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Hétboldogasszony Emlékhely a
Templom parkban

Talán vannak többen is, akik emlékeznek arra, hogy Dombi
Sándor képviselõvel a választási interjújában beszélgettünk arról is,
milyen dédelgetett elképzelést szeretne megvalósítani, ha bekerül a
testületbe: Hétboldogasszony emlékére egy emlékmûvet létrehozni
– civil kezdeményezéssel és közösségi összefogással.

Megválasztották képviselõnek, s íme kész a terv és a felhívás...
Már akkor megragadott ez az ötlet, de most, hogy láthattam a terveket,

még inkább magával ragadott, s mindenképpen támogatom a magvaló-
sulását, s egyben támogatásra hívok fel minden lakitelekit. Ennek az
emlékmûnek az elkészülte csodás bizonyíték lehet arra – amit  ez a park
már egyszer „bebizonyított“: össze tudtunk fogni akkor is, amikor
parkosítási munkára kértek fel bennünket – MOST IS MEGTEHETJÜK EZT!...

Megosztom Önökkel a Faluszépítõ Egyesület felhívását, melynek
tagjai felkarolták ennek az emlékhelynek a kivitelezését,
szervezését. Czinege Edit

A Templom parkban
található emlékmûvek
és emlékhelyek mellett
egy újabb emlékhely
létrehozása valósulhat
meg: a Hétboldog-
asszony Emlékhely.

Népünk hagyományá-
ban és hitvilágában a

boldogasszony kultusz mélyen gyökerezik.
Terveink szerint a Hétboldogasszony Emlékhely egy õsi körkápol-

nához hasonló építmény lesz, a hét boldogasszony emlékére hét pil-
léren álló épület, melyek régi templomok támíveit idézik meg  –
boltívekkel koszorúzva.

A hét fõbb boldogasszony ünnep az esztendõ körében: Földtiltó
Boldogasszony, Gyertyaszentelõ Boldogasszony, Gyümölcsoltó
Boldogasszony, Sarlós Boldogasszony, Nagyboldogasszony,
Kisboldogasszony, Olvasós Boldogasszony.

Az emlékhely egységes egészként jelenik meg, melynek közepén
– emlékezve arra, hogy Szent István felajánlotta az országot
Máriának – megjelenik a történelmi Magyarország, amelyen fából
faragott Szûz Mária szobor áll. A köpenyként védõ fazsindelyes
felépítmény a Szent Koronával nyílik meg az ég felé.

A Hétboldogasszony Emlékhely civil adakozásból valósul meg. Az
Emlékhely létesítése adományokkal támogatható a Lakiteleki
Faluszépítõ Egyesület Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett
52000018-11032199 számú elkülönített számlaszámán keresztül.

A Hétboldogasszony Emlékhellyel kapcsolatosan további informá-
ció kérhetõ a faluszepitok@lakitelek.hu e-mail címen, vagy telefonon
Dombi Sándortól a 30/210-11-56 számon.

Számítunk nagylelkû adományaikra!
Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület

XXVII. évfolyam 3. szám

FELFELTÁMADT A HALÁLBÓLTÁMADT A HALÁLBÓL
„Vasárnap hajnal volt, néma csend uralkodott a tájon. De amikor a nap elsõ

sugarai megjelentek az égen, a föld megremegett. Egy angyal érkezett, és
elhengerítette a követ a sírbolt szájától. Az õrök szörnyen megrémültek és elfu-
tottak.

Mire az asszonyok megérkeztek az illatszerekkel, a sírkamra már nyitva állt, és
Jézus teste nem volt benne.

Az angyal így szólt hozzájuk:
– Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek! De Ó már nincs itt. Feltámadt a

halálból! Nézzétek, itt feküdt. Siessetek, mondjátok el a jó hírt Jézus
tanítványainak. Hamarosan viszontlátjátok Õt.

Jézus tanítványai nem hitték el az asszonyok
szavait. Képzelõdésnek tartották az egészet. De
Péter és János elmentek a sírhoz, hogy szemé-
lyesen gyõzõdjenek meg az elmondottakról.

Látták a gyolcsot, amelybe Jézus holttestét
göngyölték, és ott feküdt a kendõ is, mely az
arcát takarta. János azonnal rájött, hogy senki
sem lophatta el a testet. Igaz volt tehát, amit az
asszonyok mondtak! Jézus valóban feltámadt a
halálból!“

Keresztrefeszítés
Kolozsvári Tamás festménye

Garamszentbenedeki Apátság

Kegyelemtel jes húsvét i
ünnepet  k ívánunk 

minden olvasónknak!

II. Lakiteleki Húsvéti Sokadalom – 
ahol nõ nem marad szárazon

A Muraközy Honvéd
Hagyományõrzõ és Lövész

Egylet, valamint a
Magyar Vándor-Ló

Hagyományõrzõ

Egyesület idén is megren-
dezi a II. Lakiteleki

Sokadalom elnevezésû
hagyományõrzõ prog-
ramját, ahol nõ ezúttal
sem marad szárazon.

A rendezvény 2015. április 5-én, húsvétvasárnap

14 órakor kezdõdik a Templom Parkban.

Ízelítõ a programból: – népi gyermekjátékok,  – tojáskeresés,

– vidám vetélkedõk, – néptánc, – hagyományos locsolkodás.

Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!



Született:

Szijj Csenge (édesanyja: Kecskés Zsuzsanna)
Szijj Lili (édesanyja: Kecskés Zsuzsanna)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet
Tiszakécske (Eü.KÖZPONT)

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

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Szabó Sándor & Révész Mónika

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 
hír-

portálja!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063
A FOGÁSZATI RENDELÉSI

IDÕ IS VÁLTOZOTT!

Kedd:   13 – 18 óra között; 
Szerda:  8 – 11, majd 13 – 18 óra között;
Péntek:  8 – 12 óra között

( Te l . :  76 /  4 4 9 - 2 79 )

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:

Dávid Mátyás (1944)
Boros Antalné Tóth Terézia (1928)

Törköly Andor Géza (1930)
Gálig Mihály Imréné Géczi Margit (1935)

Nagy Mihály (1964)
Kürti Rókus Pálné Szabó Mária (1934)

Bende Sándor (1937)
Hoffer Istvánné  Tóth Margit (1933)

Magyar István (1950)
Schmauszer Mátyásné Kálmán Terézia (1949)
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A háziorvosi rendelésben
ISMÉT VÁLTOZÁS lesz!

Dr. Rácz Péter II.sz. orvosi
rendelõje                     rendelõ

Hétfõ:      730 – 12        730 – 12
Kedd:     13  – 1630              730 – 1230

Szerda:    730 – 12      12   – 16
Csütörtök:13  – 1530              730 – 1230

Péntek:    730 – 12      12   – 16

Orvosi konzultáció ideje II. rendelõ:

Hétfõ:    10   – 12
Kedd:    1030 – 1230

Szerda: 14   – 16
Csütörtök: 1030 – 1230

Péntek:  14   – 16
Telefonos elérhetõség:

Dr. Rácz Péter rendelõje: 76/449-152
II. sz. orvosi rendelõ:          76/657-140

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
Felföldi Zoltán (p.õr elnök): 06-70/62-100-63 
Kiss Nándor (tûzoltóparancsnok): 06-70/977-05-86

ANYAKÖNYVI hírek
februárban nem kaptuk meg, így most

pótoljuk az elmúlt idõszakot is...

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk, 

HOFFER ISTVÁNNÉ 
temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

A gyászoló család

„Fájdalom költözött egy éve a szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad örökre.
Most sírod elõtt állunk, talán Te is látod, 
körülötted van szeretõ családod.
Könnyes szemmel nézünk fel az égre, 
szeretünk Téged most és mindörökre.“

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 

MOLNÁR ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára. 

(2014. április 3-án hunyt el.)

Szeretõ
feleséged, fiad,

menyed, 
unokáid:

Zsanika és
Ádám

EMLÉKEZÉS 
édesapánk, 

FARAGÓ JÓZSEF

halálának 9. évfordulóján

Nincs nap, hogy ne jutna eszembe,
bezártam örökké a szívembe,
ahonnan semmi nem viheti el,
itt örökké velem lesz.
Itt a földön nem láthatlak többé,

mert ez a tiszt már az angyaloké.
Képed nézem, 
s könnybe lábad mindkét szemem,
Volt nékem egy édesapám, haja õszült már,
dolgos keze soha meg nem állt, 
csak akkor, amikor lelke messzire szállt.
Fentrõl nézi már e világot!
Nyugodj békében, Édesapánk!

Emlékezik rá: 
lánya, fiai, unokái, v. felesége

Megemlékezés 
GÁL FERENC

halálának 9. évfordulóján, 
valamint 88. születésnapján.

„Szeretetben, s munkában szíve holtra fáradt,
síri álom, adj nyugalmat édes jó apánknak!“

Emlékeznek rá: szeretõ felesége, két lánya, valamint unokái

EMLÉKEZÉS

Dóra István halálának 7. évfordulóján.

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Legnagyobb fájdalom, hogy itt hagytál 
engem is azon a márciusi reggelen. 
Nélküled jön el a tavasz, nyár, õsz, tél, 
de bármily szép is, nélküled nem lesz ugyanaz!
Nem tudtalak megmenteni, pedig próbálta,
fogtam a kezed, s õriztem álmod.
Reménykedtem egész éjjel, 
talán holnap mosolyodat is látom, 
De reggel iszonyú a fájdalom, 
hogy soha többé nem láthatom.
Kérem a Jó Istent, vigyázzon rád odafent 
helyettem Angyalok simogassák fejed. 
Istenem, vigyázz rá, csak arra kérlek, 
Légy vele, óvd, vigasztald, öleld át helyettem!
Köszönöm a sok szép évet, szeretõ férjem!
Szívemben hagytad emléked örökké, drága férjem!

Emlékezik ré szeretõ felesége és családja
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– Márciusban is megvolt már a soron követ-
kezõ önkormányzati ülés. Milyen fontos dönté-
seket emelne ki  Alpolgármester Úr a sorból, me-
lyek meghatározók lesznek Lakitelek jövõjére?

– Az elmúlt testületi ülésen adott tájékoztatást
több helyi civil szervezet. Egyre több az a szervezet,
amely évrõl évre beszámol a testületnek az elõzõ

évi munkájáról. Ezen keresztül betekinthetnek a tevékenységükbe azok is,
akik nem vesznek részt az egyesületek munkájában. Megismerhetik, milyen
tevékenység folyik a szervezeti élet mindennapjaiban. Jó olvasni ezeket a
beszámolókat, mert mindig egyre színvonalasabb, hiszen az elvégzett
munka is az. Nagyon örülök, hogy ilyen sok és aktív civil szervezõdés van
Lakiteleken, ezek nélkül nem lenne ennyire élõ és pezsgõ ez a település. Sok
olyan feladatot látnak el, amit nem végezne el senki, vagy másnak kellene.

– Melyik civil szervezõdést, egyesületet emelné ki alpolgármester úr,
melyet példaként állít a falu lakossága elé?

– A testület is elsõként a Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2014.
évi beszámolóját tárgyalta meg. Ezzel az egyesülettel kapcsolatban érhet a
vád, hogy elfogult vagyok velük szemben, mint alapító tag. Ez egy kicsit igaz
is, de úgy gondolom, ez így van rendjén. Magaménak érzem az egyesület
örömét és bánatát is, mint minden ember a családtagjaiét is. Azonban azt
nem hiszem, hogy az egyesület munkája évrõl évre ne bizonyítaná, hogy
méltón és magas szinten végzi a vállalt feladatokat. A beszámolóban jól
látható, hogy az alap feladaton kívül nagyon sok mindent tettek az elmúlt
évben is. 2012 õszén megalakult a tûzoltó zenekar, több meghívásnak tett
eleget megye szerte, de határon túl is. A zenekar tagjai mindent megtesznek,
hogy fejlõdjenek tudásban, felszereltségben és megjelenésükben is. 

A szakmai munka hosszú távú biztonságos végzésének az egyik alapja
az utánpótlás nevelése. Ezt a tûzoltó egyesület is felismerte, és a tavalyi
évben elõször megszervezte – gyerekek részére – a tûzoltó tábort. Nagyon
jó volt a tábor fogadtatása mind a gyerekek, mind az oktatók részérõl. A
szülõk is partnerek voltak végig, segítettek mindenben. A kedvtelenebb
gyerekek is úgy mentek a tábor végén haza, hogy „ugye lesz jövõre is tábor
és jöhetek?“ Kell ennél nagyobb elismerés? Remélem, lesz idén is tábor.

Az egyesület fejlõdésének az egyik nagyon fontos mutatója, hogy a
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság több alkalommal is elismerõen nyi-
latkozott róluk. Egy új megelõzési kampányban ez az egyesület lenne az
minta, melyen keresztül bemutatják a megelõzésért végzett munka
fontosságát és lehetõségeit.

– A másik legnagyobb civil szervezõdés, mely  Lakitelek érdekében
tevékenykedik, a polgárõrség. A polgárõrséget nem kell sokaknak bemutat-
ni Lakiteleken. Ez az egyesület is töretlenül, jól végzi a feladatát a település
lakóinak biztonsága érdekében. Amellett, hogy törekednek minden estére,
éjszakára szolgálatot adni – ingyen és bérmentve, elszántságból. Ez nem
elvárás sehol sem, így nálunk sem, viszont a közbiztonság egyik alapja. Ter-
mészetesen az lenne a legjobb, ha a nap 24 órájában lenne személyes jelen-
lét a település utcáin, de sajnos ez jelenleg elképzelhetetlen. A rendõrséggel
együttmûködve azonban megfelelõ biztonságérzetet adnak az itt élõk
számára. A szolgálatok, ill. az utcai jelenlét lényege a kiszámíthatatlanság. 

