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Január – Nagyboldogasszony – FERGETEG hava

Február – Böjt elõ –  JÉGBONTÓ hava

Glor ia Vict is  – „A magyar szel lem halhatat lan és e l jõ  megvál tani  az embernemet. “  

Ismét kihunyt egy Lámpás...

Csányi János
nyugalmazott

tanár 
december 

24-én, 82 éves
korában
elment...,

...megnézi, hogy mi készülõdik kará-
csony este odafent...

Talán már beszélgetett Mindszenthy
bíborossal is, akit emlékeztetett arra,

hogy kisfiúként ministrált neki
Pálosszentkúton. –  Ezt ugyanis 

büszkén mesélte egykor...

Az elismerés táplálja a

mûvészetet és tudományt...

KöszöntjükKöszöntjük

Lakitelek  Lakitelek  

KKultúra Lovagját,ultúra Lovagját,

Lendvainé Lendvainé 

drdr. Erki Máriát!. Erki Máriát!

Kicsiny településünk második kultúra lovag-
ját avatták Pesten a múlt hét végén. A Mák-
virág Galéria tulajdonosát, a kultúráért
rendkívül sokat tevékenykedõ gyógy-
szerészasszonyt, galériatulajdonost a –
családtagjain kívül – elkísérte az avatási
ceremóniára Bagi Ferenc plébános úr,
kultúrlovag is. 

Rendkívül büszkék vagyunk, hogy Marika
megkapta ezt a kitüntetõ elismerést.
Gratulálunk!
A  méltató cikket lapunk 11. oldalán olvashatják.

L'art pour l'art ('mûvészet a mûvészetért')

Ez a kifejezés a mûvészet öncélúságát vallja, vagyis
hogy a létét önnön szépsége indokolja, s éppen ezért
nem kell semmilyen társadalmi, politikai, vallási,
erkölcsi vagy gazdasági célt szolgálnia, az igazi
mûvész feladata az örök szépség ábrázolása.

Ezek voltak a legelsõ gondolataim,
amikor meghallottam, hogy egykori
tanárom, húsz esztendõn át pedig kol-
legám, Jancsi bácsi – az egyik legnép-
szerûbb lakiteleki pedagógus – elhunyt. 

Temetésén zuhogott az esõ, még az
égiek is sírtak, hogy a közismert tanár
úrtól vesz végsõ búcsút a családon
kívül a rokonok, ismerõsök, volt kol-
legák és tanítványok sokasága. 

A felesége, Irénke néni, s Andi lánya is
fogadta fenn az érkezõt...

Olajos István iskolaigazgató méltatta a
nagyszerû tanárt, sportembert, lelkes
és lelkesítõ bélyeggyûjtõt. Nekem is
számtalan képsor, emlék pergett le az
agyamban, míg a gondolatokat, emléke-
zéseket hallgattam. 

Szigorú tanár volt, de a gyerekekért
tûzön-vízen át, mindent megtett!
Nagyon sokan vagyunk, akik szeretettel
emlékezünk rá.  Isten Önnel!
Olajos István búcsúzó szövegébõl a 7. oldalon
elolvasnak. Czinege Edit

Év eleji fohász: Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, Benned bízva  és Hozzád könyörögve – kicsiny
nemzetünkért. Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét – Dávid és Góliát. 

Dávid szembe mert szállni Góliáttal és gyõzött, mert Te, Urunk, vele voltál. 
Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre.

Imádkozunk vezetõinkért is, hogy Istenhez hûen vezessék országunkat, nemzetünket...
Segítsd õket, segíts minket Szent Lelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsõség, mindörökké. Ámen.

Bízzunk Mindszenty József bíboros kijelentésében: „Ha lesz egy millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet!“

Mit hozhat 2015?
„A gyarapodás és a bölcsesség

éve lesz a 2015-ös“ – hallottam az
egyik ismerõstõl. Más azt mondja, „a siker éve
következik“. Bizony, mindkettõ jó lenne! De ugyan ki az,
aki igazán megmondja a „valót“, belelát a jövõbe? 

Halandó ember aligha...
Egy biztos: valami véget ért, valami új kezdõdik, ami

tisztább, jobb, rendezettebb életre ad lehetõséget.
Minden új esztendõ elején – titokban vagy hangosan –
megtervezünk valamilyen célt, felállítunk egy saját mér-
cét, próbáljuk valamilyen gondolatok mentén elrendezni,
mi is lenne a legjobb, hogyan kellene könnyebbé, boldo-
gabbá, gazdagabbá tenni az életünket. Lelki gazdag-
ságra gondolok. Bár annak is örülnék, ha anyagi gondok
sem nehezítenék az életemet. Azért kipróbálnám,
milyen is lenne jómódban élni!...

Máris pír önti el az arcom, ugyan, mire föl elégedetlen-
kedek én? Eszembe jut, hogy naponta látjuk, szem-
besülünk azzal a sok szörnyûséggel, mely dúl a világ-
ban. Hány ember veszti el ember által(!) az otthonát, a
teljes vagyonkáját. Lõnek, robbantanak, gonoszkodnak.
Tankokkal, s bankokkal egyaránt... Micsoda világ!

Mit tegyek? Hogyan döntsek? Lesz-e elég erõm a
saját nehézségeim elviselésére?

S máris zengnek a fülemben a szavak: Legyünk opti-
misták! Gondolkodjunk pozitívan! 

Bevallom, nagyon próbálkozom, de lépten-nyomon
azon veszem észre magam, hogy elbizonytalanodom... 

Nincs békesség a közvetlen környezetemben sem! A
saját lelkemben is forrnak idõnként az indulatok. Az
igazságtalanságot nem tudom elviselni! Vagy legalábbis
nagyon nehezen teszem túl rajta magam...

Fontos, hogy jobban higgyünk a saját fülünknek,
szemünknek, a bõrünkön tapasztalt érzéseknek, a
szívünk hangjának, mint megtévesztõinknek.

Ha pedig nõnek a gondok, jobban össze kellene fog-
nunk, közösen kellene keresnünk a megoldást, közösen
kellene terveznünk, szerveznünk! 

Tessék mondani: Hogyan legyek optimista? 
Keresem én a választ, az útmutatást! Mert ha hiszek,

az már erõt, kapaszkodót ad! Nem adom fel! A közös
sikerhez egyenként is kell bizakodnunk, reményked-
nünk. Csak így lehet sikeres a 2015-ös év is. Czinege Edit



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Fazekas Péter (édesanya: Lakatos Xénia)

Kirs Debora (édesanya: Kirs Bernadett)

Kardos Zselyke (édesanya: Izbéki Csilla)

Juhász Dávid János (édesanya: Tóth Ildikó)

Gyuricsán Roland (édesanya: Gyuricsán Orsolya)

Tóth Kristóf (édesanya: Sánta Nóra)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet
Tiszakécske (Eü.KÖZPONT)

Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Szamosi Kázmér István & Laky Anna

S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !
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„LABOR“,  azaz a VÉRVÉTEL
NAPJA: KEDD, fél 7-tõl fél10-ig 

Rácz doktor rendelõjében!

Lakitelek 
hírportálja!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt. 
(Tel.: 76/ 449-279; 76/ 548-078)

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Lakitelek, Széchenyi krt. 4.

Tel.: 06-20/361-93-30
e-mail: 

Hétfõtõl péntekig 16:30-18:00 között
fogadom a betegeket és gazdáikat.

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

Védõnõk: Horváth Lászlóné Magdika és
Fiedlerné Gumbér Ágota
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:

Csányi János (1932)
Szûcs Erzsébet  (1953)
Belicza András (1955)

Kabók József Zoltán (1957)
Kutasi József (1940)
Varga József (1956)
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Dr. Kalocsa Zoltán háziorvost
átmenetileg 
Dr. Rácz Péter 
háziorvos helyettesíti.

A rendelés dr. Rácz Péter 
rendelõjében (I. sz. háziorvosi
rendelõ) történik mindkét praxis
betegei részére az alábbi idõben:

Hétfõ:         7.30 – 13.00
Kedd:        11.00 – 16.30
Szerda:       7.30 – 13.00
Csütörtök:  11.00 – 15.30
Péntek:       7.30 – 13.00

Az eset leges hosszabb
várakozásért  e lõre is  szíves

elnézésüket  kér jük.
A praxis dolgozói

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 (polgárõr):      06-30/531-65-18
Madari Róbert (p.õr elnök):   06-30/62-100-63 
Kiss Nándor (tûzoltóparancsnok) 06-70/977-05-86

Csikósné Erzsikét  50. 

és Csikós Mihályt  54. 
születésnapja alkalmából
köszöntik sok szeretettel 
gyermekeik: Misi és Betti

LAKITELEK, 2014
Elkészült  LAKITELEK (2014-es) 
rendezvényeibõl, eseményeibõl

összevágott  kisfilm!
https://www.youtube.com/watch?v=TNT

YK1d3lrs&feature=youtu.be

Szüleimnek

Istenen kívül más úgy sosem szeretett, 
mint ahogy szüleim szeretnek engemet. 

Istenen kívül más annyit nem szenvedett, 
mint õk, hogy felneveljenek, mint gyermeket.

Annyi gondoskodás, annyi figyelmes érintés, 
annyi tanács, s mikor rossz voltam intés,

talán csak a Napban van, mely minden pillanatban
az ember arcát melengeti ott fönt a magasban. 

Olyan áldozatot, mit értem hoztak s hoznak, 
tán meg se érdemlek – értem oly sokat dolgoznak.

S éjt nappallá téve miattam fáradoznak, 
Õk valódi hõsök – mégis rólam áradoznak.

Nem lesz talán se elég idõm, se elég szép szavam, 
hogy minden kedvességük egy versbe leírjam, 
De szívbõl mondom hálám tiszta s végtelen, 
mint a csillagos ég, s míg egy csillag is ég, 

az is marad nekem.

Kedves Olvasók! Dabastól Debrecenen át, Budapesten,
Gyõrszemerén keresztül Svédországtól Kanadáig – s ter-
mészetesen itthon, s a szomszédban is... – igen sok helyen
olvassák a Lakiteleki Újságot – immáron 27 esztendeje!
Töretlenül jelenik meg havonta, s változatlan lelkesedéssel
olvassák az Olvasók! Öröm ez nekünk!
Az elõfizetésünk ebben az esztendõben sem változik!
Egy-egy lapszám 150 forint; a helyi elõfizetés 1.500.-
forint (házhoz visszük!); a postázandó 3.500 Ft; kül-
földre pedig 5.000 Ft. (Nagyon jutányos! Köszönjük a
fenntartónak, Lezsák Sándornak, hogy a megjelenést
hónapról hónapra finanszírozza!)
Elõfizethetõ: szerdánként 14-20 óra között a
szerkesztõségben, Kossuth u. 15., a volt FOTÓboltban!
Az Agyagvirág Bt. számlájára is befizethetõ, utalható;
kérjük felírni: Lakiteki Újság elõfizetés. 52000018-
14103333. Köszönjük! 
Isten éltessen mindenkit! Czinege Edit felelõs szerkesztõ

A búbos banka lett 
a 2015-ös év madara
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A 2015-ös esztendõ elsõ képviselõje,
Belicza András, akivel beszélgetek az
elmúlt idõszak önkormányzati képviselõi
eseményekrõl – sok más egyéb között.

Mindenki nagyon jól ismeri Bandit,
hiszen az elmúlt idõszakban a mûve-
lõdési ház (leginkább egész Lakitelek)
kulturális életét irányítja, szervezi.

Emellett dobol, énekel, zenekari tag (tûzoltózenekarban, valamint
könnyûzenét játszó együttesekben is), ha kell, akkor színész,
vagy épp sátrat épít valamelyik rendezvényre... Sõt, kisfilmeket
forgatott Lakitelek életébõl; és a múlt esztendõ végére elkészült
egy ifjúsági kalandfilmje is… Októbertõl pedig önkormányzati
képviselõ.

– Képviselõ úr, kedves Bandi! Ezen interjúban sem áll a számra a
magázás, mint az életben sem, így tegezõdve teszem fel a kérdéseket.
Nagyon régóta ismerjük egymást.  Képviselõként a kulturális bizottság-
ban is együtt dolgoztunk, kiállítások, rendezvények alkalmával is elég
sokszor. Tudom, hogy megbízható, felelõsségteljes, és ami nagyon
fontos, szeretetreméltó fiatalember vagy. Túlterhelhetõ! Honnan ez a
széles skálájú teherbírásod? Mi ad mindenhez erõt?

– Köszönöm a szavaidat, ezek most nagyon jól esnek… Az elmúlt 15-20
évben mindig volt olyan tennivaló, amelyért igazán lelkesedni tudtam. Ma is
van. Ez adja az erõt és az energiát ahhoz, hogy kitartó legyek. 

Sok olyan cél volt eddig is az életem során, amelynek eléréséhez olyan
energiákat kellett mozgósítanom, amelyekrõl igazán fogalmam sem volt.
Munka közben mindig több kitartásra, leleményességre és problé-
mamegoldásra van szükség, mint amire az ember az elején gondolna. 

Az erõt elsõsorban abból a csapatból merítem, amelyben éppen dolgozom.
A zenekarok, a Színjátszó Kör, de még a filmkészítés is olyan terep, ahol
nagyon fontos az, hogy nálam jobb emberekkel dolgozhassak. Õk úgy tudnak
inspirálni a közös munka során, ami belõlem is a lehetõ legjobbat hozza ki.
Ezekhez a feladatokhoz az erõt természetesen a családomtól kapom, õk
segítenek és támogatnak, valamint õk viselnek el, ha a helyzet úgy hozza…

– Felföldi Zoltán polgármesteri végkielégítésének – a járulékokkal
emelt együttes bruttó – összege 1.767.078 forint volt. „Lakitelek egy-
házai, önszervezõdõ közösségei, egyesületei és alapítványai között
kerüljön felosztásra“ – nyilatkozott errõl a volt polgármester. A humán
bizottság osztotta szét, s mint láthatjuk, igen szépen kaptak a jelzett
civilszervezetek. (Ennek a jegyzékét is láthatják az olvasók a lapban.)
Pályázni kellett erre az összegre, vagy méltányossági alapon lett szét-
osztva?

– Pályázni nem kellett, de a településen mûködõ civil szervezeteknek,
alapítványoknak, mûvészeti csoportoknak jelezniük kellett az igényüket a
bizottság felé. Vita nélkül, a legnagyobb egyetértésben döntöttünk a Felföldi
Zoltán által felajánlott összeg elosztásáról. Az érintett szervezetek valószínû-
leg azóta már megkapták a felajánlás rájuk esõ részét. 

– Elektronikus levélben jelezték az év elsõ munkanapján dr. Németh
László és dr. Németh Norbert fogorvosok, hogy aktuálissá vált az
egészségügyi alapellátási szerzõdés megkötése – köztük és az önkor-
mányzat között. Örömmel tölt el, hogy jelenleg két fogorvosunk is aktí-
van dolgozik. Van „fiú“, aki a „stafétabotot“ önálló fogorvosként veszi
át, ha majd aktuálissá válik! Bár mi a szerzõdés részletes szövegét nem
láthatjuk teljes egészében, csak keveset olvashatunk ki az elõterjesztés-
bõl. Megtudhatnak az olvasók többet is az ülést követõen?

– Mivel a fogorvosi alapellátás biztosítása alapvetõ fontosságú a
településen, így természetesen tárgyaltuk az elõterjesztést. Számomra is

megnyugtató érzés akár képviselõként, akár magánemberként is, hogy Dr.
Németh László mellett Dr. Németh Norbert is Lakiteleken tervezi a jövõjét,
komoly feladatot vállalva az egészségmegõrzés területén. Az orvosokkal
közös egyeztetésen mindkét fél által elfogadható szerzõdés született, ame-
lyet a testület egybehangzóan támogatott.

– Lakitelek Önkormányzata a Lakiteleki Közbiztonságáért Alapítvány
Európai Uniós (2014-es LEADER) pályázati forrásból történõ pályázás-
sal nyert bruttó 8.645.374 Ft vissza nem térítendõ támogatási összeget.
Ehhez további nem támogatott tételként bruttó 1 119 238 Ft is szükségel-
tetik még az önkormányzat részérõl – vissza nem térítendõ támogatás-
ban. Láthatjuk, hogy több árajánlat is érkezett kameraépítési ügyben. Mi
lett a döntés eredménye? Hova lesznek az új kamerák építve?
Hatékonyabbak lesznek-e, mint a közel tíz éve felépített elõzõ rendszer?

– Az ajánlatokat több szempontból is értelmezni kellett a pénzügyi
bizottságnak és a testületnek is. Alapvetõ fontosságú a rendszer kiépítése
szempontjából az adatok továbbítása a kamerák és a központ között,
valamint a karbantartási költségek optimalizálása. A kamerák felszerelési
pontjai alapvetõen korábban meghatározásra kerültek, de van lehetõ-
ségünk átcsoportosításra. A jelenleg elérhetõ legjobb megoldásokkal
szeretnénk megvalósítani ezt a fejlesztést. Már nem csak autótípusokat,
de akár a rendszámot is le lehet olvasni az új technikák alkalmazásával,
ami biztonságosabbá teszi a településünket és megkönnyíti az esetleges
bûncselekmények, rongálások tetteseinek nagyobb pontosságú bea-
zonosítását is.

– Megszületett már az év elsõ lakiteleki babája! Beindult a
babakötvény? 

– A babakötvény bevezetését komoly eredménynek tartom, mert az állam
által a gyermek születésekor nyújtott életkezdési támogatását, amely jelenleg
42.500 Ft, az önkormányzat és a szülõk erejükhöz mérten ki tudják
egészíteni. Az állami támogatás alapvetõen ugyanis egy kincstári letéti szám-
lára érkezik, amely számlára befizetési kezdeményezésre nincs lehetõség.
Éppen ezért a gyermek számára a szülõknek (díjmentes) Start-értékpapír
számlát kell nyitniuk, amelyre az állami támogatás átutalható, sõt erre a
számlára már akár természetes személyek, akár az önkormányzat is befizet-
heti az általa meghatározott összeget.  Dombi Sándor képviselõ úrral együtt
készítettük az elõterjesztést, amelyben az önkormányzat a gyermek 18 éves
koráig három részletben összesen 60.000 Ft támogatást biztosít minden
lakiteleki gyermeknek, aki ezentúl megszületik. Fontos, hogy ez az összeg az
állami támogatással és a szülõk esetleges befizetéseivel együtt hosszú
éveken át kamatozik és azt csak a kedvezményezett, tehát a gyermek veheti
fel és fordíthatja tanulmányaira, lakhatására, pályakezdésre. Pont ezért is le-
pett meg, hogy a testület ezt az elõterjesztést 4 igen és 3 tartózkodás mellett
fogadta el… Nem gondoltam, hogy ezt az elõterjesztést a Humán Bizottság
elnöke sem fogja majd támogatni…

– Nagy siker volt több alkalommal is a mûvelõdési házban – az
Órákon át ifjúsági kalandfilm premierjén. Honnan jött ez a filmbéli gon-
dolat? S hogyan lett belõle film? Nagyszerûen oldottátok meg a néhány
szereplõs történetet. Nem is véletlenül vettétek át Lezsák Sándortól a
„Lakiteleki Oszkár“-díjat!

– A tavalyi év elején már játszadoztam a gondolattal, hogy egy ifjúsági fil-
met szeretnék forgatni gyermekszereplõkkel. Talán sokan emlékeznek, hogy
óvodások és kisiskolások rajzaiból négy lakiteleki rajzfilm készült tavasszal,
amelyet nagy sikerrel vetítettünk a mûvelõdési házban. 

A gyermekek, a szülõk és a felkészítõ óvónénik, tanárok mind nagy
büszkeséggel látták a közös munka eredményét. Már akkor is éreztem, hogy
gyerekeknek készíteni valamit, az egy igazi csuda dolog, fõleg akkor, ha azt
velük együtt csináljuk. 

