azért, mert még zöld.    

–Miért zümmögnek a méhek? 
– Mert nem tudják a szöveget. 

– Mi a fényév? 
– 12 havi villanyszámla.   

Nyár  vég i  bódu la t

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60

61 62 63



LAKITELEKI    ÚJSÁGjúlius-augusztus július-augusztus

Lakitelektõl Kuala Lumpurig
Egyszer volt, hol nem volt, voltam én (Varga Tünde), aki Lakiteleken

nõttem fel, de édesanyám szavaival élve, sosem tudtam nyugodtan egy
helyben maradni, mindig is mehetnékem volt. Szerencsére a szüleim
mindig támogattak is ebben, hadd tanuljak csak a magam módján. 

Az egyetemen magyar-spanyol szakos voltam, és unalmasabb perce-
imben pályázatokat böngésztem, hogy kiegészítsem az iskolában tanul-
takat informális ismeretekkel is. Leginkább spanyol nyelvterületre
szerettem volna menni, mert fontosnak tartottam, hogy ne csak spanyol
nyelvet és irodalmat tanuljak, hanem tapasztaljam a kultúrát is, és
kipróbáljam a nyelvtudásom anyanyelvi környezetben is. 

2009 õszén Erasmus ösztöndíjat kaptam, és kiegészítve a családom
anyagi támogatásával és a Lakiteleki Tölgy Alapítvány ösztöndíját el-
nyerve a spanyolországi Salamanca Egyetemen tudtam tanulni egy fél
évet, ami nagy segítség volt, hogy megírjam a szakdolgozatom, és hogy
elsõ kézbõl tapasztaljam meg a spanyol kultúrát, nem mint turista, de
átélve a gyönyörû-ijesztõ mindennapokat.  Felvetõdött bennem a kérdés,
hogy mennyit nem tudok a saját hazámhoz viszonylag közeli ország
életérõl, vajon mennyi mindent tanulhatnék még távolabbi országokról. 

Igyekeztem a kultúrákról az interneten keresztül is tanulni, így kerültem
kapcsolatba a Global Experience, németországi bázisú civil szervezettel,
és kezdtem el beszélgetni fiatalokkal a világ minden tájáról. E civil
szervezet célja, hogy az internet segítségével az emberek képesek
legyenek egymással beszélgetni határok nélkül, eltörölni a
sztereotípiákat, egymás kultúráját és nyelvét megtanulni, hogy ez által
közelebb kerüljenek egymáshoz, megérthessék egymást, és így békét
kezdeményezzenek. 

Úgy döntöttem, hogy megpályázom a Global Experience nyári táborát,
amit szerencsére meg is nyertem, így indultam el Németországba 2010
júliusában. A táborban több mint 20 országból érkeztünk és dolgoztunk
együtt. A két hét alatt rengeteget tanultam, és a világ kinyílt elõttem.
Rengeteg, addig számomra láthatatlan problémával kellett szembe
néznem, és együtt igyekeztünk ezekre a problémákra megoldást találni.

Az eredeti tervem az volt, hogy mivel az egyetemet befejeztem, a tábor
után Dél-Amerikába költözök, hogy tovább tanuljak a spanyol
anyanyelvûek életérõl. Ez alatt a két hét alatt azonban megismertem a
párom, aki segített munkát találni Kuala Lumpurban, Malájziában, így Dél-
Amerika helyett Délkelet-Ázsiában kötöttem ki. Az elsõ év nem volt
egyszerû. Spanyolországban még volt némi támpontom, hogy mire
számíthatok, de Malájziában semmi sem volt egyértelmû, ami egyszerre
hozott zavarba, és kérdõjelezte meg, hogy mit is jelent, hogy egyértelmû.
Mivel a párom kétszer volt már Európában, tudta jól, hogy sokkolhat,
amivel Malájziában találkozom, és ezért türelmesen mindig mindent
elmagyarázott.