A besurranó tolvajok és a betörõk is változtatják szokásaikat, és egyre ked-
veltebb lett, hogy nappal végzik „áldásos“ tevékenységüket. Ezért nagyon
fontos, hogy nappal és éjszaka is egyaránt mozogjanak a járõrök és figyel-
jenek. De az is figyel mindig aki nincs szolgálatban és „csak“ a faluban jár-
kel, hiszen figyel, jelent, és ezzel is hozzájárulnak a tényleges szolgálattevõk
munkájához. 

Az, aki valamilyen bûncselekmény áldozata lett, jogosan mondhatja, hogy
nem megfelelõen végzik a falu õrzését, de ha ez az egyesület nem lenne,
akkor tucatjával, akár havonta is több elõfordulna. 

A rendszeres járõrözés mellet gyakran kapnak felkérést a polgárõrök ren-
dezvények, temetések biztosítására is. Emellett minden évben, az iskola
kezdésekor  segítenek a szünetrõl visszatérõ gyerekek biztonságos
közlekedésében.

A Lakiteleki Torna Egylet 2014. évi tevékenységérõl szóló beszámoló
második éve került a testület elé. Az elõzõhöz képest ez is színvonalasabb
mind a kidolgozásában, mind az egyesület tevékenységének a bemu-
tatásában. A tornaegylet Lakitelek legrégebbi egyesülete és valószínûleg a
legnagyobb tagságot is tudhatja magáénak. Ez alapján nyugodtan mond-
hatjuk, hogy külön figyelmet érdemel, amit az önkormányzattól rendszeresen
meg is kap. Ez egyesület vezetõségének és a tagságnak is a rendszeres
mozgás, sportolás biztosítása mellett nagyon fontos az utánpótlás-nevelés,
a gyermekek ésszerû szabadidõ-eltöltésének biztosítása. Az egylet tagjai
amellett, hogy maguk is sportolnak rendszeresen, szórakozást is biztosí-
tanak nagyon sok lakiteleki futballrajongónak.

Az egyesület részletes tájékoztatását a leköszönõ elnök, Újváry Kálmán
készítette el, aki a januári tisztújítón már nem indult, mert nem kívánt valami-
lyen okból a vezetõségben szerepet vállalni. Sajnálom. Jó pihenést, tartal-
mas nyugdíjas éveket kívánok neki. 

Kívánom, hogy az egyesület pályázatok útján megkezdett beruházásai si-
keresen záruljanak, és az így megújult pályát és székházat minél több
lakiteleki látogassa hétrõl hétre.

– Született döntés a háziorvosi betegellátásban is. 
– A testületi ülésen egyeztettünk a háziorvosi feladatellátási tevékenység

folytatásához szükséges szerzõdés megkötésérõl. Mint az sokan tudják, a
kettes számú háziorvosi körzet praxisa jelenleg betöltetlen Kalocsa doktor
halála miatt. Mindaddig, amíg nem lesz gazdája, az önkormányzatnak kell a
helyettesítést megoldania. A testületnek kellett kidolgoznia és elfogadnia egy
szerzõdést erre az idõszakra, ami megnyugtatóan biztosítja a betegek és az
önkormányzat érdekeit és a háziorvosoknak is vállalható. Azt tudjuk, hogy ez
így nem jó megoldás, de a lehetõségek közül ez volt a legjobb, hogy két
orvos váltva látja el a körzet betegeit. Bízom benne, hogy nem kell túl sokat
várni, és lesz új háziorvos a praxis élén. Azt követõen folytatódhat a rendelés
régi megszokott idõben. 

– Mi újság a pályázatok terén?
– Márciusban tárgyaltuk a Bács-Kiskun megyét érintõ Területi Operatív

Program keretében történõ fejlesztések megvalósítására leadandó pályáza-
ti elképzelések sorrendjét. Egy találkozón hallottam azt a hírt, hogy pár nap
áll már csak rendelkezésre ezen lista leadására, amely több évre eldönti a
település sorsát a pályázatok kapcsán. Kezdeményezésemre rendkívüli
testületi ülésen megtárgyaltuk az esélyesnek tartott és a falu életében fontos
fejlesztési terveket, amelyeket azóta már továbbítottak is a megye felé, ahon-
nan felküldik az illetékes minisztériumba. Tehát ezeken ezután már könnyen
nem lehet változtatni. 

A sorrendet nem tartva szigorúan felsorolok a listából: 2. sz. orvosi rendelõ
felújítása, emeletes iskolában aula kialakítása és a tetõtér beépítése. A Holt-
Tisza part turisztikai fejlesztése, védelmi központ megépítése, a Gondozási
Központ további fejlesztése, valamint utak „pormentesítése“. A címszavakból
is kitûnik, hogy ezek valóban sokakat érintenek és nagyon fontos feladatok.

– Hogy érzi magát alpolgármesterként? 
– Köszönöm a kérdést, jól vagyok. Tele folyamatos munkával és meg-

valósításra váró tervekkel. Az eddigi képviselõi munkámnak köszönhetõen,
de inkább úgy gondolom mint lakiteleki szülöttként sokan fordulnak hozzám
különbözõ kérdésekkel, kérésekkel. Nagy öröm, amikor sikerül valakinek a
problémájára megoldást találni. 

Az önkéntes szervezetek is rendszeresen keresnek és együtt dolgozunk. 

Folyt. a köv. oldalon

Folytatjuk a beszélgetést – Madari Andor alpolgármesterrel
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Az alpolgármesteri beszélgetés 
folytatása:

Az elmúlt hetekben alakult újra a településünkön
a mozgáskorlátozottak helyi csoportja. 

A megyei vezetõvel több éves régi jó kapcsolat-
ban vagyok, és megkért, hogy mûködjek közre a
csoport felélesztésében. Nagy örömmel tettem
eleget a felkérésnek. Jól látszódik, hogy ezeknek
az embereknek a napi gondjain, megválaszolatlan
kérdésein legjobban egy egyesület tud segíteni.
Õk, akik egységesen tudnak fellépni az érdekeik
érvényesítése érdekében –, ez a legjobb
megoldás. Önmagában már az is nagyon jó, ha
össze tudnak jönni, a tapasztalataikat megbeszélik
és megoldásokat találnak a problémáikra. 

Az alakuló ülést követõen már sor került a
második összejövetelükre is, ahol felvetõdött a
részükre megfelelõ munkahely teremtésének a
lehetõsége. Ezzel kapcsolatosan is kérték a segít-
ségemet, hogy ha tud az önkormányzat olyan tele-
phelynek alkalmas épületet, ahol csökkent
munkaképességû emberek részére varrodát
tudnának berendezni, akkor elindulhatna ennek a
kialakítása. Amennyiben ez meglesz, és a felhívá-
sukra minimum 20 fõ jelentkezik, akkor  új munka-
hely létesül a faluban. 

Ennek sikere csak azon múlik, hogy van-e össze-
fogás a civil szervezet tagjai között, akarnak-e
közösen eredményeket elérni,  és a megfelelõ
segítségeket megkapják-e, pl. az önkormányzattól.
Mindenképpen támogatandó, megoldandó
kezdeményezés ez. 

Ezen kívül több nagyobb elgondolás meg-
valósításában dolgozom jelenleg is, amely a
település  határain is túlnyúlik és ezek méltó módon
viszik Lakitelek hírét még az országhatáron túlra is.
Ezekrõl azonban még most korai lenne beszámol-
nom, mert még nagyon a szervezés elején tartunk,
de rövidesen biztosan mindenki fog értesülni min-
denrõl.

– Izgatottan várjuk, hogy beszámolhassunk
errõl is. Addig az áldozatos munkájukhoz sok
sikert kívánunk!

Czinege Edit

Belicza András mûvelõdési ház, 
programszervezõ 2012 – 2015... 

Dávid Orsolya szülési szabadságának idejére Belicza András lett kine-
vezve a mûvelõdési ház programszervezõi feladatainak ellátására. Nem
is akárhogyan végezte munkáját! Pezsgett az élet! Ám március 31-én

lejár a szerzõdése. (Orsi nem jön vissza mégsem.) Bár nagyszerûen bizonyított Bandi a feladatra
való alkalmasságáról, mégsem õt nevezték ki a folytatásra,  más „pályázatát“ fogadták el... 

Ezzel az utolsó beszámolóval búcsúzik Balicza András a mûvházas munkától.
(Tudjuk, hogy elhivatottsággal  folytatja majd a feladatait,  csak más körülmények között...)

Annyi minden történt ebben a viszonylag rövid idõszakban, hogy nehéz lesz összefoglalni… 
Születésem óta Lakiteleken élek, már 14 évesen bemutatkozhattam a Lakiteleki Színjátszó Kör

Csalóka Péter címû elõadásában Lõrincz Pistával, Szelesné Kása Ilonával, Szabó Ervinnel és a többi
fantasztikus színjátszóval. Kapcsolatom a mûvelõdési házzal az elmúlt 25 év alatt folyamatos volt.
Zenészként, színjátszóként ezt az épületet tartottam otthonomnak. Gyermekkoromban a szüleim is
tudták, hogy itt megtalálnak. Ide jártam társastánc tanfolyamra, pingpongozni, ifjúsági klubba és sok-
sok zenekari próbára.

2012. január 1-tõl Felföldi Zoltán polgármester felkérésére végeztem itt a programszervezõi felada-
tokat, biztosítottam a feltételeket a mûvelõdési házban mûködõ civil mûvészeti csoportok folyamatos
munkájához. A különbözõ amatõr zenei és színházi produkciókban szerzett tapasztalataimat használ-
tam fel a mûvelõdési házzal kapcsolatos feladatok megoldásakor. Úgy érzem, hogy jó kapcsolatot
tudtam kialakítani a Sallai házaspárral, a néptáncosokkal, a Dudorások citerazenekarral, Vadas László
citerásaival, az általános iskolával, a Szivárvány Óvodával, a Nyugdíjas Klubbal és még számtalan
olyan civil csoporttal és szervezettel, akik itt dolgoztak vagy otthonra leltek ezen idõszak alatt. Madari
Andor ötlete alapján indult el a Lakiteleki Tûzoltózenekar, és sorra készültek a színpadi produkciók
prózai és zenés mûfajban. 

Hálás vagyok a sorsnak, hogy lehetõséget adott nekem ebben a házban. Sok-sok lehetõséget. Hálás
vagyok mindazoknak, akikkel felléphettem ebben a színházteremben, legyenek õk zenészek, színját-
szók, táncosok, gyermekek vagy felnõttek. 

Egy pályázati lehetõségnek köszönhetõen újítottuk fel a Faluszépítõ Egyesület segítségével a szín-
padot, a színháztermet, a belsõ klubot, a fénytechnikát és a hangtechnikát is. Köszönettel tartozom
ezért Felföldi Zoltánnak, Madari Andornak, Varga Zoltánnak, Honti Attilának, testvéremnek Belicza
Zsoltnakés édesapámnak, Belicza Andrásnak is, valamint minden szakembernek, aki tudása legjavát
adta. A felújítás lehetõséget adott arra, hogy a mûvészeti csoportok pormentes színpadon, meg-
bízható fény és hangtechnikát használva dolgozhassanak, a lakitelekiek pedig egy barátságos, meleg
nézõtéren foglalhassanak helyet.

Együtt ünnepeltük a mûvelõdési ház 50 éves fennállását, rendeztünk Tûzoltó Majálist,
TõserdeiLovasnapokat, részt vettem a Széna vagy Szalma Fesztivál lebonyolításában, de tartalmas,
igényes mûsorokat szerveztünk a Költészet Napjára, a Trianoni Emléknapra és a nándorfehérvári
diadalra emlékezve is. A 2014. évi Tûzoltó Majális, Gyermeknap, Megyei Nyugdíjas Találkozó és a
Szent István napi rendezvény helyszíne lett a mûvelõdési ház parkja, ahol jó hangulatban együtt ünne-
pelhettünk, együtt pihenhettünk és beszélgethettünk. Szerveztünk Szent Mihály napi szalonnasütést és
Kárpát-medencei Fúvószenekari Találkozót, valamint volt szerencsém munkálkodni a Vass Lajos
Népzenei Találkozó lebonyolításában is.

Sokat köszönhetek Szabados Zoltán bábmûvésznek, akivel alkotótársakként tudtunk együtt dol-
gozni, de a napi feladatok megoldásában is számíthattam rá. Patai Ibolya munkáját is megköszönöm,
aki pontosan és megbízhatóan végezte a feladatát, ragyogott a ház. Jó volt együtt dolgozni azokkal a
munkatársakkal is, akik idõszakosan kerültek hozzánk. Remélem, hogy õk is jó szívvel emlékeznek az
együtt töltött idõre.

Lakiteleken és azon belül a mûvelõdési házban készült a település történetében elsõ alkalommal
ifjúsági kalandfilm, az Órákon át. Életem elsõ játékfilmje itt született meg, itt próbáltunk, forgattunk és
itt készült az utószinkron is. Meghatározó emlék lesz számomra a gyermekekkel való munka, sokat
tanultunk egymástól.