Folyt. a köv. oldalon

Beszélgetés Belicza András képviselõvel
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Kevés ember hitte el, hogy olyan lesz a film, amilyennek elképzeltem.
Egészen pontos tervet állítottam fel márciusban, amely tartalmazta a for-
gatókönyv megírását, a szereplõválogatást, a próbákat, a forgatást és az
utána következõ mûhelymunkát. Nagyon feszes tempót kívánt meg a terv
megvalósítása. Egy ilyen produkció általában több millió forintból, átlagosan
2-3 év alatt készül el. Mi ezt tíz hónap alatt megvalósítottuk, nulla forint fel-
használásával. Ez olyan teljesítmény, amilyenre tudomásom szerint még nem
volt példa az országban ilyen minõségû és terjedelmû film elkészítésekor.
Elek Pistinek és Radics Istvánnak sokat köszönhetünk, hiszen a forgatás alatt
felhasznált energiáinkat õk pótolták. Minden forgatási napon délben vendégül
látta a stábot a Kecskés Étterem, valamint pogácsával, buktákkal megpakol-
va a helyszíneken reggeliztünk és uzsonnáztunk a szereplõkkel. A Lakiteleki
Gyermekalapítvány kameráját kaptuk kölcsön a forgatáshoz, a fényterelõt,
akkumulátorokat pedig egy régi videós barátom bocsájtotta rendelke-
zésünkre. Lakitelek Önkormányzata a szállításban volt nagy segítségemre,
ugyanis két hétig volt szükségünk egy olyan autóra, amelyben biztonságosan
tudtam a gyermekeket szállítani és a rakterében elfértek a technikai beren-
dezések is. Továbbá díjmentesen forgathattunk az önkormányzat tulaj-
donában lévõ épületekben, például a mûvelõdési házban is. Ebben a produk-
cióban minden a mi munkánk, a mi teljesítményünk. Köszönöm Lezsák
Sándor elnök úrnak, hogy megtisztelte a premiert és megkaptuk tõle elsõ
„Oszkár“-díjunkat. Felföldi Zoltán polgármester és Madari Andor alpol-
gármester segítségét ezúton is köszönöm!

A filmet egyébként azóta több településre is meghívták, az alkotókkal
együtt. Sokan kíváncsiak a történetre, a technikai megoldásokra és ránk,
lakitelekiekre. Fontos téma lesz a bemutatók utáni beszélgetéseken a valóság
és a film közötti különbség. A szereplõk személyes tapasztalataik alapján
tudják elmesélni a leendõ nézõknek, a kortársaiknak azt, hogy nem kell
mindig készpénznek venni azt, amit a televízióban látnak. Ez csak film…

Magam is meglepõdtem azon a fokozott érdeklõdésen, ami az elmúlt egy
hónapban tapasztaltam. Kanadából, Vancouver-bõl is érdeklõdtek, hogy
miképpen mutathatnák be ott a helyi magyar kolónia egyik összejövetelén!
Ez különösen jól esett nekünk. Keressük a technikai lehetõséget ahhoz, hogy
minél jobb minõségben oda is el tudjuk küldeni. Jó kaland volt ez nekünk és
jó kaland azoknak is, akik megnézik.

– Remek volt az idei Örömkoncert és Falukarácsony is.
– Mindkét rendezvény egyértelmûen bizonyítja azt, hogy olyan emberek

élnek közöttünk, akik komolyan gondolják a közös munkát és a közös
élményeket. Nagyon szerencsésnek érzem magam, mikor velük vagyok és
beszélgetünk, ötletelünk a következõ produkciókról. Munkámból kifolyólag
sok település programszervezõjével, polgármesterével, mûvelõdési szakem-
berével találkoztam az elmúlt bõ két évben. Folyamatosan csodálkoznak és
értetlenül állnak, amikor arról beszélek, hogy Lakitelek milyen gazdag a kul-
turális értékekben. Régen, amikor kisgyerek voltam, nem tudtam elképzelni
egy települést sem, amelynek nincs Tisza-holtága, mert nekünk természete-
sen van. Számunkra ma szintén természetes, hogy színvonalas produkciókat
nyújtó néptáncosaink, citerásaink, színjátszóink, tûzoltózenekarunk,
versmondóink, képzõmûvészeink, zenészeink, énekeseink vannak. Tudok
olyan mûvelõdési házról, ahol a karácsonyi mûsort sem tudják megoldani,
csak vendégmûvészekkel, pedig nem kisebb település, mint a miénk. 

Gazdagok vagyunk, de errõl fogalmunk sincs. 
Ezúton köszönöm minden szereplõnek a munkáját az Örömkoncerten, a

Színjátszó Kör elõadásán, a Néptánc-és Citeragálán és a Falukará-
csonyon is! 

– Nagy sikerû volt a Fúvós zenekarok januári találkozója!
– A karnagyunk, Szõke Ferenc vetette fel az Újévi Koncert megvalósításá-

nak ötletét, amelyet lelkesen fogadott a zenekar minden tagja, valamint
Madari Andor, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke is. Komoly munka zajlott
ezen a fronton is az elmúlt két évben, amelynek eredményeit folyamatosan
hozta a zenekar. Fúvószenekari minõsítõ verseny ezüst fokozata, számtalan

meghívás az ország határain belül és azon túl is. Nagyszerû csapat, komoly
hozzáállás. Ezúton szeretném megköszönni Madari Andornak a koncert
megszervezésében nyújtott segítségét, valamint a rendezvény fõ szponzorá-
nak, a Hódút Freeway Kft-nek a támogatását.

– Te is okoztál egy kis aggodalmat a múlt év végén a családod, bará-
tok, ismerõsök körében, kórházba kerültél. Összecsaptak egy kissé a
hullámok, megtörtént az elsõ figyelmeztetõ: vigyázz, lassíts, tudd, hogy
hol vannak a tûréshatárok, ne feszítsd túl a húrt! Mi történt?

– Jelenleg éppen egy katéteres koszorúér vizsgálat elõtt állok, a kapott
eredmények fényében talán én is már többet fogok tudni. Az Örömkoncert
után, december 7-én hajnalban ébredtem mellkasi fájdalommal, majd a men-
tõk beszállítottak a kecskeméti kórházba, ahol kivizsgáltak, majd néhány
napot a kardiológiai osztályon töltöttem. A vizsgálatok eredményének
kiértékelését én is várom. Tény, hogy erõs iramot diktáltam magamnak a tava-
lyi évben. Sok volt a megoldásra váró feladat és ott volt a film is. Néha úgy
éreztem, hogy nem tudom tartani a saját magammal szemben elvárt
határidõimet. Az lehet a fõ probléma, hogy engem az éltet igazán és akkor
érzem magam jól, ha azt csinálhatom, amit szeretek. A zenélés, a színjátszás,
a film mind olyan tevékenység, amelyet csak teljes erõbedobással lehet
csinálni. Egyébként nem érdemes… Talán voltak egyéb dolgok is, amit a kel-
leténél jobban a „szívemre“ vettem…

– Igen, tudjuk mindannyian, hogy nem volt könnyû a képviselõi
nyitás. Gondolom, ez is megviselt. Aztán úgy tûnt, hogy talán sínre állt
már a dolog. Még sincs minden rendben…

– A képviselõi munka nehézségei világosak voltak számomra már a kam-
pány idõszakában is. Váratlan és érthetetlen volt a számomra az, hogy pil-
lanatok alatt megítéltek és akár elítéltek az interneten. Érdekes módon
érvekkel, tényekkel egy pillanatig sem veszõdtek a hozzászólók… Akkor és
ott is jeleztem, hogy személyesen szívesen állok bárki rendelkezésére, akinek
kérdése, véleménye, észrevétele van. 

– Egy képviselõ soha nem vár kivételezést, engedményt.  Ma már
tudom, hogy nem pletyka, hogy ezer forint fizetési elmaradásod miatt
méltatlansági eljárást indítottak ellened! (Édesapád temetése dél-
elõttjén...) Magán, vagy intézményi elmaradás ez a jelentéktelen
összeg? Kaptál fizetési felszólítást ezt megelõzõen az adósoktól?

– Egészen konkrétan 1026 Ft be nem fizetett késedelmi pótlék tárgyában
indították meg ellenem a méltatlansági eljárást. Errõl a tartozásról tudomá-
som nem volt, hiszen úgy gondoltam, hogy az önkormányzat felé minden
anyagi kötelezettségem kiegyenlítésre került. Nyilvánvaló számomra, hogy
amennyiben a hivataltól ötven méterre dolgozom, valamint alkalmazottként
hetente megfordulok ott, talán felhívhatták volna a figyelmem erre a tartozás-
ra. Természetesen állok az ügy elébe.  

– S azóta azt is tudjuk, hogy a szerzõdésed sem lesz meghosszabbít-
va… Dávid Orsi visszajön a gyermekgondozási szabadságáról.

– Így van. A szerzõdésem határozott idõre köttetett annak idején és már-
cius 31-én lejár. Dávid Orsi érkezik vissza a tervek szerint a mûvelõdési
házba a programszervezõi beosztásba. Én nagyon örülök ennek a több, mint
két évnek, amit itt tölthettem. Gyermekkorom óta második otthonom volt a
mûvelõdési ház, az lesz ezután is. Természetesen a jövõben is ide fog kötni
a Színjátszó Kör, a Tûzoltózenekar, a próbák, az elõadások. Annak kimondot-
tan örülök, hogy ez idõ alatt sikerült felújítani a színpadunkat, a széksorokat
és egy kis technikai fejlesztést is kapott a színházterem. A szõnyeges
borítástól igazi meleg, otthonos hangulatú lett ez a hatalmas tér. 

Sok minden történt a házban és a ház elõtti parkban, és remélem, hogy
mindazok, akikkel jól éreztük magunkat ezeken a rendezvényeken közösen
fõzve, szalonnát sütve, énekelve vagy táncolva, azokkal találkozom még itt.
Orsival egyeztetve a késõbbiekben a mûvelõdési házban szeretném majd a
képviselõi fogadóórákat megtartani. 

– S bekövetkezett a nem várt változtatások sora… 

Folyt. a köv. oldalon
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A Belicza-interjú folytatása:

A változtatás elõjeleként – többek között – Tigyiné Julikának, az idõs-
otthon vezetõjének kell nyugállományba vonulnia; bár a 40 éves munka-
szolgálat erre senkit sem kötelez... 

dr. Tóth-Péli Emõke jegyzõnk munkaviszonya azonnali hatállyal
megszûnt, „bizalomvesztésre“ hivatkozással. 

(Emõke azt kérte, csak az „Utolsó szó jogán“ címû írását tegyük közzé,
semmilyen más írásra, interjúra nem vállalkozik. Megértem.)

– Ehhez én sem szeretnék hozzátenni semmit. Magáért beszél…
– Igen, vannak olyan történések manapság nálunk is szép számmal,

melyeket nem értünk, nem tudjuk, miért alakult úgy..., miért épp õ, miért
épp akkor és miért épp azért, az által... Talányos, mint a tény maga. 

Vannak helyzetek, amit ha megértek is, mégsem tudom elfogadni, mert
fel nem foghatom, miért ilyen a módszer? 

Bízom benne, hogy a Jóisten kegyesen elrendezi a dolgokat, hiszen
soha, semmi nem múlik el „csak úgy”!

Bandi, kívánom, hogy a sok terved, ötleted ne essék bele semmiféle kö-
vethetetlen, feneketlen kútba! Kívánom, hogy legyen helyed, ahol tovább foly-
tathatod a kultúráért, a mûvelõdésért  a harcod. 

Mint önkormányzati képviselõ,  tudom, hogy megállod a helyed! 
Sok sikert kívánok! Vigyázz magadra! Köszönöm. Czinege Edit

„Bár a történelem ítélõszéke nélkülözhetetlen intézmény az emberiség
életében, mégis baj az, ha egy-egy országban, egy-egy nemzet kebelében túl-
ságosan gyakran kell ennél az ítélõszéknél jogorvoslatot keresni, mert ez
annak tanúsága, hogy az a nemzet nem képes igazi szelekcióra, nem ismeri
fel a jellemeket és a tehetségeket, és kimagasló fiaival életükben igazságtalan-
ul bánik.“ (Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása)

„Sok minden van amit szívesen adnék Neked. . . Szeretnék Neked bölcses-
séget adni, de azt csak a múló évek hozhatják meg. Szeretnék Neked sikert
adni, de annak csak akkor van értéke, ha megdolgozunk érte. Szeretnék
Neked boldogságot adni, de az oda vezetõ utat mindenkinek magának kell
megtalálnia. De van egy olyan ajándék, amit adhatok Neked, amely mindig
veled lesz és az nem más, mint az én szeretetem...“   (ismertelen)

A Mûvelõdési Ház hírei
– Belicza András rovata

Színvonalas mûsorokkal, jó hangulatú ren-
dezvényekkel zártuk a tavalyi évet. December
6-án az általános iskolában került megren-

dezésre az Adventi Udvar, amely már hagyománynak tekinthetõ
Lakiteleken. A mûsor, a forralt bor, puncs, a gyermekek és szülõk által
készített kis ajándékok kirakodó vására észrevétlenül hangolta a
résztvevõket a közelgõ ünnepre. Az általános iskola tanárai, a gyer-
mekek és a szülõk minden évben komoly munkát, szervezést áldoznak
a rendezvény megvalósítására.

A Jótékonysági Örömkoncert várta a közönséget a mûvelõdési
házban december 6-án este. Komoly-, és könnyûzenészek, énekesek
álltak színpadra és adták tudásuk legjavát. Sok új szereplõt sikerült az
ügy mellé állítani, köszönöm szépen minden fellépõ munkáját! A teljes
bevételt természetesen, mint minden évben eddig a lakiteleki
hátrányos helyzetû családok megsegítésére ajánlották fel a szervezõk.
Tíz családot tudtunk meglepni a Jutka bolt segítségével összeállított
értékes csomagok kiszállításával még az ünnepek elõtt. Köszönöm
Víglási Imre és a dolgozók segítségét. 

Hat éve szervezem ezt a rendezvényt és örömmel látom, hogy min-
den évben tudunk hozzátenni valami újat, amit megszerethet a közön-
ség.

December 12-én került sor az Órákon át c. ifjúsági kalandfilm
elsõ nyilvános vetítésére. Meg is telt a moziterem. A premieren meg-
jelent Lezsák Sándor országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés alel-
nöke, aki személyesen adta át az alkotóknak és a szereplõknek azt a
lakiteleki „Oszkár“ feliratú szobrot, melynek formája és megjelenése
megidézte az igazi Oscar-t! A szobrokat Czinege Edit keramikus
készítette el. Másnap, december 13-án megismételt vetítést tartottunk,
szép számú nézõ elõtt! A településen még soha nem készült hasonló
alkotás eddig. 

A forgatás fõ támogatói voltak: Radics István (Magyar Pékek 2009
Kft.), Elek István (Kecskés Étterem), Lakitelek Önkormányzata,
Horváth Sándor (ADG Stúdió), Magna Produkció.

December 14-én este hivatalosan is átadásra került a
mûvelõdési ház felújított színházterme. A Lakiteleki Színjátszó
Kör fergeteges kabaré elõadással tette emlékezetessé a rendezvényt.
Harsány kacagás, szikrázó poénok, humor és jókedv töltötte be a ter-
met és egy fiatal tehetség is bemutatkozott a közönségnek Dobecz
Andor személyében. Többen szomorúan jelezték, hogy nem
tudtak eljönni erre az elõadásra, nekik üzenjük, hogy idén
az elsõ félévben szeretnénk megismételni a produkciót!

December 18-án délelõtt Zeneiskolai Koncerten mutatták be a
zenetanárok és a növendékek azokat a mûveket, amelyek fontos
állomásai a zenét tanulók életének. Társaik elõtt bizonyították tehet-
ségüket és szorgalmukat, valamint fejlõdésüket. Lakitelek nagy ígéretei
a zongora, a fa- és rézfúvós tanszak, a hegedûsök, a citerások.
Köszönet illeti az általános iskola vezetését és a zenetanárokat az
eredményes munkáért.

December 18-án este Néptánc és Citeragála zajlott nálunk
rengeteg fellépõvel és még több nézõvel, büszke szülõvel! Sallai
András és Sallainé Gyõri Csilla vezetésével készültek a néptáncosok
több csoportban és korosztályban, Vadas László és Kapuvári Eszter
vezetésével pedig a citerások álltak színpadra. Zsúfolásig megtelt
nézõtér és fergeteges hangulat jellemezte a rendezvényt!

December 20-án este tartottuk meg a hagyományos Falukarácsony
rendezvényünket, amelyen több helyi fellépõ táncos és mûvészeti cso-
port adott mûsort! Köszönet illet minden kedves fellépõt, aki jelenlété-
vel emelte a rendezvény színvonalát! 

Folytatás a következõ oldalon!

Január 16-án felmentették tisztségébõl dr. Tóth-
Péli Emõke jegyzõt, a Lakiteleki Polgármesteri
Hivatal vezetõjét.
A jegyzõi állásra pályázat kerül kiírásra. (A hivatal
vezetését a következõ jegyzõ kinevezéséig Kis Nándorné
pénzügyi csoportvezetõ látja el.)
Dr. Tóth-Péli Emõke „Az utolsó szó jogán“ címmel közleményt juttatott el
a Lakiteleki Újsághoz is, melyet kérésére – változtatás nélkül – közlünk. 

Az utolsó szó jogán

… a megbékélés kulcsa pedig a polgármester kezében van, hiszen õ
a falu elsõ embere. Ezzel a kulccsal be tudja zárni a múltat és ki tudja
nyitni a jövõt. Ehhez szüksége lesz hitre, alázatra, nagyvonalúságra,
egyenes jellemre.
Kívánom mindezt, valamint sikereket, tegyen legalább annyit ezért a

faluért – sõt annál is többet – , mint amennyit az elmúlt években mások
tettek. Kellõ idõ áll rendelkezésére, hogy megmutassa, képes-e rá. 

Köszönöm az itt élõknek, hogy részese lehettem mindennapjaiknak,
még akkor is, ha ez – munkakörömbõl adódóan – nem volt mindig
örömteli, ugyanakkor büszke vagyok arra, hogy az alkotás,
közösségépítés folyamatában közremûködhettem. 

Lakiteleknek el- és lekötelezettje vagyok, maradok: 
dr. Tóth-Péli Emõke



LAKITELEKI    ÚJSÁG 2015 január – február6

Hírek a Gondozási Központból… – szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Új évet kezdtünk, a maga nehézségeivel, szomorúsá-
gaival, és apró örömeivel. Ám adósa vagyok a Kedves
Olvasónak a decemberi beszámolómmal:

December 5-én járt nálunk a Mikulás, a nappali ellátás –
Idõsek Klubja Ellátottjainak, az Idõsek Otthona Lakóinak
virgácsos csomagot hozott, de volt benne szaloncukor,
csokimikulás, apró édesség. Apró fricskák, megmosolyogtató
humor mellett adta át idõseinknek az ajándékot a Mikulás
bácsi. Egy kis sütemény, üdítõ kiséretében ünnepeltünk és
énekeltük a „jöjj el hozzánk télapót“, csak itt a dalban nem a
gyerekek várták, hanem az idõsek. Természetesen az új
tanyagondnoki gépjármûvel a „Mikulás“ nemcsak az ebédet
hordta, hanem minden ellátottunk részére is vitt csomagot.
Apró öröm volt a szomorú hétköznapokban.

December 20-án Bagi Ferenc Atya, egyházi vendégével
látogatott el intézményünkbe, és  öltöztette ünnepi díszbe
lakóink lelkét a „Kis Jézus születésének ünnepére“.
December 22-én Kókai Géza Lelkész Úr tartott
Istentiszteletet intézményünkben, az Óvodások Vackor cso-
portja szerepelt (köszönet érte a szülõknek, és az Óvó
néniknek) majd Markányi Réka meglepetés vendégként,
gyönyörûen elõadott zenével –  furulyaszóval örvendeztetett
meg bennünket. Rozsnyói Ákos középiskolai tanuló, aki a
középiskolások közmunka programja keretében nyújt szá-
munkra idõnként segítséget, egy kis szerepléssel is hoz-
zájárult az ünnepi hangulathoz. Vendégeinket, Lakóinkat és
Klubtagjainkat süteménnyel üditõvel vendégeltük meg, majd
az idõsek otthona lakóinak egy kicsit tartalmasabb, klubtag-
jainknak egy kicsit szerényebb karácsonyi csomag átadására
került sor. Hálát adunk azért, hogy szinten tartott egészség-
ben, nyugalomban és békében együtt megértük ezt az évet,
és együtt kezdtük el az Újat. Kegyelettel emlékezünk azokra
az ellátottjainkra akik már nincsenek velünk.