Az elsõ év során nem telt el olyan nap,
amikor ne ámultam volna valamin, a
hétköznapok csaknem annyi meglepetést
tartogattak, mint egy-egy ünnep. Ünnepbõl
pedig van itt bõven, mivel több nemzet és
vallás gyermeke éli együtt az életét:
malájok, kínai és indiaiak, és minden
ünnepük egyformán fontos, és államilag
ünneplik. (Ami persze azt is jelenti, hogy
havonta egyszer egy nap biztosan ünnep-
nap.)

De ez a sokszínûség kihat a minden-
napokra is: az ételek és nyelvek kavalkád-
ja, a ruhák és szokások szinte átláthatat-
lanok elsõ pillantásra. 

A malájok malájul, a kínaiak kantoniul, az
indiaiak pedig tamilul beszélnek, a
nemzetiségek egymás között pedig a leg-
gyakrabban angolul. A párommal mi is
angolul beszélünk, ami nem egyszerû, mivel mindkettõnknek ez a
második nyelve, és nem mindig vagyunk képesek pontosan kifejezni, amit
szeretnénk, ezért igyekszünk mindig visszakérdezni, és semmilyen sértõ
szándékot sem feltételezni a másik mondandójában. 

Most például a hari raya ünnepre, azaz a ramadán (muzulmán szent
hónap) végére készülõdnek rengeteg tûzijátékkal és étellel. Ma például
300 lontongot csinált az anyósom. Aki lontongot szeretne csinálni otthon:
végy egy kis banánlevelet, hajtsd guriga formájúra, tûzd össze, töltsd
félig megmosott rizzsel, tûzd össze a tetején is, és fõzd hat órán
keresztül. Kész is van, a rizs jól összedagadt, átvette a banánlevél illatát.
Jó étvágyat!

Az egyik talán leghihetetlenebb dolog,
hogy minden nap eszünk rizst, de a vál-
tozatos elkészítési módok miatt fel sem
tûnik, ezért is nehéz néha elma-
gyaráznom, hogy mit ettem. Én
leginkább az indiai konyhát szeretem, a
kedvenc éttermem is indiai. Itt az étter-
mekben étkezés mindennapos, hiszen
úton útfélen árulnak finom ételeket ala-
csony áron. 

Malájzia a mai napig képes meglepni.
Én pedig igyekszem mindenféle bíráskodás nélkül alkalmazkodni
éppen ahhoz a nemzetiséghez, amelyikkel az adott pillanatban vagyok.
Ez még a helyieket is próbára teszi néha, mivel habár egy országban
élnek, nem mindig képesek bepillantást nyerni egymás kultúrája. Nem
egyszerû az élet itt, de úgy érzem, hogy megéri ez a kihívás, a rengeteg
tapasztalat mindenképpen kárpótol a kényelmetlen helyzetekért.

Az emberek befogadóak, szívesen beszélnek a kultúrájukról, én pedig
igyekszem minél többet tanulni, megérteni és elfogadni, majd otthon
továbbadni, amit itt tanultam. Jelenleg tanárként dolgozom egy
nemzetközi iskolában, ahol még inkább fontos, hogy ismerjem a gyerekek
kultúráját, hogy akaratlanul se sértsem meg õket. 

Az itt élõ magyarok szinte mindegyike hasonló céllal jött ide, mint én:
megismerni, átérezni, átélni. Van, aki kisgyerekekkel indult neki, hogy a
gyerekek minél több nyelvet tudjanak megtanulni, és minél többet tapasz-
taljanak már gyerekként. Ha pedig hiányzik az otthoni életmód, az itt élõ
magyarok mindig képesek egy jó magyaros estét szervezni. 

http://szisszen.blogspot.com/     

http://theglobalexperience.org/

ÜDÍTÕ oldal... 