Köszönöm a bizalmat Lakitelek lakosainak, a barátoknak, ismerõsöknek és a település akkori
vezetésének. 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen…“ (Gróf Széchenyi István)
Mi sokan voltunk. Sokan voltunk a színpadon, sokan ültünk a nézõtéren, sokan tettünk azért, hogy

a rendezvényeink barátságosak, igazi felüdülést nyújtó alkalmak legyenek. Köszönet mindenért!
Minden szempontból eredményesnek tartom az elmúlt bõ két évet, amit itt töltöttem. Próbáltam olyan

gazdája lenni a háznak, aki a lehetõségekhez képest fejleszt, segít, és szívesen várja azokat – , akiknek
hozzám hasonlóan – szinte második otthonuk a LAKITELEKI PETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI HÁZ.

Igen. Így, csupa nagybetûvel… Maradok tisztelettel:                      Belicza András

– Kötelezõ felelõsségbiztosítás
– Casco (jelentõs árkedvezménnyel!)
– Lakásbiztosítási akció
– Megtakarítások saját -és lakáscélra 

(állami támogatással!)

Forduljon hozzám bizalommal!  
Ingyenes kalkuláció és tájékoztatás.

ZOLTAINÉ KORDIK RITA
üzletkötõ

06/30/636-5202
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BETEKINTÉS...

Lezsák Sándor – országgyûlési képviselõnk,
az országgyûlés alelnöke –  rovata

Lezsák Sándor március 17-én „A lakiteleki önkor-
mányzat sikeres küzdelme a tisztességes banki
szolgáltatások érvényesítése érdekében” címmel
tartott napirend elõtti felszólalást az Országgyûlésben. 
A felszólalást, valamint Tállai András válaszát olvashatják:

ELNÖK: Tisztelt Országgyûlés! Szintén napirend elõtti felszólalásra jelent-
kezett Lezsák Sándor képviselõ úr, az Országgyûlés alelnöke: „A lakiteleki
önkormányzat sikeres küzdelme a tisztességes banki szolgáltatások
érvényesítése érdekében“ címmel. Megadom a szót, alelnök úr.

LEZSÁK SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyûlés!
Február 25-én a lakiteleki önkormányzat, valamint a Kereskedelmi és
Hitelbank közötti jogvitában precedensértékû ítélet született. Errõl
kívánom tájékoztatni az Országgyûlést.

Már hatályosak a tisztességes banki szolgáltatásokról tavaly megszava-
zott törvények. Ennek keretében a hitelezõnek a szerzõdéskötés elõtt az
eddiginél jóval részletesebb, érthetõbb, minden várható kamatkockázatot
világosan bemutató felvilágosítást kell adnia. A kamatok, díjak egyoldalú
emelésére három évnél rövidebb futamidejû szerzõdések esetében nem
lesz lehetõség, míg az ennél hosszabb idõre szólóknál háromévente
felülvizsgálják a kamatokat. Az ügyfél számára hátrányosan kizárólag a
hitelkamaton, a kamatfeláron, a költségen és a díjon változtathatnak a
bankok, egyéb feltételeken nem. Amennyiben a fogyasztó a kamat- vagy
kamatfelár-változást nem akarja elfogadni, a teljes tartozás kiegyenlítése
mellett a szerzõdést díjmentesen felmondhatja.

A felsorolt fogyasztóvédõ jogszabályok nagyon kemény, csak többéves
gazdaságpolitikai küzdelem révén valósulhattak meg. Ebben a küzdelem-
ben a kormány és a tisztességes banki szolgáltatást támogató ország-
gyûlési képviselõk erõs szövetségesekre találtak sok önkormányzatban,
az eladósodottak ügyét felkaroló civil szervezetekben, továbbá az
adósságcsapda veszélyeit felismerõ jogászi, gazdasági és pénzügyi
humán értelmiségben. Ne feledjük, hogy munkájukat tisztességgel végzõ
és az adósok panaszaival naponta szembesülõ pénzintézeti dolgozók a
tisztességtelen banki eljárásoknak érdemben nem voltak haszonélvezõi. 

Hasonló küzdelemben vett részt már 2011 nyara óta a lakiteleki önkor-
mányzat, ráadásul úgy, hogy az önkormányzatok a törvény szerint nem
minõsülnek fogyasztóknak, így az utóbbi évek kedvezõ törvényi változásai
az önkormányzatokra nem vonatkoznak. Lakitelek önkormányzata azon-
ban nem fogadta el, hogy a Lakiteleki Víziközmû Társulatnak hitelt nyújtó
Kereskedelmi és Hitelbank három alkalommal jogosulatlanul és egy-
oldalúan, a bank és a hitelfelvevõ közötti szerzõdést megszegve kamatot
emelt. Az önkormányzat készfizetõ kezességet vállalt ebben az ügyben,
és tiltakozása ellenére a bank rendszeresen a rögzítettnél lényegesen
nagyobb összegeket emelt le az önkormányzat számlájáról. 

Az önkormányzat 2011-ben és 2012-ben összesen kilenc alkalommal
kérte az illetékes állami szervezetek, jelesül a Gazdasági Versenyhivatal,
az Állami Számvevõszék és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
vizsgálatát ebben az ügyben, sikertelenül. Az önkormányzat ötször, én
magam pedig, ennek a térségnek, így Lakiteleknek is az országgyûlési
képviselõje négy alkalommal fordultam az illetékes hatóságokhoz, sajnos
eredménytelenül. 

Lakitelek akkori polgármestere, Felföldi Zoltán nem adta fel a küzdelmet,
és 2012-ben bírósághoz fordult jogorvoslatért. Elõször a Fõvárosi
Törvényszék adott igazat Lakitelek önkormányzatának, majd 2015. február
25-én a Fõvárosi Ítélõtábla is megerõsítette ezt a döntést. A másodfokú

bíróság csaknem 30 millió forint visszafizetésére, továbbá a késedelmi
kamat megfizetésére és a perköltségek megtérítésére kötelezte a bankot.
Ezenkívül a jövõre nézve is eltiltotta a bankot attól, hogy a megemelt ka-
matot szedje, ami további 34 millió forintot jelentett, vagyis a bírósági dön-
tés alapján összesen 64 millió forint kerül vissza az önkormányzathoz,
vagy marad nála. 

Ez a rendkívüli bevétel a helyi adók mérsékléséhez és a szociális ellátás
javításához teremt fedezetet Lakiteleken. Köszönet érte Felföldi Zoltán volt
polgármesternek és az õt támogató önkormányzati képviselõknek és jogá-
szoknak. Köszönöm a figyelmüket. 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Tisztelt Országgyûlés! Megadom a szót
Tállai András államtitkár úrnak, aki a kormány nevében kíván válaszolni
az elhangzottakra. Parancsoljon, államtitkár úr! 

TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár:
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyûlés! Tisztelt Alelnök Úr!
Képviselõ úr! Mindenekelõtt szeretném elmondani, a kormány szerint is
példaértékû az, amit a lakiteleki önkormányzat tett, amikor kiállt a saját
igazáért. Felföldi Zoltán volt polgármester úr igenis jól látta, hogy az ön-
kormányzatnak lehet igaza, és ezt az igazát a hatóságoknál kell
érvényesíteni. Az éveken át tartó küzdelem meghozta gyümölcsét.
Nemcsak hogy igaza lett a lakiteleki önkormányzatnak, hanem még 64 mil-
lió forinttal gyarapodik is a település kasszája. Valóban örülhetnek az ott
élõ választópolgárok egy ilyen sikernek. 

Szeretném elmondani, hogy az önkormányzat hozzáállása és gondol-
kodása kísértetiesen hasonlít a kormányzat gondolkodásához, hiszen
amikor több millió embert és devizahiteles szerzõdéseket próbált a kor-
mányzat megmenteni és az emberek igazát kivívni, akkor az önkor-
mányzat és a kormányzat tevékenysége teljesen hasonló gondolkodást
mutat, sõt lényegében az eredmények is hasonlók, hiszen a kormányzat
2014 júliusában végül is elérte, hogy a Kúria jogegységi döntésének
következményeként jogszabályokat lehetett alkotni, és ezekben a jog-
szabályokban az emberek igaza tudott érvényesülni.Igaz, hogy az, amit a
kormány tett és azok a törvények, amelyeket az Országgyûlés elfogadott,
sokkal több embert érintenek, mint a lakiteleki önkormányzat sikere, mégis
figyelemre méltó, példaértékû és mintaértékû kell legyen az országban a
közösségeknek, az önkormányzatoknak, akár a civil szervezeteknek, de
még a vállalkozásoknak is, hogy igenis lehet igazuk és igazságuk akkor,
ha azért ki tudnak állni, jól felkészültek jogilag és alá tudják támasztani az
igazukat.

Úgy gondolom, hogy a lakiteleki önkormányzat nemcsak anyagi nyertese
ennek a pernek, hanem erkölcsi nyertese és gyõztese is. Még egyszer
gratulálunk az önkormányzatnak! S azt gondolom, nagyon fontos üzenet
kell legyen a bankkal szemben álló fogyasztókon kívüli más szemé-
lyeknek, tehát a vállalkozóknak és az önkormányzatoknak is, hogy az
igazukért akár bírói útra is el kell hogy menjenek. Még egyszer hangsú-
lyozom, figyelemre méltó és példaértékû az önkormányzat tevékenysége. 

Az eredményükhöz gratulálok, és hasonló sikereket kívánok a település
lakóinak, valamint a település országgyûlési képviselõjének, Lezsák
Sándornak a további munkájához. Köszönöm szépen.

TUDJA?  – Egy gondolat a húsvéti tojásról
A húsvéti tojás általában díszített tyúktojás

vagy csokoládétojás, melyet a keresztény gyö-
kerû kultúrákban húsvétkor szokás ajándékozni. 

A tojásdíszítés szokása egészen az ókorig
nyúlik vissza, de a hagyomány a kereszténység
elterjedése után is megmaradt. 

A keresztény értelmezés szerint a tojás a sírjából feltámadó
Krisztust jelképezi.
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Kedves Olvasó!

Számos változás történt a Gondozási Központ életében, melyrõl szeretnénk Önöket
tájékoztatni. 
w A Lakiteleki Újság elõzõ
számában értesülhettek arról
a hírrõl, hogy Tigyi Istvánné
Julika Intézményvezetõnk
40 évnyi munkaviszony
után nyugdíjba vonul.
Helyét 2015. április 01-tõl
Csujokné Dudás Ildikó
veszi át.
Új intézményvezetõnk bemu-
tatkozását a következõ lap-
számban olvashatják majd. 
Március 10-én elköszöntünk Intézményvezetõnktõl, Julikától, megköszönve neki
áldozatos munkáját, tudását és segítõkészségét, melyet Lakitelekért és az itteni
idõsekért tett. Nagyon sok sikert, boldogságot és jó egészséget kívánunk neki a
Gondozási Központ valamennyi dolgozója és ellátottja nevében. 

w 2015. március 01-tõl a Tanyagondnoki szolgáltatásban is történt változás. Varga
Zoltán helyét Máté Ferenc vette át az I. tanyagondnoki körzet területén.
A Tanyagondnoki Szolgáltatás két tanyagondnoki körzetben látja el feladatait, a Gondozási
Központ keretein belül két tanyagondnok közremûködésével. 
I. körzet: Szikra 1-7, Felsõalpár 1-91, Kisalpár 1-120. 
Tanyagondnoka: Máté Ferenc;  tel.: 70/359-34-90. 
II. körzet: Szikra 55-205, Szikra 207-225, Szikra 228-348. 
Tanyagondnoka: Vári Rita; tel.: 70/450-83-72. 
Segítséget nyújtanak: étkeztetésben, orvoshoz való eljutásban, gyógyszerkiváltás-
ban, bevásárlásban, hivatalos ügyek intézésében. A Tanyagondnoki Szolgáltatás
minden külterületen elõ számára ingyenesen igénybe vehetõ, de igényelni kell a
Gondozási Központ felé, ha élni szeretnének vele. 
Éljenek vele bátran! Forduljanak hozzánk bizalommal, szóljanak, ha segíthetünk a
szakfeladataink ellátásának tekintetében!

A 2015 évre szóló intézményi térítési díjak megállapításáról a következõ
tájékoztatást tesszük közzé

Az 1993 évi III. törvény módosítása szerint, az intézményi térítési díjak megállapítására a
következõ szabályozás érvényes: 

„A Szociális Igazgatásról és Szociális Ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény 114. § (1)
bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell
fizetni. A módosítás értelmében megszûnt az intézményi térítési díj számításának azon
módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támo-
gatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi
térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felsõ
határa. A módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz
lehetõvé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését
azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.“ 

A Gondozási Központ normatív támogatása 2015 évben:

Normatív támogatások
Idõsek Bentlakásos Otthona                                11.437.160.- Ft

Nappali ellátás                       109.000.-Ft/fõ        1.417.000.-Ft /13 fõ
500.000.-Ft/fõ        3.500.000.- ft/ 7 fõ

Házi segítségnyújtás              145.000.-Ft/fõ        3.625.000.- Ft/ 25 fõ

Szociális étkeztetés                 55.360.-Ft/fõ         2.601.920.- Ft/ 47 fõ

Tanyagondnoki Szolgálat       2.500.000.- Ft/szolg.  5.000.000.- Ft/ 2 szolgálat

Tájékoztatásul a normatív támogatások nélküli önköltségrõl szakfelada-
tonként: valamint a megállapított intézményi térítési díjakról: 
Idõsek Otthona  önköltségi ára 2015 évben: 

6130.- Ft / nap      189.600.- Ft / hó

2015 évben az elõzõ évi intézményi térítési díj változatlanul hagyása mellett: 
Napi  3240.-Ft  havi  97.200. -  Ft

mértékben állapította meg Lakitelek Önkormányzat Képviselõ-Testülete az Idõsek
Otthona intézményi térítési díját 2015 évre.