Azt, hogy ünnepeink szépek, hogy nyugalomban és
békében élhettük mindennapjainkat, köszönhetõ annak is,
hogy nagyon sok ember szeretete, tisztelete és támo-
gatása irányult intézményünk és lakóink, ellátottjaink és
ezáltal dolgozóink felé.

Köszönetet mondunk az ajándékért, támogatásért :  a Laki -
Konyhának, és vezetõjének, Tóthné Balla Máriának, és az ott
dolgozóknak (egyben köszönjük egész éves munkájukat is! );
a Kecskés Étteremnek – Elek Istvánnak; Gyapjas Máriának,
Losoncziné Anikónak, Cina Józsefnek, Rozsnyói Ákosnak, a
Família ÁBC-nek, a Dóra Market Kft-nek, Juhász Lászlónak,
Emma Riegernek, a LÖSE-nek, Tubakné Fekete Hildának,
Csikós Mihálynak, hálásak vagyunk a Falu Karácsonyról, az
intézmény lakóinak juttatott süteményért, a december 27-i
toros káposzta finomságáért, és azért, hogy kaptunk, és több
területi ellátottnak is adni tudtunk belõle. 

Köszönetet mondunk az ünnepekre kapott édességért
Lezsák Sándor Országgyûlési Képviselõnek, az Országgyûlés
Alelnökének.

Egy idõs ember mint borsószemeket úgy pörgeti a napjait -
ám egy kedves szó, egy apró szeretettel teli gesztus, egy apró
ajándék – értékétõl függetlenül, egy mosoly megszépíti
számára a pillanatot.  Köszönjük!

Bár még nem készültem fel lelkileg – még nem tudom
szavakba önteni,  az érzést, de, mivel az intézményvezetõi
álláshelyre a pályázat kiírásra került, így el kell mon-
danom, 40 évnyi munka után, nyugdíjba készülök. (Nem
önszántából gondolta ezt így Julika!... sic. CzE) 
Átadom az intézményt egy új vezetõnek abban a remény-

ben, hogy folytatja a Gondozási Központ fejlesztési
munkáit, hogy magához öleli a Lakiteleken élõ idõseket,
képviseli õket és segítséget nyújt számukra a nehézségek
megoldásában és elviselésében, támaszuk lesz a nehéz
percekben, és sok-sok szép, örömteli percet szerez majd
az itt élõknek. 
Amit vállaltam 2012 május 1-i kinevezésemkor, úgy hiszem
azt teljesítettem: a bezárással fenyegetett intézmény most
jól, gazdaságosan mûködik, a szakmai munka hatékony,
veszteséget nem termel, elindult a fejlõdés útján. Természe-
tesen ez nem csak egyéni eredmény, közös csapatmunka,
közös gondolkodás, erõfeszítés eredménye, de azt hiszem,
– nem önteltség, ha azt mondom –, kellettem hozzá, a szak-
mai tapasztalatommal, azokkal az álmokkal, tervekkel,
néha bohókás lendülettel amivel Lakitelekért dolgoztam. 
És hálás vagyok minden kedves szóért, biztatásért,
mosolyért amit az itt élõ emberektõl kaptam. Otthonomnak
éreztem Lakiteleket, az itt élõket  magamhoz közel állónak.  

Köszönöm a munkatársaimnak az együtt, munkával töltött
idõt – és bár különbözõek  sok mindenben – mégis egy
valamiben mindannyian azonosak: köszönöm a szakmai
elhivatottságukat, a lelkiismeretes munkájukat, az ember
szeretetüket és azt a  lelkesedést amellyel Lakitelek
idõsellátásának jobbításáért dolgoznak. Jó volt közöttük,
velük lenni.

Köszönöm mindazok munkáját, aki segítették intéz-
ményünk zökkenõmentes mûködésének biztosítását. 
Jó egészséget, sok örömet kívánok !

Õsi magyar áldás

Á l do t t  l e g ye n  a  s z í v,  m e l y  ho r do z o t t ,
É s  á l do t t  l e g ye n  a  k é z ,  m e l y  f e l n eve l t

L e g ye n  á l do t t  e dd i gi  u t a d,
É s  á l do t t  l e g ye n  e g é s z  é le t e d
L e g ye n  á l do t t  B e n n e d  a  F é ny,

Ho g y  m á s o k n a k  i s  f é nye  le h e s s
L e g ye n  á l do t t  a  Nap  s u ga r a ,

É s  m e le g í t s e  f e l  s z í ve d e t
Ho g y  le h e s s  m e le ge t  a d ó  f o r r á s

A  s z e r e t e t e d r e  s z o m j a s o k n a k
É s  le g ye n  á l do t t  t á m a s z  k a r o d

a  s e g í t s é gr e  s z o r u l ó k n a k
L e g ye n  á l do t t  g y ó g y í r  s z ava d,

Mi n d e n  ho z z á d  f o r d u l ó n a k
L e g ye n  á l d á s t  ho z ó  k e z e d
A z o k n a k ,  k i k  é r t e  ny ú l n a k
Á l do t t  l e g ye n  a  m o s o l yo d,

L é g y  v i ga s z  a  s z e nve d õ k n e k
L é g y  Te  á l do t t  t a l á l k o z á s,
Mi n d e n  T é ge d  k e r e s õ n e k

L e g ye n  á l do t t  i m m á r,  m i n d e n
Hi b á d,  b û n ö d,  v é t k e d

Hi s z e n,  k i  m e g b o c s á t j a ,
V é g t e le n ü l  s z e r e t  T é ge d !
Õ r i z z e n  h á t  e z  a z  á l d á s,

F á j d a lo m b a n,  s z e nve d é s b e n
Ö r ö m b e n,  b á n a t b a n

B û n ö k  k ö z t i  k í s é r t é s b e n
Õ r i z z e  m e g  t i s z t a s á go d

Õ r i z z e  m e g  k e d ve s s é ge d
Õ r i z z e n  m e g  Ö n m aga d n a k ,
É s  a  T é ge d  s z e r e t õ k n e k !

Mûvház hírei – folytatás!

A mûsor végén került sor a
Falutorta felszeletelésére, amelyet a
Laki-Konyha készített el, a hozzávaló
nyersanyagot pedig a Jutka bolt biz-
tosította! Hálásak vagyunk nekik,
hogy ez a finomság elkészülhetett! 

Lakitelek civil mûvészeti élete
olyan pezsgõ, amelyet érdeklõdve
figyelnek a körülöttünk élõk, de
távolabbi települések lakói is
szívesen járnak a rendezvényeinkre.
Sok a tennivaló és szerencsére sok a
tenni akaró ember is. Sorolhatnám
név szerint azokat az embereket,
csoportokat, akik nélkül ma nem
lenne Lakiteleken Nyugdíjas Énekkar,
felnõtt és gyermek citerások, néptán-
cosok, a Színjátszó kör, versmondó
kultúra, Tûzoltózenekar, Mákvirág
Galéria, könnyûzenei produkciók, de
az újság terjedelme nem engedné
meg mindazok felsorolását, akik tet-
tek és folyamatosan tesznek a kultúra
érdekében a településen.

Nem magától értetõdõ az a mun-
ka, az a családtól, barátoktól elvett
idõ, amit õk ránk, lakitelekiekre szán-
nak. Olyan láthatatlan kapocs fûzi
õket hozzánk amit lehet, és igenis
érezni kell minden helyi lakosnak.

Büszke vagyok arra, hogy az
elmúlt két évben Lakitelek kul-
turális életében dolgozhattam,
ezekkel az emberekkel szinte napi
kapcsolatot ápolhattam. Együtt gon-
dolkodtunk, hozzátettük a magunk
lehetõségeit, tehetségét a közös
munkához, remélve hogy a siker nem
maradhat el. Megtiszteltetésnek érzem
az együtt töltött idõszakot. Hálás
vagyok azoknak is, akik a napi felada-
tokban a segítségemre voltak és
mindig precíz, pontos munkavégzést
kaptam tõlük! Patai Ibolya fáradtsá-
got nem ismerõ munkája, Gulyás
Géza segítsége ebben az évben is
kellett az eredményes mûködéshez.

Szabados Zoltán önkéntes
munkáját nem lehet leírni. A színpad,
a mûsorok berendezésétõl kezdve a
szereplésen át a közös alkotó
munkáig mindenben számíthattam rá
és ez így lesz a jövõben is, bárhová is
vessen a sors minket.

Ez az év véleményem szerint min-
denkinek új kihívásokat és egyben
változásokat is tartogat. 

Kívánom mindenkinek, hogy
bátran vállalja a kihívásokat és kezel-
je kihívásként a változásokat!

Belicza András 
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Kedves Olvasóink!

A december végi, január eleji eseményekrõl
készült képes beszámolóval szeretnénk kedves

mindannyiuknak áldott, boldog, örömökben gazdag új esztendõt
kívánni.

A 2014. esztendõ utolsó tanítási hetében hittanosaink házhoz
járós betlehemezéssel elevenítették fel a hagyományokat. 

Pedagóguskarácsonyunk vendége volt kollégánk, Lezsák
Sándor országgyûlési képviselõ úr, a parlament alelnöke. 

Iskolásaink Szekeres Jánosné vezetésével kedves mûsorral
köszöntötték az idõseket, valamint az alsósokat és a felsõsöket. A
néptáncosok és a citerások Sallainé Gyõri Csilla, Sallai András,
Kapuvári Eszter és Vadas László irányításával szívmelengetõ
gálaesten telt ház elõtt mutatták be tudásukat a mûvelõdési
házban. 

Az esztendõ utolsó tanítási napján került sor a KEOP Iskola-
zöldítési pályázat záró rendezvényére, melyen a diákönkormányzat
képviselõi értékelték a projektek megvalósítását Madari Andor
alpolgármesterrel és a pályázatban résztvevõ szakemberekkel.

December 20-án közel ötven diákunk örülhetett együtt azokkal a
gyermekekkel, akik a Magyar Cserkészszövetség meghívására
Budapesten cserkészkarácsonyon vettek részt. Fokozta a jókedvet
az is, hogy a vidám akadályversenyt a lakiteleki csapat nyerte meg.

Az elsõ félév lezárásaként, a második nyitányaként január 20-án
a kecskeméti Bohém Ragtime Jazz Band adott remek koncertet
diákjainknak. A Bohémek immár öt esztendeje visszajáró
vendégeink, reméljük jövõre is eljönnek diákjainkhoz! 

Az egész országban január 17-én írták meg a nyolcadikosok a
középiskolai felvételi dolgozatokat. Mire ez a lapszám a posta-
ládákba kerül, a gyermekek az eredményekrõl is értesülnek. Idén
41 tanulónk készül középiskolába, sok sikert kívánunk tovább-
tanulásukhoz!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

IN MEMORIAM CSÁNYI JÁNOS
1932-2014

...  Napok óta ott fekszik íróasztalomon Csányi János
tanár úr személyi anyaga. Vaskos paksaméta.
Diplomájának másolatával, önéletrajzával kezdõdik, majd
sok egyéb mellett tartalmazza igazgatóinak jellemzéseit,
amelyek öt esztendõnként katonás rendben sorakoznak
az irat halomban. Már a legelsõ, az 1955-ben Jakab-
szálláson, a gyakorló év végén készült is elismerõen szól
arról, milyen igyekezettel foglalkozik a fiatal kolléga azokkal, akik lemaradnak a tanulásban. A késõb-
biekben sincs olyan összefoglaló, amely ne szentelne bekezdést ennek a gondoskodásnak. 

Honnét volt ez a konok és kitartó akarat, mely egyforma tûzzel táplálta a szorgalmasokat, a tehetsége-
seket, és a korán lankadókat, a lassabban haladókat? Bizonyosan családi gyökerekbõl táplálkozott. 

Csányi tanár úr 1932-ben született Kiskunfélegyházán. Szülei, Vakulya Piroska és Csányi László
Petõfiszállás Szentkúton 14 holdon gazdálkodtak. Bizonyosan ott tanulta meg a termõföld, a munka
szeretetét. Azt, hogy hit és kitartás nélkül nincs termés, nincs gyümölcs. Soha nem láttam unatkozni,
dologtalanul henyélni. Mindig szervezett, hetekre, hónapokra elõre tervezte hová kell menni a
seregszemlékre, versenyekre. Számon tartotta mikor érik az alma, a körte, mikor kell permetezni, hova
érdemes piacra vinni az árut. 

A szentkúti elemi iskolai évek után a kiskunfélegyházi katolikus városi gimnáziumban tanult. A szege-
di Állami Pedagógiai Fõiskolán 1955-ben matematika-kémia szakon szerezett diplomát.

A Jakabszállási gyakorló év után nyugdíjazásáig, 1995-ig a lakiteleki általános iskolában tanított
matematikát, kémiát és testnevelést. 1975-ig az iskolai úttörõcsapatot vezette. A tanítás mellett aktívan
sportolt, öt alkalommal megyei válogatott volt atlétikában, súlylökésben és távolugrásban.

János bácsi és felesége, Irénke néni községünk legendás pedagógusai voltak. Évtizedeken át nem
csupán a tanításban, hanem a gyermekekkel való délutáni foglalkozásokban, szakköri munkában, a
sportéletben a honvédelmi nevelésben, MHSZ életben, nyári táborok szervezésében alkottak
maradandót. Tanár úr nevéhez fûzõdnek azok az emlékezetes országjáró kirándulások, melyeket a
vasgyûjtések bevételébõl szervezett. Sok gyermek az õ vezetésével jutott el az ország legszebb,
legérdekesebb tájaira, ismerte meg hazánkat.

János bácsi évtizedeken át az íjászok edzõje volt. Sportolóink országos versenyeken 11 Pajtás Kupát
nyertek. A Tõserdõben területi és országos íjászversenyeket szervezett, a sport szeretetére, fegyelem-
re, kitartásra nevelte a gyermekeket. 

1967-tõl vezette a lakiteleki MHSZ klubot. A gyermekek és a fiatalok itt tanulhatták meg a légfegyver-
rel, kispuskával való lövészetet, a tûzoltó berendezések kezelését. Megszámlálni is nehéz, hány
versenyen szerepeltek a lakiteleki iskolások, s öregbítették járási, megyei, országos sikerekkel
településünk hírnevét. 

Másik szenvedélye a bélyeggyûjtés volt. Elõször a gyermek majd a mûvelõdési házban mûködõ fel-
nõtt szakkör vezetõje is õ lett. Úgy emlékszem szombaton az ötödik óra után volt a bélyegszakkör.
Hatalmas táskájából kötegnyi cserefüzetet vett elõ. Szétosztotta a legfrissebb blokkokat, sorozatokat,
aztán nekiálltunk lapozni a füzeteket, kerestük kedvenc témáinkat, a még hiányzó bélyegeket. Akkor
volt a kezünkben elõször bélyegkatalógus, megtanultuk mekkora értéke lehet egy apró papírdarabnak.

Mindezek mellett legendás órákat tartott. Tudta: egy jó tanár elõször magától követel, s csak azután
kérheti számon a diákon a követelményeket, ha maga is jól és teljesen elvégezte feladatait. 

Nem gyõztünk betelni azzal, ahogyan tanított, ahogyan feleltetett, ahogyan lelkesített. Majd negyven
év távlatából is emlékszem egyik példájára: 

Egy vadlúdcsapat megy az égen. Lentrõl egy magányos lúd felkiált nekik: – Hányan vagytok 100
ludak? – Erre a vezérük visszaszól: – Nem vagyunk mi 100 ludak, de ha egyszer annyian, félszer
annyian, negyedszer annyian lennénk és ha még te is felrepülnél hozzánk, akkor lennénk 100-an. Hány
lúd repült az égen? 

Aztán úgy hozta a sors, hogy kollégák lettünk vele is, Irénke nénivel is meg Rácz Miklós bácsival,
Pannika nénivel, Erzsike nénivel, Irmuskával, Annuskával, Klári nénivel. A fõiskola után ez volt az
egyetem. Türelemmel, szeretettel fogadtak bennünket pályakezdõket, segítettek mindenben amiben
csak kértük, s abban is, amiben kérni sem mertük.

János bácsi 1994-ben, 40 évi pedagógusi szolgálat után ment nyugdíjba. Munkáját a pedagógus szol-
gálatért emlékérem mellett Für Lajos honvédelmi miniszter 1991-ben dicsérõ oklevéllel ismerte el, 2005-
ben pedig a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar részesítette aranydiplomában.

...
Kedves János bácsi! Itt vagyunk hát, ha nem is az egész falu, de nagyon sokan. Akiket oktattál,

akiket bátorítottál, akiket szerettél, s akik viszontszerettek téged, hogy elkísérjünk és megtartsunk jó
emlékezetünkben. Legyen néked könnyû a föld! Isten veled! Olajos István búcsúbeszédébõl

ISKOLAKARÁCSONY

Az ifjú tanár sportigazolványa és 
a máig ismerõs aláírása...

Fent Gyöngyösi György sportelnök aláírását
is láthatjuk!
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„Irgalmazzon nekünk az Isten és áldjon meg minket!“ ( Zs.: 66,2 )

LAKITELEKI    ÚJSÁG 2015 január – február8

Képek a 
közelmúltból 

Hittanosok pásztorjátéka 
2014. dec. 24.               

Regölõk a templomban 
2014. dec. 25. 

Elsõmisés áldás... Január 4-én, vasárnap este 6 órakor a tisza-

kécskei születésû Varga Tamás a cibakházi plébánia expositus káplánja
mondott szentmisét templomunkban, akit december 8-án szentelt pappá
Beer Miklós váci püspök. VargaTamás a kilencvenes évek elején több
éven keresztül Lakiteleken is  kántorizált. Ez alkalommal  – amint a képen
látható – elsõmisés áldást kaptunk tõle. (expositus: kihelyezett )

Mindegyik kép megtalálható a lakitelekiplebania.hu oldalon.

Mit hoz a jövõ?
Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti

érsek újévi üzenete

Újév napján, ilyenkor Szent Pál apostol gondolatát idéz-
zük: „Felejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak,
ami elõttem van.“ (Fil.: 3,13 ) A múlton nem lehet változtat-
ni, a múltat Isten ítéli meg az õ igazságossága és irgal-
massága szerint. Ám a múltból lehet tanúságokat levonni,

melyek hatnak a jelenre, amelyek alapján lehet jövõt építeni. De milyen a jövõ, ami felé
rugaszkodunk? Ez a jövõ, mint örök jelen, már készen van Isten tudatában, mi pedig
idõben eléje megyünk. Az már viszont a mi szabad akaratú döntéseinktõl is függ, hogy
részleteiben hogyan is fog alakulni ez a jövõ.

A.GoodFriend amerikai ügyvivõ kalocsai látogatásakor azt kérdezte tõlem, hogy én
milyennek látom a jövõt. Ekkor Jacques Barzun, nemrégiben elhunyt amerikai
történész, Hajnaltól alkonyig címû munkájára utaltam, aki 104 éves koráig nagy történel-
mi tudás birtokában a nyugati, benne az amerikai világról mondja: „a bizonytalanság
kora, a tudományok kora, a nihilizmus kora, a tömegmészárlások kora, a globalizmus
kora, a diktatúrák kora… az abszurd várakozás kora következik.“ Minden jel arra mutat,
hogy ez a jövõ nem éppen reményteljes, mégis, a keresztény ember hitébõl fakadóan
derûlátó. Tudja, hogy Isten irányítja a történelmet. Fürkészi Isten akaratát, milyen terve
lehet az esetleges megpróbáltatásokkal? S talán – legalább az üdvtörténeti tapasztalat
alapján azt mondhatjuk – fokozni akarja bennünk a szolidaritást, az együvé tartozás
tudatát, az egymás iránti szeretetet.