Ez vagyok én! 

a Global Experi-
ence 2010-es

találkozó tagjai

Folytatás a köv. oldalon!

a thaipusam (indiai ünnep)
idején áldozatként 

kókuszt törnek.

banánlevél étel, 

a kedvenc indiai éttermemben

közkedveltek az ún. 
éjszakai piacok, ahol rengeteg
ételt, italt, gyümölcsök és 

ruhát lehet kapni



LAKITELEKI    ÚJSÁGjúlius-augusztus július-augusztus

Széna vagy Szalma

Talán minden eddigi alkalomnál inkább, most hatodszorra is nagy sikerrel zárult a
Széna vagy Szalma hagyományõrzõ fesztivál a Tõserdõben július elsõ hétvégéjén.
Igazi szép, nem túl forró, napos idõt fogtuk ki rendezvényünkkel – kegyesek voltak
hozzánk az égiek és a meteorológusok. Minden programunknak meglett a maga
sikere valamely korosztálynál vagy rétegnél. Jól érezte magát nálunk kicsi és nagy,
családos és családtalan, fiatal és kevésbé fiatal.

Csak remélni tudjuk, hogy tartalmasnak és értékekben gazdagnak találta ren-
dezvényünket minden hozzánk ellátogató!

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

Az esemény fõ szervezõje a Lakiteleki Tölgy Alapítvány volt, társszervezõje
Lakitelek Önkormányzata.

Az esemény idén kiemelten az aktív környezetvédelemrõl szólt, mely a lassan más-
fél éve helyben mûködõ „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken“ címû KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 pályázatnak köszönhetünk. Külön
helyszínen kapcsolódhattak be a helyi és messzebbrõl érkezettek a helyben újszerû,
környzettudatos gondolkodás mentén született megoldásokba, foglalkozásokba,
elõadásokba és versenyekbe. A ZöldSÉK sátrunk sikerrel valósította meg a külön-
bözõ játékok – és így észrevétlenül a játszva tanulás – eszközével a maga célját: fel-
hívni az emberek figyelmét a természetes erõforrásainkkal való maximális
takarékosságra és a valódi környezetvédelemre. Különbözõ túrák, vetítések,
kerékpáros versenyek, kvízkérdések, tombolasorsolás tette érdekessé és
emlékezetessé a sátrunk színhelyét, ami ennek megfelelõen szinte mindig telve volt
érdeklõdõkkel.    

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

Köszönjük mindenkinek!
Fõbb támogatóink: Lakitelek Önkormányzata, Magna Produkciós Iroda

Bt.,Templom-Halom Nonprofit Kft., Metszéspont Mérnöki Iroda Kft., Duna-Aszfalt Kft.,
Poliol Pet Packaging Kft., Spiritus Primus, Laki-Gazda Nonprofit Kft., Generál Centrál
Kft., Szikrai Borászati Kft., Laki-Konyha Kft., Tõserdõ Turisztikai Kft.

Akikkel együtt csináltuk idén a fesztivált:
Magyar Vándor-Ló Egyesület, Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete, Polgárõrség

Lakitelek, Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Lakiteleki Mûvelõdési Ház, Révész
Sándor és családja, Magyar Pékség, Lakitelek Népfõiskola, Kösöntyû Néptánc-
csoport, Lakiteleki Színjátszócsoport, Lakiteleki Diákszínjátszók, Lakiteleki Tûzoltó
Fúvószenekar, Lakiteleki Újság, Felföldi Zoltán, Kecskés István, Hajdú István, Szuetta
Béla, Barczi Albert, Tornyi Gyula, Madari Andor, Madari Róbert, Sallai András,
Sallainé Gyõri Csilla és ifjú táncosaik, Széna-szalma Bend, A lakiteleki nyugdíjasok
és nagymamák

Külön köszönjük a Magyar Vándor-Ló Egyesület újfent színvonalas helytállását, az
általuk berendezett tartalmas rendezvényi helyszínt!