Nappali ellátás  számított önköltsége 2015 évben     1360.- Ft/ nap

Amelyet a testületi döntés alapján továbbra is 0.- Ft/nap intézményi térítési díj
ellenében vehetnek igénybe az ellátást igénylõk.
Az ellátási területen kívülrõl benyújtott és kielégített ellátási igény esetén - normatív támo-
gatás nélküli igénybevétellel az engedélyezett férõhelyek 10 %-ában történõ (max 3 fõ)
ellátására az éves normatív támogatás 1 napra jutó összegében : napi 435.- ft összegben
állapított meg térítési díjat. 

A szociális étkeztetés  önköltségi ára 2015 évben: 950.- Ft

Szociális étkeztetés helyben fogyasztással :        705.- Ft/adag
Szociális étkeztetés elvitellel                               705.- Ft/adag
Szociális étkeztetés kiszállítással :                      705.- Ft/adag + 10.-Ft kiszállítási díj.
Amennyiben a külterületi étkeztetést igénylõ a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételé-
vel kéri az étkeztetést,  a kiszállítás:                        INGYENES

A Házi segítségnyújtás önköltségi óradíja              1170.- ft 
az intézményi térítési díjának óradíja               450.- ft/óra

Tanyagondnoki szolgáltatás: A külterületi lakosság érdekében létrehozott
tanyagondnoki szolgáltatás  igénybevétele a törvény erejénél fogva  i n g y e n e s!

Fenti intézményi térítési díjakat Lakitelek Önkormányzat képviselõ-testülete a 2015.
március 12-én  tartott ülésén hagyta jóvá, és 2015 április 01-el kerül alkalmazásra. 

Tigyi Istvánné  intézményvezetõ

Az Intézményt érintõ változások bemutatása után következzék 
képes beszámolónk a Gondozási Központ fõbb márciusi

eseményeirõl és áprilisi terveirõl.
A programok nagyobb rendezvények kivételével 10. órakor kezdõdnek a Gondozási

Központ Nappali Ellátó Épületében. 
Hétfõnként Egészség Hétfõt tartunk a Nappali Ellátás épületében. Ennek keretében

egészségügyi témákról hallgatunk meg elõadásokat és alapvetõ szûrõvizsgálatokat
végzünk ellátottjaink körében. Márciusi egészségügyi témáink: A lelki egészség
megõrzésének feltételei idõs korban, A méz és egyéb méhészeti termékek jótékony hatá-
sai (terveink között szerepel, hogy Pulai Sándor nyáron élõben is bemutatja a
méhészkedés alapjait), Idõskori belgyógyászati betegségek, Elsõsegélynyújtás és baleset
megelõzés. Emellett fejlesztõ játékokkal, felolvasással, filmnézésekkel, kézmûves
foglalkozásokkal, különféle témájú elõadásokkal, tornával, gyógytornával, sétával igyek-
szünk tréningezni idõseinket a gondozási feladatok ellátása mellett. 

Március 05-én,10.00 órai kezdettel Fogyasztóvédelmi elõadást hallgathattak meg az
érdeklõdõk, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi
Felügyelõségének munkatársai Dr. Pozsonyi Gabriella és Dr. Simon Szabolcs tartot-
tak. Az elõadáson sok hasznos információ hangzott el. Szó esett az idõsebb korosztályt
célzó árubemutatókkal kapcsolatosan tapasztalt hiányosságokról, termékbiztonságról
(különös tekintettel: a gyerekjátékok, csecsemõ és kisgyermekek részére készített
ruházati és lábbeli termékek), valamint a villamossági termékekkel kapcsolatos leg-
fontosabb biztonsági elõírásokról. Köszönjük az elõadást és köszönettel tartozunk
Belicza Andrásnak, hogy a Mûvelõdési Ház projektorját a rendelkezésünkre bocsátotta. 

Március 06-án Bagi
Ferenc Plébános Úr
Katolikus misét tartott
nálunk, melyen megem-
lékeztünk Dr. Kalocsa
Zoltánról, Intézményünk
nagyra becsült
orvosáról, és azon ellá-
tottjainkról, akiket a
közelmúltban veszítet-
tünk el. 

Folytatás a 12. oldalon

Mindennapi életünk  a Gondozási Központban… – szerkeszti: Móczáné Tombácz Edit mentálhigiénés munkatárs
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Kedves Olvasóink!

Örömmel adunk hírt arról, hogy zenetanárunknak, Csüllög Edinának
a napokban született meg elsõ gyermeke, Vilmos.  Isten éltesse erõben
egészségben a családot, sok örömöt és boldogságot kívánunk nekik!

Hosszú egyeztetések után sikerült zenetanárt alkalmaznunk Edina helyettesítésére.
Cseh András a kunszentmártoni és az öcsödi állami zeneiskolákban tanít, Lakitelekre
és Nyárlõrincre szombatonként jár a gyermekekhez.

Március 10-én iskolánk Diákönkormányzata tartott fórumot, melynek keretében
felbontottuk a „Kívánságládát“. A gyermekek az elmúlt hetekben ebbe gyûjtötték
ötleteiket, kéréseiket. A kívánságok roppant sokszínûek voltak. Szerepelt közöttük,
hogy legyenek harminc percesek az órák, de megfogalmazták a számítástechnikai
eszközök megújításának, a projektek, témahetek gyakoribb tartásának igényét is.
Örömmel tapasztaltuk, milyen komolyan, éretten nyilatkoztak az iskolát érintõ
kérdésekrõl. 

Március 12-én Gergely-
járásra indultak elsõ osz-
tályosaink. Az elmúlt esz-
tendõben még õket hívo-
gatták iskolába diákjaink,
most õk jöttek el a tanító
nénik vezetésével, hogy
énekszóval, játékkal ked-
veskedjenek az óvodások-
nak. Nagyon szeretnénk három elsõ osztályt indítani. A Nemzeti köznevelési törvényben
szereplõ létszámelvárások ezt lehetõvé is teszik. Bízunk abban, hogy a tankerület sem
gördít akadályt terveink megvalósulása elé. Nagyon nagy különbség van abban, ha
18-20 kisgyermek tanul az elsõ osztályban írni, olvasni, számolni a tanító nénivel vagy
ha ugyanaz a pedagógus 28-30 gyermekkel foglalkozik egyszerre. 

Az elmúlt esztendõkben rendre messze az országos átlag felett teljesítenek diákjaink
a matematika és a szövegértés országos kompetencia méréseken. Mindez nagyon ala-
pos, személyre szabott fejlesztés, sok-sok gyakorlás, kitartó közös munka eredménye.

Március 15-én 7. b osztályosaink adtak ünnepi mûsort a községi ünnepségen.
Olajosné Kádár Ilona diákjai osztályfõnökük és Szabados Zoltán irányításával hetek óta
készülõdtek a bemutatóra. Öröm volt látni Petõfi szerepében a mosolygós Bodor
Tamást, aki szólót is énekelt. Bódor Boglárka, Csíkos Anna, Veres Viktória is szép
énekkel örvendeztetett meg bennünket. Az énekkarosokat Szekeres Jánosné
készítette fel, Vadas László pedig zongorán kísérte az énekszót. 

Hagyományõrzõink négy újonca,
Butor Bence,  Heinrich Zalán, Müller
Ferenc és Varga Ádám az ünnepségen
tettek fogadalmat. Sajnos Csoma Bálint,
aki szintén készült a fogadalomtételre
betegsége miatt nem lehetett jelen. Pap
Gábor mûvészettörténész ünnepi
beszéde történelmi lecke mindannyi-
unknak. Jó volt együtt ünnepelni!

Március 19-20-21-én „A nagyságos fejedelem“ II. Rákóczi Ferenc élete és kora
címmel rendeztünk Kárpát-medencei történelmi vetélkedõt a Népfõiskolán. A
három írásbeli fordulót követõen, melyek feladatlapjai a Keresztény Élet címû hetilapban
jelentek meg 23-23 csapat jutott a lakiteleki középdöntõbe. Az újabb megmérettetés
után a legjobb 12 csapat játszotta a döntõt. Az általános iskolások nagyon színvonalas
játékát a móri Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola Vadrózsák csapata nyerte.
Második helyen a kalocsai Nagyasszonyunk katolikus Intézmény Rákóczi követei csa-
pata végzett. Nagy örömünkre idén a Felvidékrõl,  Rimaszombatról is voltak döntõseink.
A város magyar tannyelvû iskolájának csapata, A Szent Korona õrei végeztek a har-
madik helyen. A középiskolások versenyét az egri Gárdonyi Géza Ciszter Gimnázium
Cum Deo pro patria et libertate csapata nyerte. Második helyen a nyíregyházi Szent Imre
Gimnázium Mercurius Veridicus csapata lett, a harmadik pedig a Budai Ciszter Szent
Imre Gimnázium 420 fantázianevû triója. Nagy köszönettel tartozunk a Lakiteleki
Népfõiskolának a versenyzõk vendégül látásáért, a játék díjainak biztosításáért.

Március 24-én érkeznek a Comenius Waste projekt keretében külföldi és ma-

gyarországi vendégek Lakitelekre. A hatvan diákot és tanárt, akik Svédországból,
Hollandiából, Portugáliából, Lengyelországból, Csehországból és a Miskolchoz közeli
Bõcs községbõl érkeznek családoknál és a Népfõiskolán szállásoljuk el. Látogatásukról,
a találkozóról következõ lapszámunkban olvashatnak.

A tavaszi szünet után április 8-án, szerdán várjuk újra iskolába a gyer-
mekeket. Az ünnep elõtt megkezdett „B“ tanítási hetet folytatjuk majd.

Jövendõ elsõ osztályosaink számára a beiratkozás az egész országra érvényes
rend szerint 2015. április 16-17-én, csütörtökön és pénteken lesz. Az óvodában
április 15-én, szerdán tartunk szülõi értekezletet az iskolába készülõ nagycsoportosok
anyukái, apukái számára.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójának eredményei:

6. évfolyam
I. helyezés    Heinrich Blanka 6. a osztály
II. helyezés   Madari Lili 6. a osztály
III. helyezett  Simonyi Péter 6.b osztályos

Varga Dániel 6. b osztályos

8. évfolyam I. helyezés           Dakó Bianka Csilla  8. a osztály
II. helyezés          Nagy Kata   8. b osztály
III. helyezett         Rozsnyói Réka 8. b osztály

A minap kapott levelet örömmel adjuk tovább biztatva diákjainkat a néptánc oktatásban
való részvételre:

„Kislányom nagy lelkesedéssel vesz rész az iskolai néptánc foglalkozásokon a tanítási
kezdete óta. Február végén egy meghívással érkezett haza, melynek a kis táncosokat
és családtagjaikat egy farsangi táncházba invitálta Csilla néni.
Szombat este nagy izgalommal indultunk el a Mûvelõdési Ház felé, hiszen kisfiammal
nem rendelkeztünk semmilyen táncos elõképzettséggel. A szeretetteljes fogadtatás
után örömmel vetettük bele magunkat a mulatozásba, táncoltunk nagy körben,
közösen párban és egyénileg egyaránt. A vidám játékok, a jóízû tea és a zsíros
kenyér meghozta a táncos kedvünket, így kellemesen elfáradva indultunk haza a
mulatság után. Kisfiam olyan jól érezte magát a vidám forgatagban, hogy kedvet
kapott a táncoláshoz. Már õ is a néptáncosok csoportjának tagja, nagy örömmel vesz
részt a foglalkozásokon. 
Köszönettel tartozom a meghívásért, hiszen fiúgyermekem is közelebb kerülhetett
néptánchoz és a népzenéhez, személyiségének új oldala bontakozott ki az átélt
élmények hatására.               Köszönettel Dakó Tiborné, egy hálás édesanya“

S P O RT- e r e d m é n y i n k r õ l  a  l a p  12 .  o l d a l á n  o l v a s h a t n a k .

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

Kedves Támogatóink!
Tisztelettel köszönjük azok támogatását, akik adójuk 1 %-ával az elmúlt esz-
tendõkben a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány munkáját segítették. Kérjük Önöket, hogy
ebben az esztendõben is támogassanak bennünket! Adószámunk: 18346644-1-03. A
befolyt összeget elsõsorban a zeneoktatás hangszerállományának bõvítésére
szeretnénk fordítani. Köszönjük segítségüket!

A verenyen 5-6. osztály egyéniben 1. Anka Gyula Benedek; 7-8. osztály egyéniben
elsõ Rozsnyói Réka; 7-8. osztály csapatban elsõ Baranyi Eszter, Barkóczi Viktória,
Kutasi József; harmadik helyezett Beke Bálint, Cseh János, Pesti Viktor.
Az  e l sõ  he l yeze t tek  képv i se l i k  ke rü le tünke t  a  megye i  dön tõn
Kiskunmajsán a húsvét  u tán i  szombaton .

7. évfolyam
I. helyezés    Pataky Noémi   7 .a osztály

Veres Viktória 7. b osztály
II. helyezés   Csíkos Anna  7. b osztály
III. helyezett  Nagy Petronella 7. a osztály

Espereskerület i  h i t tanverseny
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„Üljünk tehát ünnepet, de ne a régi kovásszal, sem a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem az egyeneslelkûség
és az igazság kovásztalanságával.“ ( 1. Kor.: 5,8 )
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„Én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet
az Atyához csakis énáltalam!“ János 14,6

Az igazság szót lejárattuk.

(…) Mindenki, aki így kezdi a mondatát, hogy azaz
igazság, hogy … és mond valami semmit, az a
semmi rangjára zülleszti az igazságot. (…) A szív
bõsége nem azt jelenti, hogy azt mondok, amit
akarok, hanem azt jelenti, hogy azt mondom csak
ki, amivel az életet szolgálom.