Ugyanis az elmúlt évek egyik átkos öröksége, hogy nemzetünk atomjaira oszlott szét.
Meg kell térni, vissza kell térni a helyes útra. Ott, ahol már az emberi törvények csõdöt
mondanak – mert tarthatatlanok, mert nem az igazságosságra és a méltányosságra
építenek – ott az élet törvénye kerül elõtérbe. Egyedül csak így tudunk fennmaradni,
miként számtalan példa is bizonyítja ezt történelmünkben. Tehát az együvé tartozás, az
egymás személyes kapcsolatokkal való segítése az, ami járható út. Sokféle együvé tar-
tozás van, de maradandó együvé tartozás mindig Istenbe kapaszkodik. Nem csak
szokásból, nemcsak akkor, ha valami hirtelen személyes nagy baj ér bennünket, hanem
imádkozó szeretetté kell lennünk, mint ahogy Mindszenty bíboros ezt annyiszor
elmondta.

Újév napja nemcsak a polgári év kezdete, hanem Jézus nevenapja is, amely név
szabadítót, Megváltót jelent, a katolikusok számára pedig Szûz Mária ünnepe is, aki
híven megtartotta Jézus szavát és mindig arra figyelmeztet, hogy tegyük, amit Jézus
mond.

Hogy mit hoz a jövõ? Senki sem tudja. A nemrégiben elhunyt Szentmihályi Szabó
Péter barátom írta: „Az ember számára a legnagyobb ajándék, hogy nem tudja, mit hoz
a holnap.“ Ez az õ esetében bebizonyosodott, mert amikor utoljára nálam járt, még tele
volt reménnyel, tervekkel. Néhány hónapra rá súlyos betegség után eltemettük.
Betegágyán utolsó látogatásom alkalmával így dedikálta frissen megjelent verses-
kötetét: „Istenben bízva és akaratában megnyugodva….“

Jézus maga is tanított az isteni gondviselésrõl a Hegyi Beszédben, ami annyit jelent,
hogy semmi bajunk nem lesz, hanem mindig megadja azt az erõt, amivel helyt tudunk
állni és általa Isten országában eljuthatunk. Hozzáfûzi ezt a biztató örök igazságot: „Ne
aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A
mának elég a maga baja.“ (Mt 6, 34)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott Új Esztendõt:

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Jubiláló házasok 2014. december 28.



R E F O R M Á T U S  É L E T  – SZERKESZTETTE: KÓKAI GÉZA lelkész

„Élni akarok, de mások életének tiszteletben tartása mellett“  – Albert Schweizer
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Albert Schweizer

Ahogy a jó magyar nyelv a kedves, szimpatikus
személyiségeket, legyen az bár nem magyar
kötõdésû, csak magyarul, Schweizer Albert-ként
szerette.

Schweizer Albert 140 esztendeje, 1875-ben,
január 14-én született Kaysersbergben, kevéssel
azután, hogy a Német Birodalom annektálta
Elzászt. Ez az esemény a késõbbiek során na-
gyon jelentõs eseményeket hordozott magában. A
szülõi házában az elszászi „alemann“ nyelvjárás mellett a francia nyelv is
jelen volt, Albert az irodalmi németet a középiskolában tanulta meg. 

A család apai ágon Svájcból származott, még a XIV-XV. században, a
csendes kis hegyi falu, Liebenzell mondja magát a család õshazájának.
Múzeum is õrzi itt a Schweizer család – egyben Albert Schweizer – emlékét.
(Innen a Schweizer – Svájci családnév.)

Gyermekkorát Gunsbachban töltötte, ahol édesapja protestáns lelkipász-
tor volt. A jó hallású és a zenére fogékony gyermek kilencéves korától a
parókia orgonáján játszott. A középiskolát Mulhouseban végezte, ahol 1893-
ban érettségizett. A családi hagyományt folytatva, de nem atyai kényszerre a
strassburgi egyetemen kezdett tanulni teológiát és filozófiát, Párizsban pedig
Charles-Marie Widor orgonamûvésznél, a Saint-Sulpice katedrális orgonis-
tájánál orgonát. Az „orgonát tanult“ nem félrefogalmazás, mivel nemcsak az
orgonajátékot tanulta meg, hanem az orgona szerkezetét, építésének mód-
ját, technikai részleteit is, késõbbiekben mindezeket tudta hasznosítani. 

A történelem torz játéka, hogy Gunsbach, Mulhouse, Strassbburg egyaránt
Elzásszal a Német Császársághoz tartozott, de a határok átjárhatósága
miatt nem okozott semmi gondot német és francia iskolába járni – még egy
idõben sem –, amennyiben a diák bírta a nyelveket. Majd 3 éven keresztül
folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait Párizsban és Berlinben. Ez utób-
bi városban doktorált filozófiából 1899-ben. Disszertációjának címe Kant val-
lásfilozófiája a Tiszta ész kritikája és a Vallás az értelem határain belül
esszék alapján. 1901-ben írta meg teológiai disszertációját Az utolsó va-
csora különbözõ, egymástól eltérõ, újabbkori történeti értékelésének kritikai
bemutatása címen, melyet 1906-ban publikált. Tübingenben 1913-ban jelent
meg átdolgozott kiadása A Jézus-élet-kutatás története címmel. 

1902-ben habilitált evangélikus teológiából (A messiási titok és Krisztus
szenvedésének misztériuma), majd docensként mûködött az egyetemen és
a Szent Miklós templom lelkészeként szolgált. Õ volt az, aki megáldotta
Theodor Heuss, a késõbbi (elsõ) NSZK-államelnök házasságát. Közben
zenei tanulmányait is folytatta, 1905-ben jelent meg Johann Sebastian Bach
címû mûve franciául, 1908-ban pedig egy új, német nyelvû Bach-monográfiát
adott ki.

A politikai és vallási eszméi szembeállították kollégáival: a németbarát
lelkészek nem kedvelték benne a liberálist, míg a liberális lelkészek nem
kedvelték benne a németet. Mindennek a tetejébe 1912-ben feleségül vette
Helene Bresslaut, Harry Bresslau zsidó történész lányát.

Huszonöt évesen elhatározta, hogy harminc éves koráig a gyakorlati
teológiában, mint lelkész szolgálja Istent, de harminc éves kora után, a
párizsi evengélikus misszió önkéntes orvosokat keresõ felhívására
orvosként akar Isten rendelkezésére állni. 

1905-ben, 30 évesen orvosi tanulmányokat kezdett Lüttichben. A kormány
külön engedélyével tudta ezt csak megtenni, mert már a strassburgi egyetem
docense volt. 1912-ben avatták orvossá. 1913-ban írta meg orvosdoktori disz-
szertációját. 38 évesen és három diplomával a tarsolyában indult el Afrikába,

annak is a „fekete-Afriká“-nak nevezett területe õserdeibe.
A kirendelõ misszió által meghatározott helyen, a francia Egyenlítõi-

Afrikában, a mai Gabonban 1913-ban kórházat alapított. Itt kezdõdtek az
elõre nem várt események: a francia hadsereg már 1914-ben, az elsõ
világháború kitörésekor házi õrizetbe vette õt és feleségét, mint ellenséges
németeket. 1917-ben Schweitzeréket kitoloncolták Afrikából, nem kellett az
„ellenségtõl“ a kórház, a sok nyomorult ember gyógyítása, fogolytáborba
internálták. Franciaországban (Bordeaux, Garaison, majd St.Rémy de
Provence). 

1918 júliuásig tartózkodtak a táborokban. Önéletírásaiban emlékezik a pró-
batételekre, a sok nélkülözésre, de nem volt benne semmi harag a hatal-
masságok iránt, Isten kegyelmében bízott a család. 

Az internálás idejét arra használta fel Schweitzer, hogy kidolgozza etikai
álláspontját, melynek központi gondolata a következõ: „Élni akarok, de
mások életének tiszteletben tartása mellett“. (Az élet tisztelete). 

A háború végén visszatértek az immár Franciaországhoz csatolt Elzászba.
Ismertsége, jóakaróinak közbenjárása hozzásegítette, hogy viszonylag
hamar megkapta Schweitzer és felesége a francia állampolgárságot. Újra a
Szent Miklós templom lelkésze lett és a strassburgi kórházban
orvosasszisztensként kezdett dolgozni. 

Nathan Söderblom svéd püspök közbenjárásának köszönhetõen
Schweitzer elõadásokat tartott Svédországban etikai meggyõzõdésérõl, az
élet tiszteletérõl. Mellette még orgonahangversenyeket adott és hangle-
mezfelvételeket készített, a bevételekbõl fizette vissza adósságait, illetve
gyûjtött pénzt az õserdei kórház újjáépítéséhez, mert a megkezdett munkát
nem akarta félbehagyni.

Schweizer barátai a nagy kántornak, orgonistának egy trópusokon is
használható, remek miniorgonát készíttettek és adtak ajándékba, amivel a
kórházában gyakorolhatott, kísérhette az Istentiszteletek énekeit.

Schweitzer 1924-ig Európában maradt, majd visszatért Afrikába, ahol
újjáépítette és berendezte kórházát, alkalmassá téve több ezer afrikai beteg
fogadására, akik közül háromszáz leprás volt. Odaadó munkája
„díjazásaként“ elnyerte a bennszülöttektõl az „Oganga“, avagy Nagy Fehér
Varázsló megtisztelõ címet. Gyakran visszatért Európába, hogy elõadásokat
tartson és orgonakoncerteket adjon, amelyekkel a pénzügyi hátteret biztosí-
totta orvosi munkájához.

A Pál apostol misztikája, az Indiai gondolkodók világszemlélete, és az Élet
tisztelete címû könyveivel vált világszerte ismertté az 1930-as években.

Senki nem gondolta volna, hogy a történelem megismétli önmagát. 

(Az írás befejezõ része a lapunk 11. oldalán olvasható.)

ALKALMAINK:

Istentiszteletet minden vasárnap 9 órakor Lakiteleken, 11
órakor Nyárlõrincen tartunk.

Február 22-én böjt elsõ vasárnapján úrvacsorás istentiszteletet
tartunk 9 órától Lakiteleken, 11 órától Nyárlõrincen, 15 órától
Tiszaalpáron.

ÚJ ALKALMUNK: NYUGDÍJAS BIBLIAÓRA
Január 27-tõl minden kedden 10 órára várjuk a nyugdíjasokat
Lakiteleken a gyülekezeti termünkbe, hogy Isten Igéjében
elmélyedjünk, hitünkben épüljünk. 
Várunk mindenkit szeretettel! 
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Padok a Népfõiskolán
– 5 éve távozott tõlünk Fekete Gyula író.

1922-ben született Okos Erzsébet és Fekete
Barnabás gyermekeként, Mezõkeresztesen. 1942-tõl
a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem közgazdasági karának hallgatója volt.  1945-
ben a földosztás miniszteri biztosa volt Borsod
megyében. Ezután a miskolci Szabad Szó kiadója és
szerkesztõje lett. 1947-tõl Budapesten szerkesztette a
Március Tizenötödikét, majd rovatvezetõ lett a
Szabad Szónál. 1954-tõl a Mûvelt Nép munkatársa volt. 1956-ban a Magyar
Írók Szövetsége prózai szakosztályának titkára lett; decemberben letartóztat-
ták, 1957-ben szabadult. 1965-ben a Budapest címû folyóirat szerkesztõje lett.
1966-ban kezdte „Egy korty tenger“ címû rádiós sorozatát. 1981-tõl a Magyar
Írók Szövetsége (1956) alelnöke, 1988-tól a Hitel szerkesztõségének munkatár-
sa lett. 2004 óta a Százak Tanácsa közhasznú egyesület alapító-elnöke. 2009-
ben szülõfaluja díszpolgári címét adományozta Fekete Gyulának. 

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR
Megjelentek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2015. évi pályázatai. Január 9-én
hét célcsoport számára 68 pályázatot hirdetett meg az Erzsébet-program
keretében a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány.
– nyugdíjasoknak – nagycsaládosoknak
– fogyatékossággal élõknek – gyermekeknek
További általános információ: http://erzsebetprogram.hu/palyaza-
tok2015/informacio.html

A Népfõiskola Alapítvány IKSZT irodája segítséget nyújt azon hátrányos helyzetû,
szociálisan rászorult személyek pályázatainak benyújtásában, akik nem ren-
delkeznek internet-hozzáféréssel, esetlegesen nem jártasak az internet vagy a
számítógép kezelésében.
Felelõsségünknek érezzük, hogy ezen személyekhez is eljussanak a pályázati
lehetõségek és jogosultságuk esetén élni tudjanak a támogatási lehetõségekkel.
A pályázatok kizárólag a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhetõ elek-
tronikus adatlap kitöltésével nyújthatók be. 
A Népfõiskola IKSZT irodája a Kölcsey házban mûködik.
A hétfõtõl péntekig 10 - 18-ig tart nyitva.Hétvégén elõre egyeztetett idõpontban.
Keressenek minket, segítünk: Kis Márta, Lendvai Edit 

Kösöntyû néptánccsoport – tanévnyitó
2015. január 14-én tartotta a Népfõiskola Alapítvány Kösöntyû néptánc-
csoportja tanévnyitóját. A hangulatos este Kalotaszegrõl tartott elõadással,
eredeti viselet bemutatóval kezdõdött, majd megnézték Kari Sándor 2013-ban
készített, Lélekhajtások Kalotaszentkirályon címû dokumentum filmjét.
Mivel a Kösöntyû néptánccsoport jelenleg a kalotaszegi Méra település táncát
tanulja, igen nagy örömmel nézte és ismerkedett meg a Mérán és környékén
vásárolt gyönyörû, olykor 100 éves kort is megélt eredeti, a Népfõiskola és
Lezsákné Gabi tulajdonát képezõ viseleteket.

Üzenet Keresdrõl  
Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes gonolataival 

kívánunk mindenkinek eredményes esztendõt!
Az, aki csak tanul, az olyan ember, mint aki gödröt ás, és naponta telehordja azt
vízzel, s ha kérik, abból merít!
A bölcs olyan, mint a kútásó, ki szintén dolgozik, de nem verejtékes munkájától
telik fel vízzel a gödör, kimerheted, õ nem fárad, s mégis kútja mindig tele van,  az
életadó víz magától buggyan fel a földbõl! 
A bölcs nem a tanult, az összegyûjtött értéket kínálja testvéreinek, hanem a benne
felfakadó, Isten adta drága kincset osztja szelíd szeretettel!  
Hiszem, hogy a víz, az õ létével minden kútásót szeretne megajándékozni, a kérdés
az, hogy figyelek-e az érre, a forrás természetére, ott ások-e, ahol a víz faltad?!  
Nem én döntöm el, hogy hol legyen a kút, a víz mely a földben van s járja a maga
titkos útjait, az mondja meg nekem, ha alázattal ráfigyelek, hogy hol áshatok! 
A megtörténni akaró dolgoknak kisebb testvére a bölcs,  õ nem verejtékes munká-
val létrehoz, hanem csalt alázattal segít a világra vágyónak megszületni! 
Megérzi a forrásban a lét utáni vágyat, és jóságosan ott van, mint a szülõ-
szobában a bába, s teszi szorgosan amit kell, csak azt, ami az õ dolga!
A bölcs szolgálja a világot, nem kormányoz, csak kaput nyit, szelíden utat készít, s
feltárja az ajtót mindenkinek, ki megérett a megérkezésre!
Õ nem erõlködik és nem is fárad, inkább rácsodálkozik,  hogy a tavaszi napfény-
ben milyen színpompás virá nyílik a töpörödött kis magból, mit igaz, hogy õ ültetett,
de a virág tarka szirmait nem õ álmodta meg! 
A bölcs ezért, bár a kezében születnek a dolgok, alázatosan le tud borulni saját
munkája elõtt is! 
A kibontakozó szép világnak része vagy, Isten ma is teremt, gondviselõ jósággal

mindent továbbvisz, s ha szorgalmas munkában az Õ társa leszel, bár léted korlá-
tozott, a születõ holnap hírnökének fognak mondani az emberek! 
Amint az édesanya te szülõd, a gyermeked teste benned formálódott kilenc hónap
alatt, a vajúdás is a tiéd, de azért mindig tudnod kell, hogy a szép, egészséges, fel-
síró baba, Isten drága ajándéka! 
Nem elég iskolába járni, sokat tanulni, akarj bölcs ember lenni! 
Lépj bátran, ott van elõtted is az út, mely a végtelenbe visz!
Amint víz után eped a szomjas, ugyanúgy vágyik bölcs emberekre a világ, légy
válasz az imákra, s léted kiteljesedik, értelmet lel a földön! 
Térdelj le, gondold át bölcsen minden tettedet, és meglátod a teremtõ Isten
akaratát, az idõben kibomló világ csodaszép vonásait, melyet, ha alázattal
testvéreidnek megmutatsz, korod prófétának fog tartani!
Szeretettel, Csaba testvér

Hétfõ Zárva
Kedd 15 – 22 óráig
Szerda 15 – 22 óráig
Csütörtök 15 – 22 óráig
Péntek 15 – 22 óráig

Az Uszoda nyitva tartása 2015. január 20 –  március 15.
Szombat 10 – 22 óráig
Vasárnap 10 – 22 óráig

Változatlan áron várjuk kedves 
vendégeinket továbbra is a 

Népfõiskola termál fürdõjébe! 
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Albert Schweitzer – foltatás a 9. oldalról:

A második világégést megelõzõ években (1939-tõl) nem akadály-
ozták a fekete-afrikai munkáját, de szinte hermetikusan lezárták a
világtól. 1939-1948 között Lambarénében maradt családjával, mivel a
háború miatt nem volt módja visszautazni Európába. 1948-ban tért vis-
sza ismét, felesége, aki súlyos beteg lett, már nem követhette vissza, õ
az európai hátországot biztosította, amíg ereje engedte. 1948 után foly-
tatta az oda-vissza utazást egészen haláláig.

A második világháború utáni idõkben számos kitüntetésben
részesült. 

1952-ben Nobel-békedíjat kapott. Az ünnepségen mondott
beszédében elutasította a háborúkat, amikor Rotterdami Erasmust
idézte: „A háború mindany-nyiunkat elembertelenít.“ 

A lelkészi hivatását az orvosi mellett haláláig gyakorolta, hisz' a
kórháznak, melyet alapított, épített, fejlesztett Lambareneben, nemcsak
orvos-mindenese, hanem lelki gondozója, papja is volt. A kórháza dolgo-
zóit maga választotta ki, képezte a környék bennszülötteibõl használ-
ható munkatársakká. Orvos munkatársait a nemzetközi orvos-misszió
gyûjtötte és rendelte ki, így lehettek a debreceni Egyetemrõl, Szegedrõl
is orvosok, akik néhány évet szolgáltak Schweizer mellett
Lambareneben. 

Debrecenben volt szerencsém egy orvossal beszélgetni, aki két évet
szolgált a „nagy fehér“ mellett, saját bevallása szerint élete
meghatározó, hitet erõsítõ, legnagyobb élménye, tapasztalata volt.

Orgonajátékának még a hallgatása is felejthetetlen élmény volt.
Emlékszem, a 60-as évek elején a Petõfi-rádióban a rádiós
Istentiszteletek után mindig orgonajátékokat közvetítettek, Schweizer
Albert elõadásában. Még a zeneileg nem annyira csiszoltak is szótlanul
függtek a rádió hangszóróin. Sok esetben a Schweizer-muzsika többet
jelentett, mint a békepapi igehirdetés.

Leánya, Rhena Schweitzer Miller (1919-2009) humanitárius
tevékenységet folytatott.

Albert Schweitzer Lambareneben, szeretett kórházában hunyt el
1965-ben. Ebben az évben, szeptember 4-én lesz halálának 50-ik évfor-
dulója.

Szeretettel és tisztelettel jegyezte 2015. január 14-én Pétervári Imre

Köszönjük Gönczõ Sándor nyugalmazott hajósi lelkipásztornak,
hogy elküldte nekünk ezt az írást! Isten éltesse, s várjuk a további
jelentkezését is!

GYÖKÖSSI ENDRE: Boldogmondások margójára
(Máté 5:1-12)

wBoldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert
békesség lesz körülöttük.
wBoldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is
megtudják majd, hogyan éljenek.
wBoldogok, akik összangban vannak önmagukkal, mert
nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
wBoldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közön-
bösek, mert örömös lesz az életük.
wBoldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem
lesz vége szórakozásuknak.
wBoldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a
vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.
wBoldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsõt, az
asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert
nem csak néznek, hanem látnak is.
wBoldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert
megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. 