... és akik a rendezvény lebonyolításában nélkülözhetetlen szerepet ját-
szottak:

Bartha József, Belicza András, Czinege Edit, Czinege Sándor (ifjabb), Csorba Ildikó,
Fauszt László, Fürstner Judit, ifj. Gangl János, Gyõrfi Zsuzsanna, Honti Dorka,
Horváth Károly, Horváth László, Horváthné Fekecs Erika, Jász Zoltán, Kecskés
Zsuzsa, Kis István Dénes, Kovács Renáta, Laki-Gazda Kft. és Laki-Park Kft. minden
dolgozója, Lendvai Edit, Lovas István, Mazzeó Paszkál, Major Péter, Molnár László,
Rózsa Máté, Pongrácz Márta, Szendrey Mihály, Szuetta Béla, Talmácsi Alexa,
Táborosi Andor, Tasi Rita, Tóth Richárd, Tóth Sándor és Balla Marika, Tubak Csilla,
Varga Mihály, Varga Zoltán, Verseghy Balázs, Verzár Csaba, Verzár Kriszti, Verzárné
Gabi, Vigh Vivien és Eszter
Köszönjük még egyszer mindenkinek! ...és elõre is elnézést kérünk, ha valakit
véletlenül kihagytunk volna!

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

Harmatos Zoltán

Daniel Ideris & Varga Tünde

Szerencsére a nyári, iskolai szünetben Magyarországra is vis-
sza tudunk jönni. Itt pedig fordul a kocka, és a párom kérdez,
tanul és alkalmazkodik a magyar mindennapokhoz. Az idei nyár
pedig különösen fontos volt a számunkra. 

Korábban már Malájziában összeházasodtunk, és fogaldal-
munkat itthon is megerõsítettük. Lakiteleken. Köszönjük azok-
nak, akik velünk együtt ünnepeltek, segítettek emlékezetessé
tenni  ezt a napot is!

És a „mese“, ami elkezdõdött folytatódik tovább... s boldogan
élünk, amíg meg nem halunk!

Mi, az esküvõnk után

Kedves Tünde! Köszönjük az érdekes élménybeszámolót
Neked, s Varáné Darabos Mártának azt, hogy segítette
eljutni hozzám. 

Kívánjuk mindannyian, hogy legyetek boldogok, s egysz-
er majd költözzetek haza sok kisgyermekkel, hogy az
itthoni, magyar világot is megismerjék  a gyermekeitek! 

Minden szépet és jót Nektek! Cz.E.

Nyári hûsítõ finomságok
A rekkenõ nyári hõségben kinek ne esne jól valamiféle finom hûsítõ
ital, amit nem kell literszámra vedelnie, csak egy keveset hörpintenie
belõle és elmúlna a fojtogató szomjúság?! Ehhez még sok pénzre
sincsen szükségünk, sõt mindennek tetejében még egészségesek is
maradhatunk, hiszen nem tömjük magunkat tele adalékanyagokkal...
Mi is lehetne finomabb és táplálóbb, no meg egészségesebb a tur-
mixoknál?! De mint mindenben, ebben is vannak receptek, arany-
szabályok... Van sokféle friss gyümölcs, a már leérettek közül a
fagyasztóból választhatunk.
Grapefruit-narancs turmix:
1 narancs, 1 grapefruit, 2 evõ-
kanál citromlé. A gyümöl-
csöket vágjuk cikkekre és tur-
mixoljuk össze, majd adjuk
hozzá a citromlevet. Aki szereti
az igazán különleges ízeket,
bolondíthatja egy kevés men-
talevéllel is. Rendkívüli vitaminbomba, amely felpezsdíti az
immunrendszert. 
Meggyturmix: 15 dkg meggy (lehet friss vagy befõtt is, lényeg, hogy
magozott legyen), 2 evõkanál citromlé, 3 evõkanál cukor, 1 tojás.
Mixeljük össze a hozzávalókat, töltsük poharakba, tegyünk bele
jégkockákat és már készen is van.
Eper-õszibarack turmix: 1 õszibarack, 2 maréknyi eper. Az epret
tisztítsd meg, az õszibarackot darabold fel, távolítsd el a magját!
Turmixold õket és már kortyolhatod is! 