(Gondolatok Vasadi Péter 1994-ben Lakiteleken elhangzott elmélkedésébõl)

Kedves Húsvétra készülõ Olvasóink! 

Aki a Lakiteleki Újságot átlapozva idõt szentel
ennek az oldalnak is, az ilyenkor ünnep elõtt
minden esztendõben olvashatja az alábbi,
Szent Háromnapról szóló sorokat. Ez a három
nap hitünk forrása. A Nagycsütörtök estétõl
Húsvétvasárnapig tartó liturgia, amely
egységes egész, jelenvalóvá teszi szá-
munkra hitünk titkait, Jézus szenvedését,
halálát és feltámadását. Nagycsütörtök,
Nagypéntek és Nagyszombat nélkül nincs

Húsvétvasárnap. Ezért hívunk mindenkit mindhárom napra. 
A föltámadt Krisztus békéje legyen mindannyiunkkal!

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP  SZERTERTÁSAI

* Április 2. Nagycsütörtök:

esti mise az utolsó vacsora emlékére: 19 órakor.
Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd szent sír õrzése egészen a

nagyszombati szertartásig.
A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.

* Április 3. Nagypéntek: 14 órakor keresztút. 

15 órától Irgalmasság kilencedének 1. napja – az irgalmasság órájában.

Urunk szenvedésének ünneplése: 19 órakor.

* Április 4. Nagyszombat: 
Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál idõzik, az õ szenvedésérõl és

haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon csak, mint szent
útravaló szolgáltatható ki.
15 órától Irgalmasság kilencedének 2. napja.

A nagyszombati szertartás 19 órakor kezdõdik. Utána feltámadási körmenet.  

* Április 5.  HÚSVÉTVASÁRNAP: 

JÉZUS FELTÁMADÁSA:
ünnepi szentmise:   délelõtt 10 óra és este: 18 óra.

*Április 6.  Húsvéthétfõ: szentmise reggel 8 órakor.

Az Isten szerelmes belénk

Ferenc pápa gondolatai
húsvétra

Szent Pál emlékeztet bennünket: „Az
irgalomban gazdag Isten azzal mutatta
meg nagy szeretetét irántunk, hogy

Krisztussal életre keltett minket, akik bûneink miatt halottak voltunk, és így
kegyelembõl kaptátok a megváltást“ (Ef 2,4). Krisztus keresztje  a legfõbb
bizonyítéka az Isten irántunk való legfõbb irgalmasságának és szeretetének:
Krisztus „mindvégig“ szeretett bennünket, vagyis nem csak földi élete utolsó pil-
lanatáig, hanem a szeretet legvégsõ határáig. Ha az Atya a teremtéskor nekünk
adta végtelen szeretetének a bizonyítékát, amikor életet adott nekünk, akkor a Fia
a szenvedésében és a halálában a bizonyítékok bizonyítékát adta: eljött, hogy
szenvedjen és meghaljon értünk. Ilyen nagy az Isten irgalma:  szeret minket, meg-
bocsát nekünk, az Isten megbocsát mindent és az Isten mindig megbocsát.

Isten mindannyiunkra gondol, jót gondol rólunk és szeret minket.   Örömrõl
álmodik, aminek majd részese lesz. Ezért akar bennünket újjáteremteni, új szívet
adni, ezért teremti újjá a szívünket, hogy gyõzelemre vigye az örömet.

Gondoltatok ti erre? Az Úrnak álma van rólam! Gondol rám! Eszébe jutok neki
és a szívében vagyok! Az Úr képes arra, hogy megváltoztassa az életemet! Annyi
terve van!  Építünk egy házat, szõlõt ültetünk, együtt eszünk…, mindez persze
álom, csak a szerelemesek csinálnak így. Itt azonban az Úr lesz szerelmes a
népébe. Amikor azt mondja neki, a népének: Én téged nem azért választottalak,
mert erõs, nagy és hatalmas vagy. Én éppen azért választottalak, mert a legkisebb
vagy. Akár azt is mondhatod: a legnyomorúságosabb vagyok mindenkinél! De én
téged választottalak. És ez a szeretet!

Az Isten szerelmes belénk. Azt hiszem, nincs egyetlen teológus sem, aki meg
tudná magyarázni ezt: mert nem lehet megmagyarázni. Errõl csak gondolkod-
hatunk, ezt megérezhetjük és sírhatunk miatta. Örömkönnyekkel. Az Úr meg tud
változtatni minket! De mit is kell csinálnom? Hinni! Hinni, hogy az Úr képes engem
megváltoztatni, hogy az Úr hatalmas.

Ahogyan az az ember tette az evangéliumban, akinek beteg volt a gyermeke.
Uram, gyere, mielõtt ez a gyerek meghalna! Menj, a te fiad él! Az az ember hitt
Jézus szavának és útnak indult. Hitt. Hitte, hogy Jézusnak hatalma van megvál-
toztatni a fia egészségét. És gyõzött. A hit helyet csinál Isten szeretetének, de
nem nagyhatalmú valakinek, hanem annak, aki szeret engem, aki belém szeretett
és aki velem álmodik. Ez a hit. Helyet teremteni az Úrnak, hogy jöjjön el és változ-
tasson meg engem.  

Hitvallás ecsettel 
Takács István (1901-1985) 

Megszoktuk, hogy templomunk oltárképén Jézus
tárja felénk a karját. Tudjuk, hogy Takács István fes-
tette, de tudjuk-e, valójában ki volt?  

A mezõkövesdi városi galériában megnyílt
állandó kiállítás lehetõséget ad rá, hogy közelebbrõl
megismerkedhessünk vele..

Ennak érdekében,  május 9-én, szombaton egynapos kirándulást
szervezünk Mezõkövesdre. 

Már most érdeklõdni, jelentkezni lehet Ferenc atyánál, vagy  a következõ
telefonszámon: Tábori Kálmán 70/931 7859

Tábori Kálmánné, Tábori Kálmán



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

„KRISZTUS AZÉRT HALT MEG MINDENKIÉRT, HOGY AKIK ÉLNEK, EZUTÁN NE MAGUKNAK ÉLJENEK,
HANEM ANNAK, AKI ÉRETTÜK MEGHALT ÉS FELTÁMADOTT!“ (2Korinthus 5,15.)
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NAGYHÉT ÜNNEPE
Ünnepek közeledtével elgondolkodtat a

kérdés, hogy mit is jelent ez a két nap az
embereknek: nagypéntek és húsvét? Jelent-
e még valamit?Vajon tudjuk, értjük, átéljük
mindazt, amit ezen keresztül Isten át akar
nekünk adni, amit szívünkbe akar vésni? Ennek érdekében álljon itt néhány
kulcsfontosságú gondolat:

Virágvasárnap: Jézus szamárháton bevonul Jeruzsálembe, ezzel teljesíti a
próféták jövendölését és egészen közel kerül szenvedései beteljesedéséhez.

Nagycsütörtök: Jézus tanítványai körében elfogyasztja az utolsó va-csorát,
ahol megtöri a kenyeret, amely az Õ megtöretet testét jelképezi, és körbe adja
a borral teli poharat is, mely kiontott vérét jelképezi. Ezzel adja parancsba az
úrvacsorát. Ezt követõen kimegy a Gecsemáné kertbe imádkozni, ahol Júdás
árulásának köszönhetõen elfogják és kihallgatják, miközben megalázzák,
ostorozzák. 

Nagypéntek: Jézus meghal a kereszten. Ez miattunk, helyettünk és érettünk
történt. Miattunk, mert a mi bûnink szegezték fel Jézust a keresztre. Helyettünk,
mert bûneink miatt nekünk kellett volna meghalnunk. Érettünk, mert Jézus
ezzel elõttünk is megnyitotta Isten országát és az örök élet lehetõségét. 

Húsvét: Jézus feltámad, de ez a feltámadás páratlan, mert Jézus nem
csupán visszatért a halálból, hanem legyõzte a halált. Az élet elnyeli a halált.
Igazi örömünnep!

Kívánom minden kedves olvasónak, hogy 2015-ben legyen igazi ünnep
a húsvéti ünnepkör, s legyen hitének megszilárdítója ez a néhány nap!

ÁLLANDÓ ALKALMAINK: 
Minden vasárnap 9 órakor Lakiteleken, 11 órakor Nyárlõrincen van isten-

tiszteletünk.Lakiteleken a felnõtt istentisztelettel párhuzamosan gyermek-isten-
tiszteletet tartunk. Nyárlõrincen, szombaton 10 órakor van gyermek-isten-
tisztelet.

Minden kedden délelõtt 10 órakor nyugdíjasok számára tartunk bibliaórát a
lakiteleki gyülekezeti teremben.

Szombaton délután 4 órától a fiatalokat várjuk ifjúsági bibliaórára, ismertebb
nevén: ifire.

NAGYHETI ALKALMAK:
Virágvasárnap: március 29-én 9 órakor Lakiteleken, 11 órakor Nyárlõrincen

istentisztelet.
Nagycsütörtök: április 2-án 17 órakor Nyárlõrincen, 18 órakor Lakiteleken

alkalom.
Nagypéntek: április 3-án 9 órakor Lakiteleken, 11 órakor Nyárlõrincen isten-

tisztelet.
Passiós istentisztelet (Jézus szenvedéstörténete hangzik el, közben csak

gyülekezeti énekeket éneklünk, ilyenkor nincs igehirdetés sem) április 3-án 17
órakor Nyárlõrincen, 18 órakor Lakiteleken.

Nagyszombat: április 4-én 17 órakor Nyárlõrincen, 18 órakor Lakiteleken
alkalom.

Húsvét vasárnap: április 5-én 9 órakor Lakiteleken, 11 órakor Nyárlõrincen,
15 órakor Tiszaalpáron úrvacsorás istentisztelet.

Húsvét hétfõ: április 6-án 9 órakor Lakiteleken, 11 órakor Nyárlõrincen
úrvacsorás istentisztelet.

ALKALMAINK MINDENKI ELÕTT NYITOTTAK, MINDENKIT 
SZERETETTEL VÁRUNK!

HITTANVERSENY LAKITELEKEN
Minden évben megrendezi a Bács-kiskunsági Református

Egyházmegye a hittanversenyét, melynek ebben az esztendõben a
Lakitelek-Nyárlõrinci Református Társegyházközség adott otthont.
Nagy izgalommal készült a csapat a versenyre, de készült a gyülekezet
is a tíz csapat és kísérõik fogadására. Nagy örömünkre szolgált, hogy
a szoros versenyben nagyon jó eredménnyel zárhatott Lakitelek csa-
pata, hiszen elsõ helyen végzett, ezzel megvédve tavalyi gyõzelmét. 

A gyõztes csapa tagjai: Csille Lajos, Dakó Bianka, Faragó Evelin, Kakó
Csongor, Kakó Lukács, Magyar Dániel, Magyar Péter, Papp Kincsõ,
S. Kovács Marcell. Felkészítõjük: Magyar Péterné Sváb-Kovács Mónika.

Köszönet  nek ik  a  hõs ies he ly tá l lásér t!
Valamint  köszönet  a  gyülekezet  tag ja inak á ldozatkész

vendéglátásáér t ,  a  sok-sok fe ladat  e lvégzéséér t!

L E L K É S Z B E I K TAT Á S
G Y Ü L E K Z E T Ü N K B E N

„Hálaáldozatot mutatok be neked, és az ÚR nevét hirdetem. 
Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében.“

(Zsoltárok könyve 116:17-18)

A Lakitelek - Nyárlõrinc Református Társegyházközség
Presbitériuma szeretettel meghívja Önt és családját, 

a lakiteleki templomban
2015. április 18-án 15 órakor tartandó

ünnepi istentiszteletre,

amelyen

Hegedûs Béla
a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese

beiktatja tisztségébe

Kókai Géza
megválasztott lelkipásztort.

Isten igéjét hirdeti: Hegedûs Béla

az Egyházközség Presbitériuma
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NYÁRI ÚSZÓTÁBOR
A NÉPFÕISKOLA

SZERVEZÉSÉBEN

Kedves Szülõk!

Ismételten lesz lehetõség  Nyári nap-
közi jellegû úszótáborra a
NÉPFÕISKOLÁN!
Ha már szervezi a gyerkõc nyári
táboroztatását, gondoljon ránk…..

Idõpontok:

1. turnus: 2015.június 22-26.

2. turnus: 2015.június 30-júl. 03.

3. turnus: 2015.július 6-10.

4. turnus: 2015.július 13-17.

5. turnus: 2015.július 27-31.

A tábor minden nap 730-tól 16 óráig tar-
tanak. A gyerekek délelõtt és délután
tudásszint szerinti úszásoktatáson, a
két úszás között játékos foglalkozá-
sokon, kézmûves szakkörökön és
sportversenyeken vesznek részt.
Jelentkezni 5 éves kortól lehet!
A tábor költsége: 16.000,- Ft/fõ, azon-
ban ha egy családból 2 vagy több gyer-
mek vesz részt ( a kedvezmény csak és
kizárólag testvérekre vonatkozik) a
táboron, akkor 12.000,- Ft/fõ, amely
magában foglalja minden nap az
ebédet, a foglalkozásokat, gyermek-
felügyeletet és úszásoktatást.
A tábor turnusainak maximális lét-
száma: 35 fõ.

Jelentkezési sorrendben fogadjuk a
táborozó gyermekeket.

Uzsonnát és innivalót mindenki igény
szerint hozzon magával!

Az úszásoktatást Baukó Ferenc tartja.