A Magyar
Kultúra
Lovagja

2015. január 18.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány ren-

dezésében a budapesti Coronthia Hotel dísztermében a 19. Magyar Kultúra
Napja Gálamûsor keretében adták át az idei Magyar Kultúra Lovag-ja díjakat.
Bács-Kiskun megyébõl két fõ érdemelte ki a hosszú éveken át kifejtett kul-
turális életminõségünk fejlesztéséért, önzetlen társadalmi munkájáért a
megtisztelõ lovagi címet; az egyik a mi gyógyszerészasszonyunk, galériatula-
jdonosunk, lakiteleki kultúrkövet: Lendvainé dr. Erki Mária.

Ki ne érdemelné meg jobban ezt a
kitüntetést, mint Marika? 

Mi, „védencei“ nagyon jól tudjuk, milyen az
az érzés – 16 esztendeje már –, hogy helyet
kapunk a galériában, részesei lehetünk a
Lakiteleki Mûvészetek Napjának! (Közel
ötvenen vagyunk már!) Ismerjük, mert
megéljük évente, hogyan varázsolódik át a
galéria minden helyisége, sõt még az udvara
is, de leginkább a lelkünk... – a jelenlévõk
sokaságával együtt.

Elérzékenyítõ, bizseregtetõ hullámokban tört
ránk a hatás; mind a kilenc múzsa egyszerre
ünnepel velünk, s táncot járnak, örvendeznek,

hogy milyen sok mûvészlelket tudtak összeterelni a „karmester“ segítségével
ebbe a kicsiny Galériába, Lakitelek „ékszerdobozába“. Lelkünk húrja együtt
pendül – ha kell –, a koboz  rezgésével,  a fúvósok violinjával, a tüzes tangó
zenéjére, vagy a népi muzsika hangjaira... Minden évben más érzéssel! De egy
biztos, az érzelmeknek ilyenkor nem lehetett parancsolni. A Mákvirág átható,
jótékony mákonya mindnyájunkat elbódít, elvarázsol. Valami  a kezdetekkor
elkezdõdött, majd egy életre összekötött, oly erõsen, mint egy köldökzsinór... 

Ide mi mind hazajárunk! Ezt köszönjük Neked, Marika! Ezért vagyunk büszkék
Rád, hogy képes voltál egy csokorba fogni bennünket! Terelsz, erõt adsz
egyenként mindannyiunknak. Mindenkihez van jó szavad! „Ó, nincs ebben
semmi különös...“ – súgod, s közben szerényen mosolyogsz...

Nos, ezért érdemled meg a LOVAGI címet!
589. a felavatott Magyar Kultúra Lovagok sorában a mi Marikánk.
Hogyan is jegyezték be az õ ajánlását a Kultúra Lovagjai Arany-
könyvébe? 

Lendvainé dr. Erki Mária (Lakitelek) szakgyógyszerésznek 

Lovagias tettek: A lakiteleki Széchenyi István Patika tulajdonos fõgyógy-
szerésze. A gyógyszertár a Szegedi Egyetem akkreditált továbbképzõ helye. 16
éve alapította és mûködteti Lakiteleken a Mákvirág Galéria-Drogériát,
amelynek jelmondata: „Nulla die sine linea“ (Egyetlen nap se múljon el vonás
nélkül). A település elsõ körorvosa hagyatékának megmentõje és emlékszobájá-
nak kialakítója. Kezdeményezte és évente megrendezi a Lakiteleki Mûvészetek
Napja és a Mûvészetek Éjszakája rendezvényt. Megalapította a Kéznyomat
Galériát. A Mákvirág Galéria-Drogériát felvették a település értéktárába.
A Lakiteleki Értéktár Bizottságának elnöke, két cikluson keresztül önkor-
mányzati képviselõ, a Lakitelekért Emlékérem tulajdonosa. 

„A település életminõsége fejlesztéséért.“ 

Marika! Egy kis emléket idézek fel e kép segítségével –
2012-bõl, amikor az elsõ próbálkozásunk még csak annyira
futotta, hogy játsszunk! A saját lovagunkká ütöttünk... Pedig
mi már akkor is nagyon komolyan vettük, hittük, tudtuk, hogy
ennél igazibb elismerés illet meg Téged... Megadatott!
Áldjon meg mindenért a Jó Isten! Köszöntünk!

Köszönöm Bagi Ferenc atya és a Faluszépítõk közbenjárását!                                Czinege Edit
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Bepillantás... 
...az állatorvosi rendelõbe

Bemutatjuk dr. Pesír Zoltán állatorvost, aki már
tavaly ideköltözött Lakitelekre, a Széchenyi krt. 4
sz. alá családjával, s ugyanitt nyitotta meg az
elmúlt hónapban a rendelõjét.  Tõle kérdezek
most, hogy minél többet tudjunk meg  róla. 

– Kedves Doktor Úr! Üdvözlöm, mint friss,
ifjú lakiteleki lakost! Örömmel olvastam a hírt, hogy végre minden
elrendezõdött már, megbirkózott a hivatali bürokráciával, megvan
az engedélye ahhoz, hogy fogadja a gazdikkal együtt a betegeit.
Mivel kevesen ismerjük Önt, néhány szóban mesélne magáról,
családjáról? Honnan érkeztek, s kik alkotják a Pesír családot?
– Köszöntöm a kedves olvasókat, örömmel élek a lehetõséggel, hogy pár
gondolatot megoszthatok magunkról. Kiskunfélegyházán születtem, nevel-
kedtem. Édesapám rokkantnyugdíjas, édesanyám nevelõszülõ. Egy édes-
testvérem van, aki Forráskúton él võlegényével, a szociális szférában dolgozik.
Feleségem Marcsi, szanki születésû, gyermek és ifjúságvédelmis volt Félegy-
házán a Kossuth  suli Kollégiumában. Kisfiunk Zolcsika, idén lett két éves.
– Hosszú évek óta nincs már Lakiteleken egy biztos pont, ahol a
beteg állatokat meggyógyíthatná az állatorvos. Tudom, hogy hosszú
évek óta van már kapcsolata a lakiteleki állattulajdonosokkal, de
„átmenõ“ forgalomban bonyolódott ez le a közelmúltig. Tényleg, jó
az, ha be tudjuk vinni az állatokat, s nem otthon kapja meg a
megfelelõ kezelést a kedvencünk?
– Természetesen a  háznál nyújtott betegellátás lehetõsége továbbra is
megmarad, ha valaki ezt szeretné választani. Vannak olyan betegek akiket
méretüknél, vagy viselkedésüknél fogva gazdáik nem tudnak/nem tudhat-
nak elhozni hozzám a rendelõbe. Õket továbbra is otthonukban fogom fel-
keresni. Ennek is van elõnye és persze hátránya. A rendelõnyitás egyik oka
az volt, hogy annyi beteg várt már napi szinten ellátásra, hogy fizikai képte-
lenség volt mindenkihez eljutnom, ami aztán lelkiismeret furdalást  okozott
nekem és bosszúságot a gazdiknak.
A rendelõben rövidebb idõ alatt több beteget tudok ellátásban részesíteni,
hatékonyabb, zökkenõmentesebb a munka, és bár házi betegellátásnál is
a maximumra törekszem, mégis rendelõi keretek között magasabb szintû
szolgáltatást tudunk nyújtani.
– Egyáltalán, milyen állatok kerülnek a keze alá? Házi kedvencek:
kutya, macska, papagáj? S miféle más szerzemény? 
– Vidéki állatorvosként mindenféle állattal foglalkozom. A társállatok
elõtérbe kerülésével egyre nagyobb arányban kutya és macska
páciensekkel találkozom. A hüllõk a legritkábbak, igazándiból teknõsök
kivételével velük kapcsolatosan kevés esetem volt eddig.
– Vannak-e még szarvasmarhák, sertések, nyulak…, „akikkel“
veszõdnie kell? 
– Gazdasági haszonállatból egyre kevesebb van. Sertést még gyakran tar-
tanak, tehenet egyre kevesebben, nyulakhoz elvétve hívnak. Egyik sem
„veszõdség“, mert engem is apraja-nagyja megbabonázott.
– Emlékszem, valamikor olyan sok szárnyas volt a házaknál, hogy jöt-
tek beoltani valamennyit. Hogy mi okból, s kik, azt nem is tudom… Ma
vannak még ilyen „kampányoltások“?
– 2014-ben a veszettség pozitiv rókaesetek miatt a legelõre járó gazdasági
haszonállatok körében volt tömeges immunizáció. Kampányszerûnek inkább
a minden évben tavasszal elvégzendõ sertés vérvételezést mondanám.
– Ön is ismeri azt a viccet, hogy a beteg állatorvos felkeresi a
kezelõorvosát, s azzal fogadja a doktor: Mondja, kérem, mi a
panasza! „Hja, így könnyû!“ – válaszol rá az állatok doktora. Bár a
gazdik igyekeznek elmondani a tüneteket, s az orvos abból diagnosz-
tizál. Mennyiben különbözik az állatok betegsége az emberétõl?
Vannak azonosságok? Kaphatunk egymástól betegséget?

– „A jó kórelõzmény fél diagnózis.“ – mondta egykori professzorunk. Ennek
szellemében én is mindig a gazdi kikérdezésével kezdem, melyet a
betegvizsgálat során célzott kérdések követnek. Van nagyon sok hasonlóság,
sõtmitöbb, azonosság is. A biológia minden melegvérû élõlényben ugyanúgy
mûködik, összefüggõ és egymásra épülõ folyamatok rendszere.
Az állatokról emberekre terjedõ betegségeket nevezzük zoonózisoknak.
Ezek a részben fertõzõ ( pl. gümõkór, madárinfluenza, papagájkór, giardiosis,
salmonellosis, tarlósömör), részben parazitológiai ( pl. orsóférgesség) bántal-
mak környezetünkben megtalálhatóak társállataink révén is, de az általános
higiéniai elõírások és a „józan ész“ betartásával  az emberi megbetegedések
elkerülhetõek. Emberrõl állatra jóval kevesebb betegség tud átterjedni, de
vannak fontos kivételek, például a már említett gümõkór. Érdekességként
megemlíteném, hogy az ember influenzáját a görények el tudják kapni.
– Ha már itt tartunk, a kis kedvenc állatok éjjel-nappal együtt vannak
a gyerekekkel (felnõttekkel), s elég gyakran be is bújik a gyermek
(felnõtt) ágyába. Mennyire veszélyes ez, hiszen az állat mégiscsak
állat! Hallani lehet a különféle élõsködõkrõl, melyek a bundában
fészkelnek. Mennyire kell tartani tõlük?
– Megfelelõen végzett és rendszeres  külsõ- belsõ parazitamentesítéssel
(kutya, macska esetén 3 havonta javaslom a féreghajtást) a veszélyek
alacsony szinten tarthatóak. Persze ha lehet, ne hagyjuk, hogy arcunkat,
szánkat nyaldossák kiskedvenceink. Külsõ élõsködõk ellen rengeteg féle
spoton és nyakörv áll rendelkezésre.
– Mostanában hallottam olyan féregrõl, melynek petéi bejutnak a
véráramba, s a szívben kelnek ki. Elég morbid látvány volt ez a halált
okozó jelenség. Magyarországon is volt már ilyen?  Azt nem is
merem megkérdezni, hogy testközelbõl (közvetlen kollegáktól) eset-
leg hallott-e ilyen esetrõl?
– Kutyáinkban  a lepkeszúnyogok által terjesztett szívférgesség (Dirofilaria
immitis) a klímaváltozás miatt már sajnos elterjedt betegség, gyakran tünet-
mentes fertõzöttség van, amelyrõl vérbõl végzett szûrõvizsgálattal tájékozód-
hatunk. Emberben nem fejlõdik ki ez a parazita, mert nem tudja befejezni
érési ciklusát, úgyhogy legalább ettõl nem kell tartani. Boncolás során én is
találkoztam már ilyen parazitózissal, sajnos itt Tiszaalpár szélén, egy ártér
mellett tartott kutyában, melléklelet volt, nem ez volt a közvetlen halálok.
–  Tudom, hogy jobb az egészséges állatokról beszélni, de mégiscsak
visszatérnék a betegségre, mégpedig a madarak által terjesztett
betegségre. Hogyan kell a papagájokat egészségesen nevelni, bár a
fogságban mégiscsak megtörõdnek… hiszen nem szálldogálhatnak,
nem próbálhatják ki a szárnyaikat. Egyáltalán: kell-e ezeket a
madarakat reptetni?
– Általában sokkal komfortosabban érzik magukat, ha tágas röpdében tudnak
élni, megfelelõ mennyiségû ágat, kapaszkodót lógatunk be nekik, kapnak
kölest, szotyit, gyümölcsöket amivel elbíblõdhetnek. Általában szükségük
van csõrkoptató szépiára, vannak akik szeretnek vízben fürdeni, vagy apró sze-
mû fürdõhomokban. Bármilyen papagájt is válasszunk, mindenképpen tájé-
kozódjunk, hogy az a fajta csoportosan szeret-e élni, vagy magányosan tar-
tandó. Mindezekrõl gyakran a papagájtulajdonosok tájékozottabbak mint én.
– Egyre több helyen hallom, hogy ragadozó madara van valakinek.
Hogyan tarthatja ezt úgy, hogy az a legjobb legyen a madárnak?
– Általában ezeket röpdében, vagy ülõkén tartják magányosan, esetleg pár-
ban. Ülõke esetén gondoskodni kell arról, hogy a madár ne kapjon talpfe-
kélyt. Ezt általában mûfû borítással, vagy azt utánzó bolyhos kapasz-
kodófelülettel akadályozzák meg. Táplálékul galambot, naposcsibét, egeret
kínálnak nekik. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a ragadozó madarak jelen-
tõs része védett és nem tartható engedély nélkül kedvtelésbõl fogságban.
– S ha már ember-madár kapcsolatban elkapott betegségrõl, kórról
beszélünk, elõfordulhat-e az, hogy az embertõl kap meg egy állat
valamilyen betegséget? Mondjuk egy jól fertõzõ influenza mennyiben
veszélyes egy házi kedvencre? (Hallottam már macskát köhögni…)
– Házikedvencek közül a vadászgörény tudja elkapni az emberi meg-
betegedést okozó influenza típusokat.  

Folytatás a következõ oldalon!
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A macskák légzõszervi vírusai csak a macskát betegítik meg, leggyakrab-
ban herpesz, illetve calicivírus okozza ezeket a „macskanátha“ eseteket.
Ezek a vírusok ugyanúgy cseppfertõzéssel terjednek, mint az ember
influenzája és ugyanolyan jól segítik a terjedésüket a környezeti tényezõk
(macskák összebújnak, az emberek tömegközlekedéskor adják át egymás-
nak, párás, nyirkos idõben jobban terjed ez a betegség, stb.)
– A prevenció az állattartásban is mindennél fontosabb. Gondolom,
egy állatorvos is akkor lenne a legboldogabb, ha mindenütt
egészséges állatot látna maga körül. Ilyen ideális helyzet sajnos nincs.
De mit javasol, mik a legfontosabbak egy állattartásban?
– Legfontosabbnak a felelõsségtudatot és a „jó gazda gondosságát“ tartom.
Mert „egy életre felelõs lettél azért, amit megszelídítettél“! Nemcsak meg-
szerezni kell egy kutyát, macskát, vagy bármit, hanem annak gondját
viselni, megfelelõ mennyiségû és minõségû eleséggel és ivóvízzel ellátni,
fekhelyet és olyan környezetet biztosítani neki, hogy kiélhesse etológiai
szükségleteit. Mindezek összességét nevezzük állatjólétnek, melyre min-
den felelõs gazdának, állatfajtól függetlenül törekednie kell.
– Mindnyájan tudjuk, hogy a mangalica disznó húsa mennyire
egészséges, sõt, a zsírját is kifejezetten javasolják a fõzéshez.
Mennyire terjedt el az õsi magyar sertésfajta a környékünkön, s
mennyire kellene, lehetne?
– Igazándiból fajtatiszta tenyészete kevés van a környéken. Tartásában kis
fellendülést észlelni. Attól függõen tartják, hogy mi a cél, húst szeretnénk
enni, vagy zsírra van szükségünk. A mangalica zsírtermelõ fajta, melynek
zsírja puha és nagyon egészségesnek mondott. Már malacként jelentõsen
kezd elzsírosodni, így aki „húsevõ“, az ne ezt a fajtát válassza, vagy
legalábbis ne fajtatisztán, hanem keresztezze. Hatalmas elõnye viszont,
hogy nagyon jól elvan a tanya körül, nem igényes a takarmányra, kevéssel
is beéri. Csicsóka, burgonya, tök és minimális dara segítségével is felnõ.
– Valamikor szinte minden háznál volt egy-egy kis koca, melyet fel-
hízlalt a gazda, majd otthoni fogyasztásra feldolgozták. Mi több:
megette az ételmaradékot! (Csak nagyon zárójelben jegyzem meg: a
minap volt egy dokumentumfilm a tv-ben, hogy Amerikában több
étterem maradékából mûködtettek egy sertéstelepet; a kimaradt kaját
ledarálták, és a disznókkal etették meg!  Mennyire „disznóság“ a
maradék feletetése a disznókkal?) Ma már se kert, se disznóól nincs a
házaknál… Ön mit tapasztal, van valamilyen elmozdulás?
– Ma már jogszabályok nem engedik konyhai ételmaradék feletetését
járványvédelmi okokból. Zöldségfélék maradéka, tojás nyilván nyugodtan
etethetõ. A veszélyt a húsfélék jelentik. Bizonyára sokan hallottak már a
sertéspestis és az afrikai sertéspestis nevû betegségekrõl. Arról viszont
talán kevesen tudnak, hogy azok a vírusok, melyek ezeket a
betegségeket kialakítják, azok ellenállnak a sütésnek, fõzésnek. Így ha
egy darab rántottszelet, mely kimaradt az ebédnél, vagy a menzán és azt
hazaviszik, odaadják a hízónak, akkor az megfertõzõdhet a vírusokkal.
Az ember nem betegszik meg.
Talán az 1-2 hízót tartó udvarok száma nõtt, mert az emberek bizalma
megingott a nagyüzemi körülmények között elõállított sertéshús iránt,
annyi negatív hír érkezik a  médiából. Persze elõfordulhat az is, hogy
csak egyre több helyre jutok el, olyan udvarokba is, ahol korábban még
nem jártam.
– A saját nevelésû malacka levágásához hatósági húsvizsgálás
szükségeltetik-e? Kaphat-e ilyen bevizsgálási engedélyt  Öntõl  a
gazda?  Rendelkezik hatósági állatorvosi engedéllyel?
– 2010 óta hatósági állatorvosi jogkört is gyakorlok Tiszaalpár, Lakitelek,
Tiszaug területén. 
Saját nevelésû sertést a gazda levághatja/levágathatja magának otthon, fel-
dolgozhatja saját fogyasztásra. Van arra is lehetõség, hogy kistermelõi reg-
isztrációval rendelkezõ kistermelõk saját húsárúval jelenjenek meg a „pia-
con“, termékeiket közfogyasztásra bocsássák. Az élõállatot ebben az eset-
ben vágóhídra kell beszállítani, ott bérvágatni (itt hatósági állatorvos elvégzi
a húsvizsgálatot, illetve a trichinella vizsgálatot), majd otthon feldolgozni.
Tehát amíg valaki csak saját fogyasztásra állít elõ húst/húskészítményt és