Bõvebb információ és jelentkezés: Kis
Márta, 76/549-040, nepfoiskola.konyv-
tar@lakitelek.hu

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Nemzeti Lovaskultúra Szövetség
alakuló ülése a Népfõiskolán

A Nemzeti Lovaskultúra Szövetség kiteljesíti azt a kor-
mányzati törekvést, amelyet a Kincsem Nemzeti
Lovasprogram fogalmaz meg – mondta Lezsák Sándor,
az Országgyûlés alelnöke szombaton Lakiteleken, a
szövetség alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón.

Lezsák Sándor hangsúlyozta: nem csak tiszteletbeli
elnökséget vállalt, hanem feladatokat is a szövetség
fejlesztése érdekében. A fideszes politikus szerint eddig
is komoly erõfeszítéseket tettek a Kárpát-medencében
a lovaskultúra felélesztéséért.

„Eddig hiányzott egy olyan erõtér, amelyik azt a
sokágú tevékenységet összefogta“ – mondta.

Lezsák Sándor emlékeztetett arra, kezdeményezõi
voltak a lakiteleki Általános Iskolában a lovas oktatás-
nak, valamint a lovas polgárõr képzés egyik központja is
Lakitelek.

Kucsák László (Fidesz-KDNP) országgyûlési képviselõ,
a Nemzeti Lovaskultúra Szövetség elnöke alapvetõ cél-
nak nevezte, hogy minden olyan területet, amely nem a
lovassport kategóriájába tartozik, felvállaljanak. Ez egy
rendkívül széles kínálat a lovas hagyományõrzéstõl, a
lovas turisztikán keresztül, a terápiás lovagláson át, az
ehhez kapcsolódó oktatási, rendezvényszervezési
kérdéseket is magába foglalja – összegezte a szövetség
által képviselt területeket.

Ismertetése szerint programalkotó konferenciát tartot-
tak, annak alapján állítják össze a programtervezetet, és
hangsúlyozta, hogy rövid és hosszú távú cselekvési ter-
vre is szükség van. Megjegyezte, együttmûködésre törek-
szenek minden szakmai szervezettel, így például jó
együttmûködést alakítottak ki a Lázár Vilmos vezetésév-
el mûködõ Magyar Lovassport Szövetséggel.   Forrás: MTI

Juhász Gyula húsvéti
versével kíván a

Népfõiskola Alapítvány
áldott húsvéti ünnepeket

minden kedves
olvasónknak!

Juhász Gyula: 

Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmuláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES VENDÉGEINKET, HOGY AZ

USZODA
2015. április 5-én, húsvét vasárnap 10-22 óráig nyitva tart, viszont

húsvét hétfõn zárva lesz!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
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Helytörténet, néprajz 
„Menyi sok bolondság ott vagyon tudjátok,

Minden gonoszságra vagyon szabadságtok.
Senki ne féljen akkor részegségtül,

Gonosz gyilkosságtul, fertelmes élettül.
Csak böjtben, megszûnjék az gonosz étkektül.“

Khárosi Horváth András: Az farsangolásrul (1549)

Krisztus fénylõ gyertyája – Húsvéti népszokások
Húshagyókeddel véget ér a farsang. A házasulandó, ha eddig elhalasz-

totta esküvõjét „kimaradt a farsangból“, vétett a közösség ellen. Dolog-
idõben itt-ott még ma is szégyen a házasság. Sajátos felvidéki hiedelem, aki
farsang utolsó napján hal meg, biztosan pokolra jut. „A mennyország
aznap zárva.“

Nagyböjt
Jézus pusztai böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezetére szen-

telt negyvennapos önmegtartóztatás. A böjt õsi formája a „bût“, pogány
hitvilágunkból került a keresztény szóhasználatba. Fegyelme igen szigorú.
Az ókeresztény regula szerint húsfélék és „fehér eledel“ tej, túró, stb., nem
kerülhetett a hívek asztalára. Kenyér, só, és szép szegedi szóval „harmat
nevelte“ magvak és kevés hal az engedélyezett. Sok helyen az is csak
sötétedés után. Középkori kemény büntetés, penitencia mely során a
vétkezõnek a szentegyházba „bé menni tiltott vala“, az ajtónál kell „állani
vala“, ott „könyörögni irgalmasságért vala“. Ezek fölött zsákba járni, haját
elmetélni, magát hamuval béhinteni, szinte mindentõl tartózkodni. Meddig?
A hamisan esküvõk negyven napig, gyilkosok és „házasságrontók“ hét esz-
tendeig, a káromkodók (!) „teljes életekben penitenciát tartsanak“! 

Hamvazószerda A nagyböjt elsõ napja. A szegedi
Lányi-kódex (1520) nyelvén „böjtfogadó szerda“. A mise az
elõzõ évben elégetett virágvasárnapi szentelt barkának
újraszentelésével kezdõdik, s ezt követi a „hamvazás“. A
szertartás során a pap hamukeresztet rajzol a hívek hom-
lokára. Algyõtõl Csongrádon át a Tisza-mentén úgy tartják,

a hamvazkodónak nem fájdul meg a feje. A csépai anya hazaérve gyer-
mekei homlokára dörzsölte át a rajta maradt kevés hamut. A török értetlenül
állt a szokás elõtt. „A keresztények az év bizonyos részébe megtébolyod-
nak. … csak miután valami csodálatos erejû port hintenek a fejükre, akkor
térnek józan eszükhöz.“ Követi levél I. Ferdinándhoz (1526-1564).

A negyvennapos böjti önmegtartóztatás több mint ezerötszáz éve gyako-
rolt áldozathozatal. Hamvazószerdán elmosták a zsíros edényeket, a böjtös
ételekhez külön edényeket használtak. A haragosoknak illett kibékülni,
egymástól bocsánatot kérni. Tilos volt a tánc, a muzsika és a fütyülés. Sõt
még a bírói tárgyalás és a testi fenyítés is. Laskai Osvát (1498) szerinti népi
hiedelem a böjtölõ nyála megöli a kigyót, a szájon át behatoló gonoszt.
Ezért tulajdonított a szegedi asszonynép az étlen-szomjan lett „éhnyálnak“
gyógyító erõt.

Virágvasárnap A nagyböjt hatodik, barkaszen-
telõ vasárnapja. A szentelt barka többhasznú szen-
telmény. Egy szem barkavirág hideglelés és torok-
fájás ellen orvosság. A Tisza mentén több helyen az
ólküszöb alá tett ág távol tartja a sertésvészt. Az
Alföldön a szorgosabb mézgyûjtés érdekében a
méhkasok elé vetik. A barka égiháború idején is
hasznos segítõ. A kéménynyílás alá tartott égõ barka füstje eloszlatja a fel-
legeket. Vihar, jégverés ellen apróra vágva kell kiszórni. Számos „varázslati“
formája mutatja, jelentõsége a népéletben vetekedett a szenteltvízével.

Nagyhét 
Nagycsütörtöktõl nagyszombatig elnémul a templom. „A harangok

Rómába mennek.“ Állítólag a szegediek pár alkalommal próbát is tettek.

Fölgyújtottak valamilyen putrit, lássák, vajon a harangok
haza tudnak-e hirtelenjében jönni, amikor otthon baj van. 

Nagypéntekhez köthetõ szokás az egykori
kecskeméti „bikahajsza“. Az állatok leölésével és fel-
darabolásával régi török szóval a kaszablegények, az
akkori mészárosok foglalkoztak. A székállólegények a
hús kimérését végezték. Hogy „hosszú fogat“, választékot, kínáljanak böjti
fogyasztó közönségüknek, aranyozott szarvú, felszalagozott, pányvára
fûzött bikát futtattak keresztül a városon, majd vérebeiktõl hajszolva a
vágóhídon feldarabolták. Több legény csontozata bánta. 

Nagypénteki hiedelem. A dél-tiszai falvak asszonyai
tüzet nem raktak, kenyeret is csak akkorát sütöttek, mint
egy libatojás. Eltették, s csak akkor vették elõ, ha valaki
vízbe fúlt. Közepébe égõ szenteltgyertyát tettek. Vízre
tették majd ahol a gyertya vízbefordult ott kellett a
holttestet keresni. Máshol úgy tudták a holttest oda is
úszott, ahol a kenyeret s a gyertyát, „Krisztus fénylõ gyer-
tyáját“ vízre eresztették. Katonaviselt öregek szerint, aki

a nagypénteki kenyérbõl evett, azt a háborúban nem érte fegyver.
Nagyszombat a csángók nyelvén „húsvét szenvedje“, a, böjt utolsó napja.

A harangok visszatérnek. S amikor újra megkondultak – még a közelmúlt-
ban is – nagy lármát csapott a gyereksereg. Rossz bográcsot, fazekat
püfölve a ház minden zugát beszaladozták rontásûzõ versikét kiabálva.
„Kégyók, békák szaladjatok, mögszólaltak a harangok!“ A felnõttek közben
legalább jelképesen, valami dologféléhez láttak. Az a szokás is élt, mikor a
gazdasszony lakatokkal, zárakkal csörömpölve összefutkosta a házát,
védve családját az ártó gonoszoktól. 

Húsvétvasárnap
Sokszínû hagyományok ünnepe. A böjt utáni

ételáldás az egyházi szertartás része. Szentelés
után az ételekkel rakott kosarat letakarták, s a tem-
plomból sietve hazaindultak vele. Senkivel sem áll-
tak le, néha futottak, elsõnek érjenek haza. A leg-
gyorsabb családja aratáskor majd hamarabb végez
a többinél. Otthon elkezdõdött a szentelt ételek a

„szenteltek“ elfogyasztása. Tojással kínálgatták egymást. Figyelték ki kinek
adta, mert ha véletlenül eltévedt, párjára gondolva máris visszaigazodott. A
sonka is segített. Aki evett belõle, nem tévedhetett el az erdõn. 

Sándorfalvi hagyomány, hogy a család tagjainak hazaérve elõször az
áldott kolbászt kellett megenni, nehogy a gonosz, kígyó képében szájukba
mászva megkísérthesse õket. A sonka szintén hatékony, védi a földje mel-
lett delelõ embert. Néhol a szentelt sonka csontját bõvebb termés
reményében gyümölcsfák ágaira akasztották. Ezen a napon nem fõztek,
nem söpörtek, istállót sem takarítottak és varrni sem volt szabad. A csürhe,
csorda otthon maradt, nem is fogatoltak.

Húsvéthétfõ Szokásainak jó része mai gyakorlat. Így a locsolkodás és
jutalma a tikmony, mai szóval tojás. A szentelt húsvéti eledeleknek elfeledett
neve a  kókonya. Az Alsó-Tisza vidékén a megszentelt keménytojást
tisztelték e névvel. A XVI. századi Sándor kódex szerint: „Micsoda az a
kókonnya? A kókonnya ünnönmaga Úr Krisztus… mert valamik kellenek az
kókonnyához, avagy az húséti könyérhöz, ûbenne mind megleletnek!“ …
mert … „Vedd eszödbe … Az tikmonynak az fejérén értetik az õ fejérségû
lelke … az tikmonynak az székén értetik az û istensége, mert a tikmonyszék-
ben vagyon élete az tikfiúnak … ezönképpen … az Fiúnak személye.“ 

Az ezernyolcszázas évek harmadik harmadában még virágjában volt a
kecskeméti Emmaus-járás. A vidámságra szánt húsvét másnapján a
lakosság apraja-nagyja énekszó mellett a város széli Mária-kápolnához
vonult, ahol ügyességi játékokkal, lóversennyel, zenével, tánccal múlatták az
idõt. A hagyománykutatásban különösen a lófuttatást tartják jelentõsnek.
Bizonyságul, hogy a lóhátas húsvéti határkerülés a magyar népnél is járatos
volt. Sajnos ennek már csak külföldi példáival találkozhatunk.

Lisztes János
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A Gondozási Központ cikkének folytatása
Ezen a napon ismerték meg ellátottjaink új

Intézményvezetõnket és Nõnapot is tartottunk.
Ezen Barsi Sándor bentlakónk József Attila:
Mama címû versével köszöntötte fel a jelenlévõ
hölgyeket. A Nõnapi ünnepséget egy kis
vendéglátással zártuk. Idén a virág helyett
szívvel-lélekkel készült süteményekkel és
bodzaszörppel kedveskedtünk idõseinknek. 

Március második hetében az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharcra emlékeztünk film-
nézéssel, rendhagyó történelem órával,
kézmûves foglalkozással, forradalmi versek
felolvasásával és nóták éneklésével. 

Március 23-án 10 órára Húsvéti Ünnepi Katolikus misére, Március 24-én film-
nézésre, Március 25-én kézmûves foglalkozás keretében tulipán készítésre, már-
cius 30-án Elsõsegélynyújtás és baleset megelõzés c. elõadásra várjuk ellátott-
jainkat. 

Áprilisi elõzetes – (várjuk az érdeklõdõket!)
Április 1.: Húsvéti /tavaszi dekoráció készítése kézmûves foglalkozás keretében.
Április 2.: Húsvéti népszokásokról, hagyományokról, hiedelmekrõl és ételekrõl esik
szó.
Április 7.: Egészség hétfõ kivételesen kedden megtartva (a Húsvét miatt).
Április 8.: Filmnézés és beszélgetés.
Április 9.: Torna idõseknek
Április 10.: Magyar Költészet Napjára emlékezünk klasszikus és kortárs költõk
mûveinek felolvasásával.
Április 15. 10 óra 30 perces kezdéssel: Ismét lesz ingyenes ortopédiai szakvizsgálat
gyógyászati segédeszköz igénylése céljából a Gondozási Központ Nappali Ellátó
Épületében. A vizsgálatot Dr. Körmöndi Sándor traumatológus és ortopéd szakorvos
végzi. Bejelentkezés szükséges a Gondozási Központ telefonszámán: 76/449-071. 
Április 22-én, 10. órai kezdettel: Pulai Sándor számol be nekünk a Falumúzeum létre-
jöttének történetérõl, gramofonjának segítségével régi slágereket hallgathatunk majd
meg.

Köszönettel tartozunk a minket segítõknek: Pásztor Józsefné, Erki Tibor, Cina József és
Csikós Mihály.

Gratulálunk Hõsi Gyõzõnek és Hõsiné
Tóth Gyöngyinek, akik május 8-án

ünneplik házasságunk 5. évfor-
dulóját. Szeretetben eltöltött,
hosszú életet kíván 

az egész család.

Iskolai SPORT– Körzeti Mezei Diákolimpia, Kiskunfélegyháza

Iskolánk tanulói Kiskunfélegyházán mezei futóversenyen vettek részt. A verseny IV.
korcsoportban több mint 700 tanuló indult körzetünkbõl 8 általános iskola
részvételével.
Kiemelkedõen szerepelt Tóth Márk Imre 7. b osztályos tanulónk aki a korcsoportjában
a versenyt megnyerte és Tamásy Krisztián aki III. helyen ért be a célba. A fiú csapat
ugyanebben a korosztályban I. helyezett lett (csapat tagjai: Tóth Márk Imre, Tamásy
Krisztián, Illés Bálint, Bodor Tamás, Beke Bálint) és továbbjutott a Kecskeméten
megrendezésre kerülõ megyei döntõre.
A versenyen eredményesen szerepelt a többi résztvevõ tanulónk is, akik mindannyian
a mezõny elsõ felében értek be korcsoportjukban. Név szerint: Balla Dániel (4.),
Varga Réka, (10.) Simonyi Martina (8.) Tálas Regõ Áron, (10.), Heinrich
Gyöngyvér, Nyerges Evelin Emília, Révész Lili Henrietta, Balla Vivien, Anka
Benedek, Heinrich Zalán, Simonyi Péter Pál, Tombácz Arnold, Mócza István
Bendegúz, Madari Lili, Varga Panka, Kutasi Márta, Dombi Zsanett, Kéri Kitti ta-
nulóink. A nehéz, belvizes terepen megrendezett versenyen különösen figyelemre
méltó, hogy mindegyik tanulónk feladás, megállás nélkül futotta le a hosszú távot.   

Retkes Tibor testnevelõ

Birkózás 
Kiskõrösön  2015.03.15-én XV. alkalommal rendezték a Petõfi Kupa nemzetközi gyer-
mek és diák serdülõ versenyt. Az ünnepi alkalomra 23 egyesület 206 indulója gyûlt
össze. Eredményeink:
I. helyezett 26 kg-os súlycsoportban Salánki András
III. helyezett 69 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba
VI. helyezett 32 kg-os súlycsoportban Bodri Bence

Gratulálunk a versenyzõknek és felkészítõ tanáruknak Balla Attilának!

Farsangi táncház
Hagyományteremtõ céllal farsangi táncházat tartottunk a néptáncos
gyerekeknek és szüleiknek február 21-én. A táncrendben somogyi,
bodrogközi és moldvai táncok szerepeltek. Az estét farsangi
alakoskodások és játékok színesítették. A talpalávalót Tormási Elek és
bandája húzta. 
Köszönetet szeretnénk mondani a Jutka boltnak, a Magyar Pékségnek, a
Laki Konyhának és a segítõ szülõknek, hogy hozzájárultak a táncház
megrendezéséhez. Sallainé Gyõri Csilla és Sallai András

1. Ne tölts idõt azokkal, akikkel nem
érdemes!
2. Ne fuss el a problémák elõl!
3. Ne hazudj magadnak!
4. Ne szorítsd háttérbe a saját
igényeidet!
5. Ne akarj olyan lenni, amilyen nem
vagy!
6. Engedd el a múltat!
7. Ne félj hibázni!
8. Ne hibáztasd magad folyton régi
tévedésekért!
9. Ne próbálj meg boldogságot
vásárolni!
10. Ne csak másokkal keresd a
boldogságot!
11. Ne tétlenkedj!
12. Ne gondold, hogy nem állsz
készen!
13. Ne menj bele egy kapcsolatba csak
azért, mert nincs jobb!
14. Ne utasíts el új kapcsolatokat
csak azért, mert a régi nem
mûködött!
15. Ne akarj mindenkivel versenyezni!
16. Ne légy féltékeny másokra!
17. Hagyd abba a panaszkodást és az
önsajnálatot!

18. Ne tarts haragot!
19. Ne hagyd, hogy mások lehúz-
zanak a saját szintjükre!
20. Ne pocsékold az idõdet arra,
hogy magyarázkodsz!
21. Ne ismételgesd ugyanazt szünet
nélkül!
22. Ne hagyd figyelmen kívül az élet
apró szépségeit!
23. Úgysem lesz minden tökéletes...
24. Ne akarj mindig a legkisebb
ellenállás felé menni!
25. Ne csinálj úgy, mintha minden
rendben lenne, amikor nincs rend-
ben minden!
26. Ne hibáztassunk másokat a
bajainkért!
27. Ne akarj mindenkinek mindenben
megfelelni!
28 Ne aggódj annyit!
29. Ne arra koncentrálj, hogy mi NE
történjen meg, hanem arra, ami meg
akarod, hogy történjen! 
30. Ne légy hálátlan!

Bizony megéri azonnal átgondolni,
hogy mit is értékeljünk át, 

s hagyjuk el, azonnal!

Néhány dolog, amirõl azonnal le kell szoknod!
Nem holnap, nem a jövõ héten, hanem most rögtön!
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Évezrednyi távolságból nézve
940 évvel ezelõtt, 1075-ben kiadottnak ismert az az alapító okirat, melyben

az uralkodó Felsõ-Alpár települést az akkori Garamszentbenedeki Bencés
Apátságnak adományozza. Az adománylevél másolata ma is megvan, a
történészek hitelesnek tartják. 

Ebben  az okiratban
szerepel  a mai
Lakitelek nevû település
elsõ írásos említése,
közel egy évezreddel
ezelõttrõl, akkori nevén-
mint Felsõ Alpár. Aligha
kétséges, a török idõk-
ben szinte teljesen

elpusztult a valaha igen gazdag település, a mai Lakitelek. Felsõ-Alpár ma is
kiterjedt része Lakiteleknek, Árpádszállásnak hívják a vasúti megállót, mely a
Zalán (Salán) utca mellett található. Gondolom, sokan hallottunk Zalán
fejedelem honfoglaláskori futásáról, megfuttatásáról. Valószínûleg ezek egyike
sem véletlen, mint ahogyan az sem, hogy a késõbbi katonai térképek egyikén
ugyanezen helyen, LAKYTELLE néven szereplõ birtokrész a mostani
település elnevezésének eredete.

Közel négy évig tartó munka eredményeként, most már kézzelfogható
közelségbe került az a korábban legendának hitt misztikus történet, miszerint
az akkori középkori falu kápolnája, vagy jeles építménye romjait õrzi a késõb-
bi Muraközy-birtok, majd azután volt Tsz-központ kiemelkedõ magaslata. A
korábbi térképek templomhalomnak, kápolnahalomnak, kápolnadombnak
hívták ezt a helyet, vélhetõen azért, mert ez a település egyik legmagasabb
geodéziai pontja, s valószínûleg a késõbbi helymeghatározások, el-
nevezések megõrizték a korábbi építmény helyét. És ezért lett Templom-
Halom Nonprofit Kft annak a társaságnak is a neve, mely jelenleg a feltárá-
sok küszöbén áll, ebben a „meseszerû“ történetben.

Az elsõ történeteket azoktól az emberektõl hallottuk, akik valaha kötõdtek
az akkori Termelõ Szövetkezethez. Fiatalon, vagy szülõk révén kerültek ide,
és sokan meséltek a templomról amelyet gyerekkorukban ástak, kutattak,
aztán kapták érte a szitkokat, esetenként a verést. Akkoriban nem igazán volt
szabad errõl beszélni. Ezekben a beszámolókban a letûnt korok emlékei, a
világháborúk eseményei, a romantikus templomi kincskereséssel keveredtek.
Annyi bizonyos, hogy ez a misztikum tette nagyon érdekessé ezt a helyet szá-
munkra, no meg a középen álló, mindenki helyét pontosan kijelölõ tölgyfa, az
igazodási pont.                                                                                          

Akkor döntöttük el, hogy megkeressük ezt a templomot, amikor Rosta
Szabolcs régész barátunk széthajtotta az ún. Lázár Deák térképet az 1500-
as évekbõl, és a térképen  rámutatott Alpárfelsõ templomára, aztán közölte,
hogy ez itt van a domb alatt. Azután az események gyorsabban-lassabban
haladtak, míg megszületett  egy olyan gondolat, ami mentén jelenleg is
haladunk. Ez pedig az, hogy a templomrom feltárásával együtt próbáljuk
megszólítani a középkort is, úgy, hogy élõ mesterségeket mutassunk be.
Ennek a kiemelkedõ régészeti értéknek az okán teremtsünk a régészetnek,
az archeológiának egy bázist. 

Így kerekedett ki az az együttmûködés, melyet 2012-ben rögzítettünk itt
Lakiteleken, az akkori Tsz-étkezdében tartott konferencián, s melynek ele-
meit azóta is változatlanul helytállónak gondoljuk. Ekkor született meg az
Archeológiai Központ- és Árpád-kori kézmûvesház projektgondolata. Azon a
találkozón, a teljesség igénye nélkül felsorolva többek között részt vett a CEU
(Közép Európai Egyetem) Régészeti tanszékérõl Laszlowszki László tan-
székvezetõ és Pinke Zsolt; akkor még Kiskun Múzeum igazgatójaként Rosta
Szabolcs, aki ma a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója. A
kecskeméti Tûzzománcosok részérõl Gyergyádesz László igazgató, Túri
Imre, Tóth Pál képzõmûvészek, azután Takács István kerámikus,  Felföldi
Zoltán a település vezetõje, levélben a SZTE (Szegedi Tudomány Egyetem)
régészeti tanszéke, felvidékrõl Dobos Zoltán a Cemadok Tûzzománc
Alkotótábor szervezõje és kitalálója; illetve mi hárman, akik a beruházást

egészében hittük, Vári
Ágnes, Hedrich István,
Honti Attila. 

Késõbb ugyanebben a
témában járt nálunk Pap
Gábor mûvészettörté-
nész is, aki örömömre
azóta  többször is visszatért Lakitelekre.

Az együttmûködések megszülettek, elkezdõdött a beruházás elemeinek
összeillesztése, a pályázati anyag összeállítása. 

Már akkor nyilvánvaló volt, hogy a valamikori kúria épületét mindenképpen
meg szeretnénk tartani, a felújítását a beruházás részének tekintjük.
Voltaképpen  egy kulturális multifunkciós épületre gondoltunk, melynek terveit
kíváló szakemberek, a 7. Dimenzió Építésziroda tagjai, elsõsorban Bozsódi
Csaba barátom készítette el –, belsõépítészetét testvérével, Bozsódi Zsolttal
karöltve. 

Az épület jelképesen egy fordított idõszalag, melynek végpontjában a
kápolna romfalai állnak, ezeknek a romoknak késõbbi rekonstruálásáról is
esett szó közöttünk.    

Az  ú.n. nyitott mûhelyekben megismerkedhet mindenki a XI. sz. kézmû-
vességével, annak mai változataival, itt elsõsorban 4 szakma – a bõrös, az
ötvös, a kerámia, és a tûzzománc – került elõtérbe. Ezekben a szakmákban
bentlakásos táborokat is szeretnénk szervezni. 

Az épületegyüttes további részei kiállítóterek, irodák és kutatószobák, ill.
egy nagyon impozáns kiállító- és konferenciaterem kap majd helyet a
házban, és talán még fontos megemlíteni, hogy a belsõ kert terei is kiváló
lehetõségeket kínálnak...

Nos, az ásatások áprilisban kezdõdnek, és elõreláthatóan május-június
hónapokban folynak  a területen. Bíztatok mindenkit, hogy ha kedve, ideje,
érdeklõdése úgy tartja, használja ki ezt a nem mindennapi alkalmat, látogas-
sanak el a feltárási helyhez. Ez a lehetõség kivételes módon erõsítheti a
lakitelekiek közösségélményét, identitását, melyhez különleges módon
szeretnénk mi is hozzájárulni, amit egyeztettünk is a kutató régészekkel. A
vállalásunk ezzel kapcsolatosan az, hogy szervezetten naponta 3-4 fõ ú.n.
civil lakiteleki, vagy ide kötõdésû külsõs ember részt vehet az ásatásokban is,
akár saját munkájával, vagy  jelenlétével erõsíti az összetartozást, vagy csak
ki szeretné próbálni gyermekkori álmát, a régészek kutatómunkáját. 

Bízzunk benne, hogy a kutatás majd  valóban igazolja a régészeti feltéte-
lezéseket, és együtt közös sikerként élhetjük meg azt a folyamatot aminek
eredményeként hitben, tartásban, hagyományainkban megerõsödve állhatunk
a közel ezer éves kövek elõtt, és gondolkodhatunk azon, hogy az ezer évvel
ezelõttiek vajon ilyennek hitték- e a jövõt, mint amilyenné általunk is  lett.

Honti Attila

A kép illusztráció!