nem árusítja, addig azt a  hatóságnak nem kell vizsgálnia, mert mindenki
saját felelõsségére tevékenykedik. Eladásra történõ elõállításkor viszont
már van termékfelelõsség, szabályokat és elõírásokat kell betartani, illetve
azoknak meg kell tudni felelni.
– Nagy divat ma kecskesajtot készíteni! Bárki megteheti ezt, ha van
hozzá kecskéje? Sõt, ki is viheti a piacra?
–  Akinek van tejelõ kecskéje és indíttatása a sajtgyártáshoz, akkor az ter-
mészetesen saját magának és családjának elõállíthat. Ha másoknak is
szeretne eladni, piacra menni, akkor kistermelõnek kell regisztráltatni magát
és a  kistermelõi rendelet keretein belül végeznie tevékenységét. Állatál-
lományát évente szûrõvizsgálatoknak kell alávetnie, termékeit bevizsgáltat-
nia. Van  jópár fontos momentum ezzel kapcsolatosan, de akit ez igazán
érdekel, azt szívesen tájékoztatom majd részletesebben.
– Kötelezõ viszont a kutyaoltás! Melyik idõszakban számíthatunk rá?
– Hagyományosan minden évben május végén, június elején történik az
összevezetéses eboltás. Idén is így lesz majd, de ügyesebb leszek,
mint tavaly és szórólapon fog mindenki tájékoztatást kapni az oltási
helyekrõl, idõpontokról.
– Mi a helyzet a chipezéssel? Minden kutyus be van már jelölve a
faluban? Milyen korban kell felkeresni a kiskutyával a gazdának az
állatorvost ezen beavatkozásra?
– Úgy gondolom, hogy viszonylag jól állunk, de még nincs minden kutya
jelölve, ezáltal sajnos nincs minden kutya veszettség ellen immunizálva
sem. Az állatvédelmi törvény kimondja, hogy 4 hónapos korúnál idõsebb
ebet csak mikrochippel jelölve lehet tartani. A chippezettség elõfeltétele
annak, hogy  egy kutyát veszettség ellen lehessen oltani. Legszerencsé-
sebb esetben a kiskutyák 6-8 hetes korban kerülnek el új gazdáikhoz, akik
felkeresik vele választott állatorvosukat. Ekkor megkezdõdik a kölyökoltá-
sok sora (általában 3-at adunk be), melyek befejeztével megtörténik a chip-
pel jelölés és a veszettség elleni immunizáció.
– Számíthatnak-e retorzióra azok, akik megszegik az eboltási
kötelezettséget?
–  Aki megszegi ezt a törvényben foglalt kötelezettségét, az állatvédelmi
bírsággal sújtható, melynek minimális összege 15.000 Ft. Mindemellett
mindenkinek saját érdeke, hogy biztonságba tudja magát, családját azál-
tal, hogy a kedvence immunizálva van. Hiszen a 2013-as év megmutatta,
hogy ez a veszélyes/végzetes betegség nem tûnt el végleg orszá-
gunkból. Ez tény.
– Mit vár el a lakiteleki állattartóktól? 
– Nyitott, segítõkész és toleráns embernek tartom magam. Nagyjából
ugyanezt szeretném viszonzásul kapni az állattartóktól is. Úgy érzem a
lakitelekiek nagy része örömmel várta érkezésünket. Segítõkészek az itt
élõ emberek. Emellett kérem, hogy nyitottan és bizalommal forduljanak hoz-
zám a gazdik, így mindkét félnek könnyebb a dolga. Talán ugyanilyen fontos
a tolerancia. Mert, bár igyekszem mindenkinek ellátást nyújtani, az mégsem
sikerülhet mindig. Mert „az állatorvos is ember“, sõt az „állatorvos is nõs
ember“ – ahogy azt James Herriot  angol állatorvos-író is megírta....szá-
momra is fontos a családom. Egy megbetegedett állat  gazdája gyakran ezt
nehezen tudja elfogadni kétségbeesésében. 
Ha pedig kedvencünk megbetegedik, akkor kérem lehetõleg minél elõbb
keressenek fel, ne várjuk meg vele a péntek délutánt, vagy a szombatot
több napi betegeskedés után.
– Mikor is kereshetik fel Önt a rendelõben? Mikor várja a betegeket a
gazdikkal? Be kell-e elõre jelentkezni?
– Bejelentkezni csak  mûtétek esetében kell. Hétköznap 16:30-18:00
között várom betegeimet a rendelõben.
– Doktor Úr! A magánéletében is sok sikert kívánok! Bízom benne,
hogy igazi otthont talál Lakiteleken – a családjával együtt. Legyen a
munkája minél könnyebb, a betegei mihamarabb, maradék nélkül
gyógyuljanak meg! Köszönöm!
– Köszönjük szépen a jókívánságot és a lehetõséget!            Czinege Edit

Ha bárkinek van kérdése a Doktor Úrhoz, kérem, küldje el a szerkesztõség
elérhetõségén, s mi megkérdezzük, nyilvánosan közöljük a választ.
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Helytörténet, néprajz 
„Megverte az Isten mind a két kezével,

ki keveset gondol kötelességével"
közmondás

„Szögény embör gyeröke nem illik az utcára“

A gyermekdajka
Ha a libapásztorság kitelt, a 12-14 éves leányból

gyakorta pesztra lett, vagyis a totyogós pulya dajkája,
gondozója, játszópajtása. Szegényebb családból a
sok éhes száj mellõl már kilenc évesen is elállították.
De nem csak a szegénység vitte. Sokszor azért is
elszegõdtették, mert nem szeretett iskolába járni.
Ugyan némelyiket az anyja seprûvel terelte az iskola
sarkáig, otthon a „hétágú csapóval“ is hatott a lelkére,
mégsem jött meg a tanulási kedve. Még szegény
sorsú asszony is fogadott segítõt. Fõleg nyaranta, mikor még szoptatásra
is alig telt idõ. Szénagyûjtéskor a gereblyét húzta, szérûn a gabonasze-
meket tolta össze, seperte, sosem volt pihenõ. Haladjon, hogy naplemen-
tére végezni lehessen. Valakinek a kicsivel is törõdni kellett.

Pesztrát eleinte egész évre fogadtak, késõbb csak hónapszámra. Az
éves pesztrabér általában hat-tíz forintból, egy pöndölybõl (vászonból
készült alsóruhából), pruszlikból (ujjatlan mellénykébõl), ingvállból (ing
mellé varrott díszes vállrészbõl) és egy pár csizmából állt. A pesztra,
urasan „pesztonka“, dolga a karonülõ, majd totyogó csöppség teljes
ellátása. Eteti, itatja, mos rá, a síró gyereket ölében ringatja, „dacolja“.
Bolondozik vele „bergeti“. A kislány karja majd leszakad, örül, ha leteheti.
Idõs asszonyok említették, „a gyenge lány gyomorfájást kapott az örökös
hurcolásban“. Járni is õ tanítja, s ha tud, elalvás elõtt még mesél is neki.

Ha az anyjának kevés a teje, gyermekét úgy eteti, mint az anyamadár.
Kenyeret, levesben fõtt krumplit, miegyebet összerág, s az így „csócsált“
ételt teszi az apróság szájába. A pesztra is ezt csinálja, de ott, ahol „katlan
száján fekszik a macska“, vagyis ritkán fõznek, bizony a dajka is elnyel
néhány falatot a kisgyerek elõl. Jó helyen könnyen telik az idõ. Ám ahol
állandóan „futtatják“, rosszul bánnak vele, ujjain számolja hány vasárnapot
kell töltenie még. A „tudomány“ rendszerint sírásba fullad, bizony sok hetet
kell még végigszenvednie.

A kiscseléd
Rossz helyen a pesztra és cseléd között nincs

semmi különbség. Mindkettõt kevés pénzért dolgo-
ztatják, gyakran éheztetik. A kenyerét szûkre mérik,
hulladék ételt vetnek elé. Néhol még a szappant is
elzárják elõle. Hajnaltól sötétestig dolgoztatják. Még
a „pityörét“, a pottyantós budit is vele súroltatják.
Keze, lába sebes, véres. Fekvõhelye vackon rossz
szalmazsák, rongyos pokróctakaró. Okkal, ok
nélkül is verik. 1853. július 27-én feljegyezték: „Bakos Ferencné 13 éves
lányát gyermekdajkának adta Takács Mihályhoz, mivel a lány gyengesége
miatt a lucernát összerakni nem tudta, a gazda kegyetlenül elverte“.

Erre a szolgálati korra esik a nagylánnyá érés ideje. Megérkezik a
„virágzás“ a menstruáció. Az igazi gazdasszony kiokosítja a lányt, meg-
mondja elõre miért, és mi következik. Akkor is, ma is nagy esemény ez a
lányok életében, még elõre tudva is. Hát még aki semmit sem hallott felõle.
Akivel nem törõdik az asszonya, megijed, titkolja, szégyenérzetében ruháját
feltüzeli, eldugja, elássa. Hazaszökik, majd anyjával kísérteti magát vissza.

Az esztendõs szolgáló
A szolgálót, úgy mint a cselédet újév elsõ nap-

jaiban fogadták fel a piacon, vagy a kútnál gyüle-
kezõk közül. Hogy fogadáskor mit néztek a szolgálat-
ba álló lányon, annak sok „inde-bindéje“ volt. Az
idõsebb asszony az erejét nézte, bírja-e a kannát,
vödröt. Elég gyors-e, pattan-e. Takarost ritkán
fogadott, nehogy a férjét elszeresse. Az öreg gazda

kinél mennyit dolgozott, a kitelt becsület alapján szerzõdtetett. A fiatal
gazda a „mutatós, piros képû, telibélû, csöcsös-faros lányt vigyázta“. A
fiatal asszonynak „mentül pocsékabb kell, nem baj, ha rücskös, ha csám-
pás, ha ferdén fúrott orrlyuka van“, azt kötötte le. Nehogy a férjét, fiatal
udvarlóját elcsalja tõle. Mert bizony ilyesmire is akadt példa bõven.

Legrosszabb talán az árvaházból kivett „lelenclányok“ sorsa volt. Hiszen
senkije nincs, aki védje, vigasztalja. Mindenki szolgája. A hozd ki, hozd be,
vidd ki, vidd be kezdetû parancsok mind neki szóltak, s ha nem elég gyors,
büntetik, kínozzák. S ha valaki védelmére szól, a felelet: „Jó ennek így is …
megjelölve a helyet, ahonnan az anyjából kiesett … a fene ögye mög!“

Tanyára egész esztendõre fogadtak, csak az 1894-es cselédtörvény óta
állandósult a hónapszámra kötõdés. Eleinte bérlevelet adtak, s ha a lány a
gazdától elszökött, a csendõr a levél alapján köteles volt a szolgálatba vissza-
vinni. A bérlevelet késõbb cselédkönyv váltotta fel, amibe a gazda adatai mel-
lett a szolgálói magatartás és tisztaság adatait is bejegyezték. Új helyére vitte
magával, s ha nem volt szép az ajánló bejegyzés, szóba sem álltak vele.
„Szögény embör gyeröke nem illik az utcára“, ne szaladgáljon ott naphosszat
hiába. Elszegõdtetik, mert szolgálóként már több bért kap, és férjhez menésre
készülõdve hozományát is könnyebben össze tudja szedni. A bálba járó „pánt-
likázósakat“ a szigorúbb bánás miatt is kiadják. Parancsoljanak neki, „szokja
az életet, a szegény ember sorsot, a tûrést, a szenvedést“.

Dolgos leánynak, ha jó gazdát szolgált, öröm volt az élete. Asszonyától
ekkor sajátítja el az élethez szükséges háztartási tudományt. Azt evett, ivott
amit a gazdái. Szombaton lepény, vasárnap csöröge. Újesztendõre szépen
kigömbölyödött, minden felöltõje kicsi lett. Szilveszter napján cókmókostól
kocsin vitték haza. Ajándékot is kapott. Ruhát, tollat, rúgott borjút, vagy
malacot. Ha a gazda meghalt, koporsójára borulva siratta.

Rossz helyen a bérét sem kapta meg. Ha visszaszólt, még el is verték.
Sokáig emlegették azt a gazdasszonyt, „aki mérgében úgy megütötte a
szolgálót, hogy belehalt. Ekkor ijedtében elvitte a kukoricásba. Onnan került
meg a szegény lány. De rájöttek hamarosan, már holtan vitték arra a helyre.
Az asszony tagadott, de végtére csak rábizonyosodott. A börtön elõl
felakasztotta magát“. A rossz sors ellenére a szökött cseléd ritka volt a
tanyavilágban. „Kiviszem az esztendõt, ha vasat vágat is a hátamon!“
Dolgozott, míg férjhez nem ment, s akkor szegény asszony lett belõle.

Lisztes János

A KÖNYVTÁR
RENDEZVÉNYEI 

Január – Február – Március
Elõadások:
Febr. 6. 18 óra Önértékelés – Ön Értékel És? Mit? Hogyan? Miért?

Elõadó: Zsiga Attila életmód tanácsadó
Febr. 20. 18 óra Miért fontos az egészséges életmód?

Elõadó: Dr. Gáspár Zsolt szakgyógyszerész
Márc. 6. 18 óra Vitaminok szerepe és használatuk.

Elõadó: Dr. Homoki Henriett
Márc. 20. 18 óra Táplálkozási allergiák. 

Elõadó: Dr. Homoki Henriett

Kiállítások: Jan. 22. 14 óra   „Jó a Te házadban, Istenem.“
Kalocsa-Kecskemét fõegyházmegye és a Dunamelléki ref. egyház-
kerület templomai képeslapokon. Sebestyén Imre kiállítása.
A kiállítás február 25-ig tekinthetõ meg.

Könyvvásár: Márc. 14-én szombaton a könyvtárban 13-17 óráig,
jelképes áron vásárolhatóak könyvek. 

Könyvtárórák: Minden hónap 2. kedd 10 óra

Rendhagyó környezetismereti óra: Minden hónap 4. kedd 10,30 óra

Óvodás könyvtáróra: Szerdánként délelõtt

Kézimunkaszakkör: Szerdánként 14 órától

Baba-mama Klub: Hétfõnként 9-12 óráig
A rendezvények meghívói megtekinthetõek a 

www.lakitelekikonyvtar.hu Rendezvények menüjében.
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Lakodalmas hûtõkocsi 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!

Szeretettel várja Önt is
ROZIKA KONYHÁJA!

Jól bevált
kifõzde!! 

Helyben fogyasztásra,
elvitelre (ételesben),

vagy becsomagolva  – magyaros ételekkel,
házias ízekkel várják a vendégeket!

Menü házhoz szállítása, a’la
carte is lehetséges!

Tel: 06-30/  632-53-72

Idared,  mucsu és gloszter téli alma
olcsón eladó. Lakitelek, Táncsics u. 3. 
Tel.: 70/-323-72-69 ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-

bolt 
Lakitelek, Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben) 

Nézzen be!
Folyamatos akciókkal várjuk

kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás:
H – P:       6-tól 2100-ig

SZ – V:      7-tõl 2100 -ig

BON-BON-
BONBON

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

Lakitelek, Árpád út 1/a.
telefon: 06-30/478-9396
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Szép frizurát szeretne?
Sok szeretettel várom
Önt  is, mint minden

kedves leendõ
vendégemet!

Ugrina AlexandraUgrina Alexandra

fodrász

Lakitelek, Dobó I. u.18 sz. alatt. 
Tel.: 06-70/544-55-49

TUPPERWARE edények
és konyhai kiegészítõk

kaphatók és rendelhetõk:
Kalics Józsefné, 70/516-

1613; 76/449-370.
Katalógus is

kérhetõ!
Bõvebb információ: 
www.tupperware.hu

Étkezési

alma eladó! 

06-30/41-25-417

BÚTOROZOTT SZOBA
KIADÓ!

Érd.: 0 6 - 3 0 / 4 5 1 - 9 6 - 78

GYÜMÖLCSÖS eladó Lakiteleken.
Terület: 1 ha, szépen gondozott,
csepegtetõ öntözés, villany és
kerítés is van. Érd.: 20-387-8991

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELASTO ART KFT-Gazdasági-termelési folyamat
közvetlen villamosenergia-igényének kielégítéséhez
kapcsolódó fejlesztés

Pályázati támogatás segítségével napelemes rendszer
telepítése készül6065 Lakitelek, Kisalpár 93/a hrsz.: 0149/17 ELASTO ART KFT épületén.
Jelen fejlesztés keretében napelemes rendszer telepítésére kerül sor. A napelemes rendszer
által termelt villamos energia lefedi az éves fogyasztás jelentõs részét. 

Az Elasto Art Kft.az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt
„Helyi hõ-és villamosenergia termelés megújuló energiaforrásokkal“ (Kódszám: KEOP-2012-
4.10.0/A) címû pályázati felhívásra benyújtott, „Napelemes áramtermelõ rendszer telepítése az
Elasto Art Kft. épületére.“ címmel. -40.549.000Ft beruházási költséggel 24.329.400,- Ft vissza
nem térítendõ támogatást nyert, annak érdekében, hogy az Elasto Art Kft. villamos energia
fogyasztásának jelentõs része megtakarításra kerüljön, és megújuló energián alapuljon.
Az Elasto Art Kft. épületénekfolyamatos kihasználtsága során igen jelentõs energiafogyasztás-
sal bír, így a projekt során közvetlen cél volt a vételezett villamosenergia nagymértékû
kiváltása, emiatt a beruházás keretében, áramtermelõ napelem panelek kerültek elhelyezésre.
Ezek a napelem panelek lehetõvé teszik az épület teljes energia fogyasztásának kielégítését,
így jelentõs megtakarítást eredményeznek, továbbá a megújuló energia megtermelése során
a környezetterhelés minimalizálódik, valamint csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásá-
nak mértéke.

A projekt számokban:
Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése 47,11t/év.
Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés) 0,05040GW/év.
Megújuló energiahordozó felhasználás növelése181.44 GJ/év.
A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése illetve a
fenntarthatóság irányába fejlõdõ életforma kialakításának elõsegítése.  

Fiatal, meg-
bízható pár

hosszú távra  keres kizárólag
új építésû kertes HÁZAT

(tanya kivételével!) albérletbe, a
késõbbiekben megvételre. 

Tel.: 06-70/405-11-52

Lakitelek közontjában
kertes családi ház

eladó! Beépített cserép-
kályha, gázkonvektoros.

Veteményezett kert,
szõlõ, gyümölcsfák, ren-
dezett környezet; közel-

ben ABC. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 76/449-367.

IDEIGLENESEN KÖLTÖZIK A JÁRÁSI
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
jelenlegi épületének (Béke u. 116.) teljes körû felújítására kerül
sor, amelynek idõtartamáig az ügyfélfogadás a BÉKE U. 135.
SZÁM ALATTI (volt nyomtatványbolt) épületben kerül  meg-
tartásra – ami a korábbi épülettel átellenben helyezkedik el.

Az áthelyezett ügyfélfogadás 2015. január 26-tól fogadja az
ügyfeleket a megszokott ügyfélfogadási idõben. A felújítási
munkálatok várhatóan több hónapot vesznek igénybe.

A költözéssel egyidejûleg változik a kirendeltség telefonos
elérhetõsége is - az új központi telefonszáma: 76/795-501

A kirendeltség fax-száma változatlan: 76/441-064
A 30/695-1371 GSM szám megszûnik.
Megértésüket elõre is köszönjük!

Szeidl József
járási hivatalvezetõ

Mobil: 30/219-0718, e-mail: terjekizs@lab.hu 
web:http://bacs-kiskun.munka.hu 

Dec. 27-én elvesztettem az egyik
karika, arany fülbevalómat. Kérem
a becsületes megtalálót, jutalom
ellenében adja vissza! Köszönöm.

Tel.: 06-30/382-41-89

L.Ö.S.E.
A Lakiteleki Önkéntes Segítõk min-
denkinek köszönik a szilveszteri bál
megszervezését, a segítségét.
áldozatos munkáját!     Faragóné Anett
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radni a szerkesztõségbe. (Lakiteleki Újság szerkesztõsége, Kossuth u. 15.) 
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Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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Vízsz.: 2. A színjátszó csoport 1927-ben e napon tartotta sikeres
elõadását. 8. Az elõbbi elõadási ennek a javára rendezték. 12.
Különbözõ betûk, de kiejtésük gyakran azonos. 14. Borsodi bánya Miskolc
közelében. 15. Súlyemelõ gyakori igéje. 16. Kóstoló a finom falatokból. 18.
Az Operaház egyik kiemelkedõ tudású énekese volt (György). 19. Az áru
használati értéke arányban áll árával. 20. Elõre mozog. 21. Autonóm
Terület. 22. Vállalati házi bank. 23. Olimpiai bajnok veterán kenusunk – s
az, aki víz mellett lakik (János). 24. Faétvágyú kártevõ. 25. Azonosak 27.
Novi-... (Újvidék).  28. Palacsinta, de más étel jelzõje is lehet. 29. Orosz
motorkerékpár márka. 31. Mértani alakzat, mindenhol görbe. 33. Ag a
vegyjele. 34. Nem is szárazföldi. 36. Borsod megyei község. 39. Léte – a
szokásosnál rövidebben. 40. „A“ rímfaragó – bár ma már rím nélkül is
„faragnak“. 42. Olimpiai bajnok japán úszónõ. 44. Õ indította el útjára az
elõbbiekben említett színjátszó csoportot. 46. Készpénz – röviden. 47.
Leginkább az ügyész igéje. 48. Férfi becenév. 49. Ex sakk-világbajnok. 50.
Hírül ad, értesít – kissé népiesen. 51. A selejtes áru ilyen. 52. Divatos
köszönés kissé magyarítva. 53. Félig hátrál 54. Dél-Franciországi, fõleg
vörös bor 55. Égéstermék. 58. Kerti munkát végez. 57. A tálból merít. 58.
Eldob. 59. Uralkodói jelvény. 80. Lottózók álma.

Függ.: 1. A vízsz. 2, és 8. sz. alatt említett színi elõadás címe. 3. Bács-
megyei „olajos“ falu lakója. 4. Hajat vágott. 5. Válogatott foci csatár a
közelmúltból – az MTK játékosa volt. 6. Tököl község „belseje“. 7.
Ételízesítõ. 8. Híres bolgár kolostor jelzõje. 9. Kelta eredetû nõi név. 10.
Fluor, ittrium és kén. 11. Azonosak. 13. Zamata. 15. Indogermán népcsoport,
fõként a brit szigeteken és Nyugat-Európában éltek. 17. Modern német
zeneszerzõ (Werner). 18. Tép. 20. Sereg. 21. Népszerû napilap a két
világháború között. 23. Brazil szövetségi állam. 24. Felmenõ. 26.
Csillagokat hányás. 27. Hordó jelzõje lehet. 28. Mindent helyettesítõ szócs-
ka. 30. Könnyedén ugrándozik. 32. A mérges kígyók. 35. Trója görög neve.
37. A Tisza mellékfolyója Kárpátalján. 38. A „kellem“ hasonló régies szóval.
41. Tusoló egynemû betûi. 43. Nõi becenév. 45. A fûzõ – régebbi szóval. 46.
Magaslat a jellegzetes erdélyi magyar tájegységben. 49. A juhász gyakori
igéje – sõt még a pulijáé is. 51. Vérrel kapcsolatos. 52. Merre? 54.
Idõhatározó szó, de bombázógép betûjelzése is. 55. Csónakgerinc. 57.
Knock out. 58. Kicsinyítõ képzõ.

– Hallom, maga még a gróf birtokán
dolgozott. Nekik gürcölt évtizedeken
át, s lám, csak egy kis kunyhót tudott
szerezni. Meséljen, bátyám, milyen
volt az élet régen. Mondja, akkoriban
hány gatyája volt?
– Nyolc.
– Mibõl?
– Gyolcsból.
– És most az új rendszerben hány
van?
– Kettõ.
– Mibõl?
– Abból a nyolcból.

A falusi doktor találkozik az utcán
az egyik betegével:
– János bátyám, mit visz az üvegben?
–  Hát, az igazat megvallva doktor úr
kérem, egy csepp papramorgót...
–  Nem abban egyeztünk meg, hogy
többet nem iszik?
–  Többet nem, de gondoltam: ennyit lehet.
–  Ennyit? Hát ez rengeteg!
– Nem mind az enyém, a fele a komámé.
–  Akkor most gyorsan öntse ki a
maga részét!
–  Nem lehet doktor úr, mert a
komámé van felül!

A góbé csúnyán elveri a feleségét,
mire az asszony feljelenti.
– Hogy merte megütni a feleségét? –
förmedt rá a csendõrtiszt. –  Hát nem
tudja, hogy csak a hatóságnak van
joga büntetni?
–  Hát nem bánom! –  feleli némi tétová-
zás után a góbé. –  Itt a botom, üsse maga!

A suttyó legényke szántott az apjával.
Az apa fogta az ekét, a fiú meg a lovat
vezette. Az eke ki-kiugrott a kemény
földbõl. Bosszús volt a székely, szidta a
fiát, hogy õ rontja el a szántást.
– Nem én rontom el, hanem az éde-
sapám!
– Hogy beszélsz te az apáddal?
Annak idején én nem mertem volna
visszafeleselni az apámnak.
– Vót is magának apja?

– Vót bizony, különb mint neked!...

A szegény székely családban
kihívják éjszaka az orvost. Amikor
fizetésre kerül a sor kiderül, hogy egy
fitying sincs a háznál. A házigazda
így mentegetõzött:
– Ne haragudjon, doktor úr, de fizetni

nem tudunk! Azért is hívtuk éjszaka,
hogy ne akadályozzuk a nappali
pénzkeresésben...

– Maga ezután már sem nem
pipázhat, sem nem ihat – mondja
szigorúan az orvos.
– Ezt ne is mondja nekem doktor úr,
mert én a pipámtól semmiért el nem
válok!
– No, nem bánom, egy keveset szív-
hat, de csak hosszú szárú pipából,
mert így a méreg nem oly veszedelmes.
– Aztán nem lehetne-e inni egy ki-
csit, hosszú nyakú üvegbõl?...

– Mért jön maga bíróságra ilyen
nagy fütykössel?
– Azt mondta a múltkor a bíró úr, hogy
gondoskodjak megfelelõ védelemrõl.

– Na, vetkõzzék le !
– De fõorvos úr, kérem...
– Mondtam, hogy vetkõzzék le!
– Instállom, én...
–  Siessen,vetkõzzék gyorsan!
A székely végül levetkõzik, az orvos
megvizsgálja. Ránéz:
– Magának semmi baja nincs!
– Az nincs! De hoztam egy szekér fát!

– Édesanyám, mit rakjak a tésztára?
– A fedõt fiam, hogy az apádnak is
maradjon.

Hirdetési szöveg: Mellnagyobbítás
kézrátétellel! Sikertelenség esetén
azonnali pénzvisszafizetés!

A túlvilágon találkozik Hannibál,
Szulejmán és Napóleon.
–Ha nekem egyetlen orosz T 34-es tan-
kom lett volna, nem álltam volna meg
Róma kapui elõtt! – kezdi Hannibál.
– Az semmi! – mondja Szulejmán. –
Ha nekem a nándorfehérvári csata ide-
jén egyetlen orosz helikopterem lett vol-
na, most nem harangoznának délben.
– Hát igen! – folytatja Napóleon – Ha
nekem olyan újságom lett volna, mint
a Pravda, máig sem tudná senki,
hogy elvesztettem a waterlooi csatát...

Tizenkét kötetes enciklopédia jutá-
nyos áron eladó. Alig használt. Jelige:
„Az asszony mindent jobban tud.“

Bekopognak a szõke nõhöz:
– Jó napot kívánok, akar Jehova
tanúja lenni?
–  Nem! Én nem láttam semmit!...

LakitelLakitelek régmúltjábólek régmúltjából : : SZÍNJÁTSZÁSSZÍNJÁTSZÁS (1927)

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Kulcstarót az unoka küldött  
a kulcshoz a 103 éves Gulyás néninek!

Több mint hetven esztendõvel ezelõtt Horthy Miklós kormányzó járt
Lakiteleken abban az oncsai házban, melyben ma Lakitelek
legidõsebb matrónája, Gulyás Jánosné Juliska néni  lakik, aki idén
január 23-án törtötte be a 103. születésnapját. 

2014 szeptember 12-én, ifjú Horthy István, a kormányzó unokája meglá-
togatta Gulyás nénit, mikor Lakiteleken járt, mert megtudta, hogy él az az
asszony, aki még az õ nagyapjától kapta a családjával együtt a kulcsot az
oncsai házhoz. Most, a születésnapra – nem feledkezve meg a nénirõl –,
Lezsák Sándortól küldött egy kulcstartót ajándékba. Természetesen ez
csupán jelképes tartója annak a kulcsnak, melyet a kormányzó anno áta-
dott a családnak; de ez a gesztus mindenképp szívet melengetõ, felemelõ.

„Az 1940-es években az Országos Nép- és Családvédelmi Alap –
ONCSA létrehozásáról szóló 23. törvény célja egyebek között a leginkább
támogatásra szoruló néprétegek gazdasági, erkölcsi és szellemi
felemelése, életviszonyainak javítása, társadalmi kiegyenlítése volt. Az
alap különösen a sokgyermekes családok intézményes támogatását, a
megélhetésükben veszélyeztetett, legfõként mezõgazdasággal foglalkozó
családok boldogulásának elõsegítését tûzte ki célul.“

Több ezren jutottak emberhez méltó lakóhelyhez a múlt század derekán
az ONCSA-program keretében. Elképesztõ összeget, egymilliárd pengõt
szántak a szegény sorban élõk lakhatási feltételeinek megteremtésére a
programban országszerte, több településen is.  Nálunk, Lakiteleken is így
alakult ki az „egyenházból“ álló oncsai lakónegyed, a házsor Kapásfalu
mellett.

S itt kapott lakást – a többiekkel együtt – a Gulyás család is.  A nagy-
család már akkor is megvolt. Juliska néni tizenkét gyermeknek adott életet.
A férje mezõgazdasági munkásként dolgozott. Valóban sokat segített a
családnak ez a házprogram!

Ma már csak egyedül Juliska néni él azok közülük, akik személyesen  kap-
ták meg az egyik házban a  lakhatást, s vele együtt a kulcsot – egyetlenként
– a kormányzó úrtól, aki az ONCSA-ház átadójára jött Lakitelekre!

Bízunk benne, sokáig õrzi még az egykorit jelképesen, s a mai lakáskul-
csot valóságosan is Juliska néni! Bár az elmúlt hetekben kórházba kellett
vinni, gyengélkedett, ott azt mondták az orvosok: „Öregség ellen nincs
gyógyszer!“  Szerencsére nem is kell, íme itt a példa...

A családtagokon túl a falu vezetõi, az idõs otthon vezetõje is köszöntötte
a születésnapján Juliska nénit – sok más látogató mellett. 

Isten éltesse a falu legidõsebb asszonyát erõben, egészség-
ben, szeretetben! CzE

A képek 2014. szeptember 12-én készültek ifjú Horthy István

lakiteleki látogatása alkalmából, amikor Lezsák Sándor országgyûlési

képviselõ, és Bagi Ferenc atya is meglátogatta az idõs hölgyet.

Csak egy vélemény….

Amikor az emberfia még gyerek, bizonyítani szeretne.
Apu, én ezt meg tudom csinálni, nem kell segíteni!
Még emlékszem, ahogy önállósodtak az enyémek.
Arra már  halványabban,  amikor  nagyapám ugyanígy, csak sokkal
keményebben mondta a járdán.
Nem kell segíteni, meg tudom csinálni! Miközben remegõ kezével
támaszkodott a botjára.
Az egészséges társadalomban ez volt az emberfia egyik legfontosabb
ismérve. Hogy ereje végéig el nem hagyta magát s a hitét. 
Míg nem volt „muszáj“, segítséget nem KÉRT, nem VÁRT, és nem is
VISELT el.  Volt ÖNBECSÜLÉSE.
Aztán amikor valóban kellett, DISZKRÉTEN járt el a SEGÍTÕ. Nem
csinált belõle reklámot, sem kampányt, egyáltalán semmit.
Ez a kor most másra bíztat.
Mostanra azt vettem észre, hogy TRENDI lett a gondoskodás. DIVAT-
BA jött. Gondoskodni „másokon“ ez lett a TÁRSADALMI JÓSÁG fok-
mércéje. Gondoskodni, gondnOKOSKODNI mai módon. Ez ma menõ. 
Persze a „MA GONDOSKODÓI" már nem olyanok mint rég, cseppet
sem önzetlenek. Nekik belsõ késztetésük, és társadalmi felhatal-
mazásuk lett, hogy A JÓT megcselekedjék.
SzociálliberÁLSÁG, esetleg liberálszociÁLSÁG  így mondják.
A  civilizáltnak nevezett társadalom egyede már ott jár, hogy felhatal-
mazta maga-magát a másokról való gondoskodásra, minekután
simán megteheti, hogy az életerõs oroszlán zsákmányát elvegye, és
saját kedve szerint a fogatlannak odaadja. Ezt megteheti, meg is teszi.
Mert szerinte iGAZSÁGot tesz. Úgy hiszi, Istene lett a dolognak, Õ lett
a megbízott GONDNOKA.
ÉS EZ TETSZIK NEKI. 
Mármint: A jótékonyság. A segély.  A mankó. A rámpa. Beleszólni a
NAGYEGÉSZ-be.
INTÉZÕNEK gondolja magát. Istentelenül válik magamagának JÓVÁ
és eközben, erkölcsileg elfogadottan rendeli fölé önmagát a többinek.
Így lesz NAGYON JÓ EMBER.  EZÉRT TETSZIK NEKI NAGYON.
DE NEM horgászni TANÍT, hanem halat ad.

DE NEM önállóságra NEVEL, hanem függésben tart.
„Gondoskodik, ellátórendszere, és szociális hálója“ is van.
És vannak ELLÁTOTT-jai és RÁSZORULT-jai, akiket meghallgat,
sajnál, és etet.
Jóságának BIZONYÍTÁSA érdekében (mert azt is kell!) mellesleg
fotókat is készít a JÓTETTEKRÕL.
Mindeközben az erõs oroszlán, aki vadászott, lefogyva éhen döglik.
Még aznap követi  a fogatlan is, hisz Õ eredetileg is életképtelen volt
már. Vele pusztul a falka, mert a Gondozó nem vadászik ugye,
AHHOZ SEM ÉRT.  
AZ OROSZLÁNOKNAK ANNYI!!!
Valaki beleszólt a REND-be.
Nem probléma, lehet mégpróbálkozni, itt van ez az embernek nevezett
faj is….                                                       

Honti Attila
ui1: lsd. Magyar Értelmezõ Kéziszótár
rászorul: 1.kötelék, pánt szorosan megfeszülv.min ( pl. rászorult a
nyakára a hurok) 2. szorult helyzetében kénytelen igénybe venni kül.
valakinek a segítségét,
ellátja: gondoskodik róla,  pl. ellátja a baját: 1. a szükséges orvosi
kezelésben részesít.  Népiesen mondva: elveri, megveri.

ui2: A jóérzésû ember segít ha kell,  ISTENÉNEK nekiadott
lehetõsége okán, tesszük is sokan, erõnkhöz mérten. Mindezt azon-
ban önreklámként  használni, hát… komoly JELLEMBÉLI HIBA.



Halála évfordulóján szentelték meg
Anka Balázs sírkápolnáját

December 14-én volt egy éve, hogy Lakitelek elsõ
polgármestere örökre eltávozott közülünk.
Emlékére sírkápolnát építtetett a család a
lakiteleki temetõben.
Cikk:(egyben töltendõ be!) www.lakitelekma.hu/index.
php/lakitelek-hirei/1309-halala-evfordulojan-szen
teltek-meg-anka-balazs-sirkapolnajat

Ha bárki szeretne e kápolna elõl temetési búcsúztatást, megte-
heti ezt, nem kell sem engedélyt kérnie, sem külön fizetni érte.

A képviselõ-testület novemberi ülésén háromhavi végkielégítést
szavazott meg Felföldi Zoltán volt polgármester részére, aki annak
teljes összegérõl lemondott a lakiteleki civil szervezetek javára.
Az önkormányzat humán bizottsága 27 civil szervezetet részesített a
végkielégítési keretbõl:

1. Vakok és Gyengénlátók Lakiteleki Csoportja 50.000 Ft
2. Tölgyfa Sportegyesület 50.000 Ft
3. Kösöntyû Néptánccsoport 100.000 Ft
4. Lakiteleki Földtulajdonosok Vadászati Közössége 30.000 Ft
5. Lakiteleki Nõk Klubja 50.000 Ft
6. Katolikus Karitász Lakiteleki Csoportja 50.000 Ft
7. Kézimunka szakkör 50.000 Ft
8. Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete 100.000 Ft
9. Lakiteleki Népdalkör 50.000 Ft
10. Nyugdíjas Klub 50.000 Ft
11. Tisza Asztalitenisz Baráti Kör 50.000 Ft
12. Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület 70.000 Ft
13. Lakiteleki Önkéntes Segítõk Egyesülete 50.000 Ft
14. Easy Dance Oktatási, Kulturális és Sport Egyesület 30.000 Ft
15. Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület 70.000 Ft
16. Lakiteleki Tûzoltózenekar 70.000 Ft
17. Polgárõrség Lakitelek 70.000 Ft
18. Magyar Vándor-ló Hagyományõrzõ Egyesület 50.000 Ft
19. Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet 70.000 Ft
20. Lakiteleki Iskoláért Alapítvány 50.000 Ft
21. Lakiteleki Tölgy Alapítvány 50.000 Ft
22. Könyvtári Közösségekért Alapítvány 50.000 Ft
23. Lakitelek Közmûvelõdéséért Alapítvány 50.000 Ft
24. Lakiteleki Óvodáért Alapítvány 50.000 Ft
25. Népfõiskola Alapítvány 50.000 Ft
26. Jézus Szíve Római Katolikus Egyházközség 200.000 Ft
27. Lakitelek-Nyárlõrinc Református Társegyházközség 157.078 Ft

Amit még a Falukarácsonyról tudni kell...
December 20-án, a hagyományos FALUKARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEN nagyon sok
helyi diák és felnõtt lépett fel. (A mûsort Szénási Cintia és Belicza András
vezette az est folyamán.)

A mûsorban felléptek az EasyDance gyermek és felnõtt táncosai, a
Szivárvány Óvoda apróságai, az Eötvös Iskola énekkara Szekeres Jánosné
vezetésével, a Nyugdíjas Énekkar Csinger Sándorné vezetésével.
Karácsonyi verseket hallhatott a közönség Fincicky Sándorné és Kasztel
Anita elõadásában. Sikert arattak az AeroFitt csapat tagjai Kõvágóné
Lipóczki Edit vezetésével. A mûsor végén szívet melengetõ produkcióval
rukkoltak elõ a lakiteleki felnõtt citerások, a Dudorások, lendületes kon-
certet adott a Lakiteleki Tûzoltózenekar. Bártfai Anna dalával búcsúztak a
fellépõk, boldog ünnepeket kívánva a nézõknek.

„Boldog vagyok, hogy ennyi színpadra termett gyermek és felnõtt van
Lakiteleken –  mondta Belicza András programszervezõ a rendezvény után.
– Az idei december is nyilvánvalóvá tette azt, hogy meg tudják tölteni a
színpadot a zenészek, énekesek az Örömkoncerten, a néptáncosok és
citerások a Néptánc és Citera Gálán, valamint képességeik legjavát tudják
adni a helyi mûvészeti csoportok, verselõk, táncosok egyaránt a
Falukarácsonyon. Nagyon sok munka, szervezés és feladat jár együtt
ezekkel a rendezvényekkel, de megéri. A következõ generációk számára is
példamutató az a pezsgõ civil mûvészeti élet, ami Lakiteleken zajlik. A
Mákvirág Galéria, a Tõserdei Pálinkaház, a Községi Könyvtár és a
Mûvelõdési Ház épületében vagy szellemi holdudvarában fogant gondola-
tok testet tudnak ölteni és teljes valójukban tudnak a közönség elé állni. Ezt
tudnunk kell megbecsülni – tette hozzá Belicza András.“

A rendezvény végén a Laki-Konyha Kft. és a Jutka Bolt közös felaján-
lásaként elkészült Falutorta felvágását várta a közönség. Három ízben
készült a finomság, mindenkinek jutott bõven a falu tortájából.

A fellépõ szereplõk munkájuk elismeréseként egy-egy tábla csokoládét kap-
tak, a nézõk pedig szaloncukrot, melyeket Madari Andor alpolgármester aján-
lott fel.

Az Örömkoncert bevételébõl ajándékoztak lakitelekieket... 

Belicza András a következõ bejegyzést tette közzé december 22-én Facebook-oldalán:
<Tisztelt Lakitelekiek! A mai napon az Örömkoncert bevételébõl készített tartós élelmi-
szert és édességet, gyümölcsöt tartalmazó csomagok ráleltek gazdáikra. Köszönöm a
szereplõknek és a nézõknek a részvételt, a Jutka boltnak pedig a segítséget és a „baráti
árakat“ melynek köszönhetõen nagyon nehéz csomagokat lehetett kiszállítani a
címzetteknek. Az egyik címzettet nem találtam elõször, de azután Varga Zoltán segít-
ségével megoldottuk azt is.... Fényképeket nem készítettem idén sem. Csak rájuk és rám
tartozik. Tolmácsolom viszont mindenkinek azt, hogy: Köszönjük szépen! Boldog
Karácsonyt kívánunk! Ennyi nekem elég...>

A Magyar kultúra napja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSAL

A Himnusz születésének évfordulójára emlékeztünk az idén is, mint minden
év január 22-éjén, hiszen Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én írta Szatmár-
csekén a költeményt, amelyet azután 1845-ben Erkel Ferenc zenésített meg.
1989 óta  ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ezt ma még nem piros betûs
ünnep, mégis egyre nagyobb szerepet tölt be országszerte. Sok-sok kiállítás,
rendezvény és verseny kerül ezen a napon megrendezésre. Ingyenes
mozivetítésekkel, múzeumok meghosszabbított nyitva tartással, iskolák non-
stop énekléssel, vagy versmondással tisztelegnek a napnak.
Lakitelek iskolásai a mûvelõdési házban gyülekeztek most is azért, hogy
megemlékezzenek himnuszunk keletkezésének idõpontjáról. Most is egy-
szerre szavalták a diákok a nagyterem székei között – állva – a nemzeti imád-
ságunkat, majd közös mozivetítésen vettek részt.

Pályázatot hirdet a Lakiteleki Újság a 
Magyar Kultúra Napján – 

gyermekeknek és vállalkozó kedvû felnõtteknek!
Rajzold meg, fesd meg, mintázd meg (bármilyen agyagból, technikával),
milyennek látod a lelkedben  a Himnuszt? Milyen gondolatokat fakaszt? Vannak
akik megmintázták már elképzelésüket.  Bárkinek sikerülhet! Végy bátorságot! Alkoss! 
Beküldési határidõ: május 31-e. Jutalmazzuk a munkákat (korcsoportonként)! 
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, a Trianoni évforduló
helyi ünnepségén  hirdetünk eredményt. (A pályamunkákat beadni,
elküldeni a Szerkesztõségbe kérjük. Kossuth u. 15.)     Ha kérdése van,
keressen az impresszumban látható (16.oldal alja) elérhetõségeken. Cz.E.
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A Családsegítõ szolgálat hírei:

A „Hálózat a közösségért“ áramdíj fizetést segítõ prog-
ram 2015-ben is igénybe vehetõ:
Az EDF DÉMÁSZ és Magyar Máltai Szeretetszolgálat támo-

gatási pályázatot hirdetett az áramdíj megfizetésével küzdõ
háztartások megsegítésére.
A programról bõvebb információt a halozat.maltai.hu internetes oldalon találhat.
A program elérhetõségei: telefon: 06-1-3914-757, e-mailcím: halozat@maltai.hu
Pályázat az alábbi kategóriában adható be:

– HÁTRALÉKOS: – kikapcsolt fogyasztó
– hátralékos fogyasztó
– elõre fizetõ mérõvel rendelkezõ hátralékos fogyasztó

A támogatás mértéke a hátralék nagyságától függ és legfeljebb a felét vállal-
ja át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de a legmagasabb támogatás 150
ezer Ft,  12 havi részletfizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez, de a tör-
lesztõ részlet nem lehet kisebb, mint 5 ezer Ft.
Családsegítõ szolgálat segítséget nyújt a pályázat internetes kitöltésében és
továbbításában.

Új teher a településeknek
Jövõ március 15-étõl lép életbe a segélyezés új rendszere, amelyben
jelentõs anyagi teher is hárul majd az önkormányzatokra – írja a
Világgazdaság.
„Az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek
szociális támogatással való ellátása a jövõben az önkormányzatok fela-
data lesz” – nyilatkozta lapunknak a Belügyminisztérium. A tárca szerint a
megújított „szociális támogatási rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz,
emellett elejét veszi a korábban gyakran tapasztalt, segélyekkel való vissza-
éléseknek”. A korábbi segélyezési rendszer szétaprózódott volt, nem volt
átlátható, hatásköri párhuzamosságok, bonyolult eljárások jellemezték. Úgy
vélik, a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely
alapján eldönthetik: ki jogosult támogatásra, és ki nem. Az új rendszer 2015.
március 1-jén lép életbe. Hangsúlyozták, a segélyezés nem szûnik meg, az
állam a továbbiakban is támogatja azokat, akik nem képesek
munkavégzésre, vagy nem kapnak munkát (még a közfoglalkoztatás
keretében sem).
A jövõben egyes támogatásokat a járási hivatalok révén továbbra is az állam
nyújtja majd, míg március 15-tõl egyes ellátások az önkormányzatokhoz
kerülnek majd. A települések által biztosított ellátás neve egységesen
települési támogatás lesz. Az önkormányzatok kötelezettsége lesz, hogy a
képviselõ testület a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ
személyeknek rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
Az állam felelõsségi körében, a járási hivatalok által nyújtott ellátások:

– Foglalkoztatást helyettesítõ támogatás*
– Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (ez lép a rendszeres szo-
ciális segély helyébe)*
– Idõskorúak járadéka
– Alapösszegû, emelt összegû és kiemelt ápolási díj
– Alanyi és normatív közgyógyellátás
– Hatósági bizonyítvány kiállítása egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra

Önkormányzati felelõsségi körben nyújtott ellátások:
– Lakásfenntartási támogatás
– Adósságkezelési szolgáltatás
– Méltányossági ápolási díj
– Méltányossági közgyógyellátás

Települési támogatás nyújtható:
– Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
– 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végzõ személynek
– Gyógyszer-kiadások viseléséhez,
– Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére

Sóth Sándor családgondozó

Márpedig ilyen is van!...
Ma karácsonyi nagybevásárlást csináltam. Általában utálok bevásárolni.

Ma sem volt ez másképpen. Amikor végeztem, a kocsit tolom az autómhoz,
és egy hajléktalan jön felém. Megkérdezte, adnék-e neki tüzet. Azt nem
tudtam adni, de ha éhes, azon segíthetek. Mondta, hát õ tegnap este óta
nem evett, most 17:10 van. Megkértem, várjon, bepakolok az autómba, és
meghívom a bevásárló központba enni.

Ellenkezett, hogy õt onnan ki fogják küldeni. Megértettem vele, addig, még
velem van, ez nem történhet meg. Na, mint ha kicsit megnyugodott volna,
pakoltam a táskákba, õ segített és közben beszélgettünk.

Elmesélte, ács volt, maszek. Mivel a megrendelõk nem fizették ki, tönkre-
ment. Mindent elveszített. A családot, otthont, munkát.

Mióta utcára került, iszik is, mert a hideget amúgy sem lehetne pálinka
nélkül kibírni, meg a szép múltját, családját így tudja felejteni. Miután
bepakoltunk, mondom neki, mehetünk. Õ erre azt mondta, õ mégsem jön be,
mert fél, hogy kiküldik. Megint gyõzködtem, míg nagy nehezen a korgó
gyomra miatt igent mondott.

Belépünk a bevásárló központba, megyünk a gyorsétterem felé, akkor
veszem észre, hogy egy biztonsági õr követ bennünket. Nem tulajdonítot-
tam különösebb figyelmet rá, hisz mi enni szeretnénk. Nézegetjük, mit
szeretne kérni, mondtam bármit kérhet, a lényeg, hogy forró levest is válasz-
szon. Ott tanakodunk, mire odalép a biztonsági õr. Megkérdezte, minden
rendben van-e…

Mondom neki, igen, és hogy milyen figyelmes, hogy minden vendégnek
ugyanezt a kérdést felteszi. Erre tudatta velem, hogy nem minden látogató-
nak teszi fel ezt a kérdést, csak olyanoknak, akik nem illenek be az áruház
megszokott közönségéhez.

Tudattam vele, velünk minden rendben, legyen szíves hagyni, rendelni és
enni minket. No, erre elvánszorgott, de csak pár lépésre tõlünk. Rendeltünk,
várjuk, hogy megkapjuk az ételt, erre becsomagoltan oda akarják adni. Én
nagyot néztem és megkérdeztem, hallotta-e tõlem azt a kérést, hogy
„elvitelre“. Õ nem hallotta, de nem szeretnék, ha a hajléktalan ott enne, nem
jó fényt vet a gyorsétteremre. Na, erre én jól felhúztam magam. A hátam
mögött sor állt. Hangosan megkérdeztem az emberektõl, hogy zavarja-e
õket, ha egy hajléktalan, aki tegnap este óta nem evett, és a hidegben éjjel-
nappal kint az utcán kell élnie, egy forró levest elfogyaszt. Mindenki meg volt
döbbenve, és elkezdték a felháborodottságukat kifejezni. Milyen embertelen
bánásmód... stb. Az emberek mellénk álltak, és kénytelenek voltak
megengedni, hogy ott bent együnk.

Kicsomagolták az ételt, és ahogyan azt megszoktuk, megkaptuk, leültünk.
A hajléktalan (Péter) nekilátott a levest enni. Az emberek néztek bennün-

ket, ahogyan evett; az a megtört arc..., én csak néztem és könnyeztem. A
mellettem lévõ asztalnál a hölgy a két gyermekével ugyanazt tette, mint én...
És aki körülöttünk volt, csendben és látszólag meghatódva figyelték Pétert.
Miután megette a levest, hozzálátott rántott húshoz és a krumplipüréhez,
mert a krumplipüré a kedvenc körete. Alig kezdett a másodikat enni, egy
kedves úr odajött hozzánk, és egy szatyrot adott át Péternek, boldog kará-
csonyt kívánt. Gyümölcs volt benne.

Egy másik asztaltól felállt egy másik úr, és Péternek 5.000 Ft-ot nyújtott át
boldog karácsonyt kívánva. Péter csendben tovább evett és közben sírt.
Annyira sírt, hogy szalvétát kellett neki adnom. Erre felállt a másik asztaltól
az 5 év körüli kisfiú, odajött Péterhez, megrázta pici kezeivel Péter lábát, és
azt mondta neki: ne sírj, bácsi. Erre felállt az édesanyja, õ is odajött, zseb-
kendõt adott Péternek és 1000 Ft-ot…. 

Péter rám nézett és azt mondta, a három év alatt annyi emberséget nem
tapasztalt, mint most 1 óra alatt. Megette az ételt, és kezdtük felhúzni a
kabátunkat, amikor az étterembõl kijött egy kedves hölgy, és azt mondta
Péternek, mindennap 16 és 18 óra között menjen be, és kap egy tányér
meleg levest. Erre én ledöbbentem. Ahol még 1 órája kiszolgálni sem szol-
gálták volna ki, most ingyen levest kap – mindennap.

Péter nagyon hálás volt, és én is. Mindenkinek, aki ma délután segített és
emberszámba vette Pétert, nagyon köszönöm.  ismeretlentõl – kaptuk
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A 2015-ös Európai Év Fája – verseny

A tatai Öreg-tó partján álló platánfa nyerte 2014-ben az Év Fája-díjat az
Ökotárs Alapítvány vetélkedõjén, amin az egyes közösségek számára
különös jelentõséggel bíró fák közül választották ki a gyõztest. 
S most, Európa fája címre pályázik vele Tata városa!
Ön is leadhatja INTERNETEN a voksát! 
Két okból kérjük a segítségét, a szavazatát: Egyrészt MAGYAR, ma-
gyaroszági  nevezõ a versenyben; másrészt Pribojszky Mátyás citeramûvész,
aki itt élt néhány esztendõn át Lakiteleken, az Õ emlékének is adózunk vele!
A szavazás 2015. február 1-tõl 29-ig tart. Az eredmény 2015. március 5-tõl
nyilvános. Az ünnepélyes díjátadóra 2015. április 22-én Brüsszelben kerül sor.
(Egy email címrõl csak egyszer lehet szavazni.)
Errõl:  http://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Velky-platan-v-Tate.aspx

A fa története:
Az Öreg-tó partján álló tatai nagy platánfa 230 éve õrzi a vár kapuját. A
fát több társával együtt Versailles-ból hozatták az Esterházy-család egy
tagjának megbízásából. Ha a vén platán mesélni tudna, történeteivel
több könyvet is megtölthetne a lombjai alatt szövõdõ barátságokról,
boldog randevúkról, az általa megihletett mûvészekrõl. Pribojszky
Mátyás Kölcsey-díjas író a Platánkirály címû meséjét például azután
írta, hogy a fának köszönhetõen visszanyerte íráskészségét. 

Pribojszky Mátyás író – saját bevallása szerint – a fának köszönhetõen
nyerte vissza íráskészségét. Sztrókon esett át, nem tudott többé alkotni. „Majd
ha Tatára költözünk, az öreg platán meggyógyít“ – reménykedett. Igen, még
jónéhány esztendeig novellákat írt a citerakirály, hiszen a keze lebénult, nem
engedelmeskedett a citerahúrok pengetésére. 2014. november 17-én  a tollat is
kiejtette a kezébõl; elhunyt. 

A fa varázslatos hangulata akkor újra felélesztette írói fantáziáját és megír-
ta a Platánkirály címû meséjét (is, sok más egyéb között...). A fõhõs Pinka
Péter a tatai vármúzeum takarító-csoportjának vezetõje egy kora reggelen
rejtélyes belsõ hang hatására elindult otthonából.

Részlet a mesébõl:
„Áthaladt a boltíves kapu alatt, s rögtön meglátta a vöröslõ égbolton kiraj-
zolódni vénséges barátját, az öreg, platánóriást. Eltéveszthetetlen volt,
méltóságos, tiszteletre méltó. Szokása szerint közel sétált hozzá, megsimo-
gatta a fa derekát, és pajtáskodva megszólította:
– Jó reggelt, Öregúr! Milyen volt a tél? Hosszú, mi? Jól vagy?
Három pad is áll ott, kitapogatta az egyiket és lehuppant rá. Közben tovább
folytatta gondolatban a beszélgetést a fával:
– Nem lettél beteg, Öregúr? A gyökereid rendben vannak? Nem tett bennük
kárt a hideg? Szerencsére, nem volt kemény a tél, csak hosszú. A vén fa
lombjai mintha igenlõn bólogattak volna, legalábbis Péter úgy vélte, de az is
lehet, hogy csak a szél borzolta éppen feléje az ágakat, vagyis képzelõdött...
...Pinka Péter elvarázsolva gyönyörködött a látványban, szemei lecsukódtak,
feje félrebillent, félig alva kérdezte:
– Te hívattál, Öregúr? Itt vagyok! Megérkeztem. Mit kívánsz tõlem?
S ekkor hihetetlen dolog történt:
Pinka Péter agyában felsejlett egy hang. Mindegy honnan jött, megértette!

Úgy érezte, hogy az öreg platán szólt hozzá:
– Igen, én hívtalak! S azért Téged, mert Te néha télen is meglátogatsz, és
megkérdezted, hogy vagyok, hogyan viseltem a telet. Az nekem jólesik. No
persze, ti, akiket én embereknek neveztem el magamban, nem is sejtitek,
hogy mi fák is épp úgy képesek vagyunk érezni, mint ti. Örülünk, félünk,
bánkódunk. Ezért, ha az emberektõl simogatást, jó szót, gondoskodást
kapunk, örülünk, s ilyenkor a nedveink gyorsabban keringenek, ellenben, ha
bántanak minket, a keringésünk lelassul. Képes mindezt megérteni egy apró
emberke? Te megérted?
– Megértem, Platánapó. Mi is pontosan ugyanígy érzünk. Sajnáltunk, amikor
ez a szörnyû seb keletkezett az ágaid között.
– Ne is emlékeztess rá! Régen történt! Gyalázat! Villámcsapás volt, ami ellen
a fák sem védekezhetnek. Az emberek türelmetlenkedtek, nem bíztak ben-
nem, nem várták ki, hogy magam növesszek új ágat az elpusztult helyén,
betömték valami kemény förtelmes idegenséggel, ami azóta is kínoz, de nem
lökhetem ki a testembõl, mert a nedvkeringésem lelassult, erõtlenné vált
körülötte. Viselnem kell, s szégyenkezem az emberek, a barátaim elõtt. Pedig
nem én tehetek róla. Lám, te sose csúfoltál érte.
– Ne búslakodj az embereken, Platánapó, rajtam is, másokon is vannak
sérülések. Azt viszont valóban kevesen tudják, hogy a fák is éreznek, s ha
meglátnak egy baltás embert, rettegnek. Én így ismertelek meg sérülten,
mégis megszerettelek, a sebeddel együtt. Nem a te szégyened, hanem
azoké, akik ezt az idegenséget, a betont odarakatták. Remélem, növesztesz
helyette új ágat, szebbet, nagyobbat, s akkor kigyógyítunk az idegen anyag-
ból. Akkor is te vagy a város legszebb fája, a fák királya!

S az Ön szavazatával lehet Európa fája – Tata platánja!  Köszönjük! 
Február  1- jén indul  a  szavazás!

Faj: Keleti platán 
(Platanus orientalis)
Kor: 232 év
Hely: Tata, Komárom-
Esztergom megye,
Magyarország
GPS:  47°38'51.6"N

18°19'07.7"E
Nevezõ: Ökotárs Alapítvány

AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa:
Költözzön tanyára,  milliókat kaphat!
Azok is pályázhatnak, akik már meglévõ gaz-

daságukat fejlesztenék. 

Az idén nagyobb lendületet kaphat az Alföldön
2011-ben beindított tanyafejlesztési program, miután a költségvetésben 1, 4
milliárd forintot különítettek el erre a célra, az elmúlt évi 300 millió forintnak
a többszörösét – mondták el a Földmûvelésügyi Minisztériumban. A hét
megye 724 települését  érintõ  programra várhatóan áprilistól lehet majd
pályázni, és elõreláthatóan 150 tanya kaphat akár milliós  támogatást.

A támogatás egyebek mellett a gazdálkodáshoz szükséges gépek be-
szerzésére, az õshonos jószágokból álló állatállomány gyarapítására, az
adott tájra jellemzõ növények vetõmagjának beszerzésére, gyümölcsfák
telepítésére  terjed ki. A pályázatok odaítélésénél  ugyancsak jó esélyük lehet
a kis- és mikrogazdaságok megerõsödését célzó energetikai kor-
szerûsítésre törekvõ és a biogazdálkodást választó gazdáknak.

A tanyafejlesztés fokozott figyelmet érdemel,  mert e sajátos létforma tár-
sadalomföldrajzi, tájképi különlegessége révén része a magyar nemzeti örök-
ségnek, a nemzeti vidékstratégia  kiemelt eleme – jegyezték meg.
Hozzávetõleg 300-400 ezren élnek tanyasi környezetben és a nehéz
körülmények miatt az elmúlt évtizedekben sokan elvándoroltak, a városok-
ban, falvakban keresték a boldogulást. Kedvezõ ugyanakkor, hogy az elván-
dorlási folyamat megfordult, egyre több, önálló életvitelre, önellátásra
törekvõ fiatal költözik tanyára, elsõsorban Szeged, Csongrád és Nagykõrös
közelében – ismertette a minisztérium.

A tanyafejlesztési program megvalósítására eddig 6 milliárd forint támo-
gatás jutott, felhasználásával növekedett a megmûvelt terület nagysága,
gyarapodott az állatlétszám, több tanyasi hûtõházat, tej- és sajtüzemet
létesítettek, földutakat korszerûsítettek, több száz tanyán bevezették az
elektromos áramot és kiépült a tanyagondnoki szolgálat. Hozzávetõleg 700
tanyán vált komfortosabbá az élet – hangsúlyozta a tárca.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

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