Garamszentbenedeki Bencés Apátság

Kedves Olvasók! Tudják Önön, hogy PÁLINKAPATIKA
VÁROS épült Lakiteleken? Mégpedig Honti Attila – a barátai és
munkatársai összefogásával – a NAGY TÖLGYFA mellett, a volt tsz-
ebédlõ helyén megtette ezt! Az errõl készült videót megtekinthetik
ezen a web-helyen: www.youtube.com/watch?v=kqn2ZGgZHH4. 

Terveim szerint az „objektum“ megálmodójával beszélgetek errõl a
különös, múltidézõ csodavárosról a következõ lapszámban.
Szeretnénk utánajárni, s megtudni, miként is mûködik a Tõssellõ,
mely az egész országban egyedülálló építmény – még. Cz.E.

Alapítólevél; benne a Felsõ-Alpár név
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+ Egy kis történelem: 
A borvidék történelme

A borvidék területén folyó szõlõtermelés elsõ írásos dokumentuma
a Garamszentbenedeki apátság 1075-bõl származó alapítólevele,
melyben I. Géza király a Felsõ-alpár (ma Lakitelek és Szikra) és
kürti (ma Tiszakürt) szõlõdombokat az apátságnak adományozta. A
török idõkbõl Kecskemét város fennmaradt jegyzõkönyveiben talál-
hatunk utalást a szõlõ- és gyümölcstermesztésre, a XVIII. század-
ban pedig a homokveszedelem elleni küzdelem egyik hatékony fegy-
vere volt a szõlõ a gyümölcs és erdõ mellett az itteni települések
lakóinak.   

A filoxéravész idején a magyar szõlõkultúra átmentésének volt
meghatározó bázisa a kunsági homok. Ekkor települt ide Kecs-
kemétre Mathiász János méltán világhírû szõlõnemesítõ és létesült
Miklóstelep is. Mindkét hely ( Kecskemét – Katonatelep és Miklós-
telep) a hazai szõlészeti és borászati kutatás fontos központja. 

A rómaiak uralma idején az Alföld legnagyobb része senki földje
volt. Sem a rómaiak idejében, sem pedig a honfoglalás idejéig az
Alföldön élõ õslakosok társadalmi fejlettsége nem volt olyan fokon,
hogy a kedvezõ talajtani és éghajlati tényezõk ellenére a fejlettebb
gazdasági kultúrát igénylõ szõlõ meghonosodjon. 

Az alföldi szõlõkre utaló 10-14. századi adatok és a rekonstruálható
ökológiai környezet elemzése azt bizonyítja, hogy a szõlõ ebben az
idõszakban, az ártéri erdõkben, természetes tenyészhelyükön élõ
fákra futtatott formában díszlett. A szõlõtövek ebben a formában
történõ nevelése, gondozása átmenetet képviselt a gyûjtögetés és a
tényleges termesztés között.

A honfoglaláskor a magyarok letelepülése törzsenként történt. A
törzsek egymás között felosztották a meghódított területet, vele
együtt annak lakosságát, és az õslakókkal, mint rabszolgákkal
mûveltették a földeket. A hódító magyar nép az õslakossággal
együtt hamarosan benépesítette az Alföldet.

Szent István király (1001-1038) korából fennmaradt oklevelekbõl
tudjuk, hogy az Alföld e korban apró falvakkal népesült be. Volt közöt-
tük egy-egy nagyobb, és ezt gyûrûként vette körül 9-10 kisebb falu. 

A honfoglalás után az Alföldön sok volt a járhatatlan mocsár,
nádas, füves lápos terület, a kiemelkedéseken nyír, éger-, kõris-,
gyertyán- és fûzfaerdõk voltak. Ahol erdõ nem volt, ott a homokot fû
kötötte meg.

Elsõ okleveles emlékünk az alföldi szõlõkrõl egyidõsnek mondható
Kecskemét város betelepülésével. Hanusz István a Borág és nedûje
címû könyvében írja: „a magyar alföldi Tisza partján a Tõs nevû erdõ
fáira óriási szõlõvenyigék kapaszkodnak Kecskemét határában. Ezt
a venyigés ligetet Árpád szõlõjének nevezi a nép. Holott ez csak
maradványa lehet annak a felsõ-alpári szõlõnek, melyet Géza kirá-
lyunk adománylevele 1075-ben emleget.“ I. Géza a Garam melletti
Szent-Benedek apátságot alapítván többek között Felsõ-Alpárt az
apátságnak adományozta. 

A Benedekrendiek reguláinak intézkedéseibõl tudjuk, hogy a bor-
fogyasztást külön szabályozták. A napi borjárandóság a rend tag-
jainak jogai közé tartozott. Ennek tulajdonítható, hogy az újonnan
kapott területeken a szõlõtermesztést felkarolták, és szükségleteiket
részben a saját termésbõl, részben a tizedekbõl helyben fedezni
tudták.

Az Alföld õslakossága és a honfoglaló magyarok jól megfértek a
homokkal. Mezõgazdasági és kertészeti mûvelésre csak az igazi
televény földeket törték fel. A homokot nem bolygatták. Felté-
telezhetõ, hogy a szõlõ és gyümölcs termesztése ebben a korban a
folyók mentén történt. A Duna magyarországi szakaszán számos
gyümölcsös szigetet tartottak nyilván, és ezekben a szigetekben
nemcsak termékeny õsgyümölcsösök tenyésztek, hanem szõlõ is... 

Tovább olvashatják az érdekes történelmet az alábbi honlapon:
http://dbborut.hu/site/e107_plugins/content/content.php?content.17

Czinege

AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ 
tanácsa: Miért kell az ingatlanos

akkor is, ha pörög a piac?

Sok eladótól kap-
juk elutasításként
azt: „köszönöm,
nem kell ingat-
lanos, el tudom
adni egyedül is!“

És valóban, el tudják adni egyedül is a
lakásukat, házukat. Amíg az ingatlanos
szakma nem alakult ki, addig is volt
ingatlanpiac, valahogy egymásra talált
eladó és vevõ, és az esetek több-
ségében meg tudtak alkudni.

Nem hiszem, hogy nélkülünk megáll az
élet, de higgyék el nekem, hogy pont
most tudjuk az Önök életét megköny-
nyíteni. Hogyan?

– A magánszemélyek közötti megál-
lapodásokból, minden nyolcadik meghiú-
sul. Ez azt jelenti, hogy az egymásközti
kézfogás, ma már nem sokat ér. Nálunk
körülbelül minden századik konkrét
megállapodás hiúsul meg. Ez nagy
különbség! Egyszerû az ok, mi is
érdekeltek vagyunk a sikeres üzletzárás-
ban, és sokszor, sokat dolgozunk az
ügyfél helyett. Feltérképezzük a jogi hát-
teret és utánajárunk mindennek. Terhet
veszünk le a vállukról!

– Letéttel biztosított ajánlatot viszünk az
eladónak, ami komoly szándékra utal.
Ritkán fordul elõ, hogy a vevõink
felelõtlenül alkusznak.

– Hozzáadott érték: Az ármeghatá-
rozás! Kérem, ne nevessenek ki, mert
szerintem most ez a legfontosabb a pia-
con. Találkoztam olyan eladóval, aki az
újságok címlapja alapján, azt hitte, hogy a
kilenc milliót érõ ingatlanja, most tizen-
nyolcért eladható, és ha Õ tényleg el
akarja adni, akkor neki nagy segítség
lehet ha felvilágosítjuk. Fordított
helyzettel is találkoztunk, hogy kilencmil-
lióért árulta azt, ami már tizenegy milliót
is ér. Ennek az ügyfélnek tudtunk a zse-
bébe tenni két millió forintot.

– Licitrendszer: Most õszintén, milyen
jó érzés az egy eladónak, hogy az õ
lakására többen licitálnak, és a lehetõ
legmagasabb árat kapja érte? Ezt a szak-
ma nélkül nem érheti el.

– A hiteles vevõink, nálunk intézik a
hitelt is, ami azért jó eladónak és vevõnek
egyaránt, mert elõminõsítjük a vevõket.
Ezzel mindenkinek idõt és energiát
spórolunk, ráadásul DÍJ-MENTESEN.

– Utolsónak írom, de a fontossági sor-
rendben talán a legelsõ a BIZTONSÁG!
Az ingatlanos tudja ki a vevõ. Sajnos az
élénkülõ piacon megjelennek a csalók is.
Mi az Önök védelmét is szem elõtt tartjuk,
ugyanolyan intenzitással, mint azt, hogy a
legmagasabb árat érjük el a mostani pia-
con.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

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

A Családsegítõ 
Szolgálat hírei

Védendõ fogyasztó
A lakhatás megõrzése,

illetve a hajléktalanná válás
megelõzése érdekében a

szociálisan rászorulók és a fogyatékkal élõk
árengedménynek nem minõsülõ, szolgál-
tatásokhoz kapcsolódó kedvezményt vehet-
nek igénybe, ugyanis védendõ fogyasztónak
számítanak.

Ki kaphat ilyen kedvezményt?
Védendõ fogyasztóknak járó kedvezményt

szociálisan rászorulók és fogyatékkal élõk
igényelhetnek, a két kategóriába való
besoroláshoz pedig a következõ szempon-
tokat veszik figyelembe.

A szociálisan rászorulók kategóriájába tar-
tozik az, aki ápolási díjban, aktív korúak
ellátásában, idõskori nyugdíjban, gyer-
mekvédelmi kedvezményben, lakásfen-
ntartási kedvezményben vagy otthon-
teremtési támogatásban – három évig a
megállapítástól számítva – részesül, vagy
hivatásos nevelõszülõ.

Fogyatékkal élõnek pedig az számít, aki
fogyatékossági támogatást kap, vakok
járadékában részesül, illetve aki után szülõje
vagy eltartója magasabb összegû családi
pótlékot kap.

Milyen kedvezmény jár a védendõ
fogyasztóknak?

A szociálisan rászorulók részletfizetési
kedvezményt és fizetési haladékot kaphatnak
évente egy alkalommal, meghatározott fel-
tételekkel, emellett elõrefizetõs mérõ felsze-
relését is kérhetik, mely hasonló elven mû-
ködik, mint a feltöltõkártyás mobiltelefonok.

A fogyatékkal élõk a következõ ked-
vezményeket vehetik igénybe: mérõle-
olvasás a felhasználási helyen, rendkívüli
ingyenes mérõ-felülvizsgálat 12 naptári
hónapban egyszer, készpénzben történõ
számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
egyedi segítségnyújtás a számla értel-
mezéséhez, különleges mérõhely kialakí-
tása, valamint szünetmentes áramforrás biz-
tosítása, amennyiben a fogyasztó életét
veszélyeztetné az áramellátásból való
kimaradás.

Ha nehézséget okoz a lakással összefüg-
gõ költségek fizetése, támogatás kérhetõ az
önkormányzattól. 

Hogyan kell igényelni?
Az igényléshez ki kell tölteni egy adatlapot,

amit az egyes szolgáltatók honlapjáról le
lehet tölteni, vagy a családsegítõ szolgálat-
nál is kérhetõ.

Ha fogyatékkel élõ az igénylõ, a kezelõor-
vossal ki kell töltetni egy fogyatékosságra
vonatkozó adatlapot is. A kitöltés során a
hibák és félreértések elkerülése érdekében
a kitöltési útmutatót érdemes figyelembe
venni.              Tóth Sándor családgondozó



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!

Selyemakác kapható!
Tel.: 448-679;  

06-20/200-53-15.

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

Szeretettel várja Önt is
ROZIKA KONYHÁJA!

Jól bevált
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

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt 

Lakitelek, Kiss J. u. 14.

Nyitva tartás:
H – P:   6-tól 2100-ig
SZ:      7-tõl 2100 -ig
V:        7-13-ig; 1530-tól 19-ig.

Nézzen be!
Folyamatos akciókkal várjuk

kedves vásárlóinkat!

BON-BON-
BONBON

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

Lakitelek, Árpád út 1/a.
telefon: 06-30/478-9396
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TUPPERWARE edények
és konyhai kiegészítõk

kaphatók és rendelhetõk:
Kalics Józsefné, 70/516-

1613; 76/449-370.
Katalógus is

kérhetõ!
Bõvebb információ: 
www.tupperware.hu

ERESZCSATORNÁZÁS, 
BÁDOGOZÁS 

Akciós áron!!!!
Horganyzott csatorna szerelése –

anyagárral együtt 1. 500 Ft/fm.
Tel.: 06-20/92-31-719

BÚTOROZOTT
SZOBA KIADÓ!

Érd.: 0 6 - 3 0 /
4 5 1 - 9 6 - 78

Fiatal, megbízható 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 cserépkályha,
gázkonvektoros. Veteményezett kert,

szõlõ, gyümölcsfák, rendezett
környezet; közelben ABC.  Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 76/449-367.

Eladó: Mercedes 124-
es 2000 cm3-es
diesel autó; 1992-es
évjáratú, kiváló álla-
potban van. Érd.: 06-
30/357 86 88

Családi háznak
kialakított üdülõ,
az üdülõterületen
a Rigó utca 27.
számú ház
sürgõsen eladó.
I.á.: 6 millió forint.
Érd. a helyszínen. 

A lakiteleki Népfõiskola gyakorlattal
rendelkezõ, helybéli takarítónõ

mukatársat keres a nyári szezonra!

Érd.: 76/ 549-053-as telefonszámon
munkanapokon 8-16 óráig. 

képviseletében

várom az ügyfeleimet!

w lakásbiztosítás w casco w megtakarításai programok 
(életbiztosítás, állami támogatásos nyugdíjcélú megtakarítás) w

kötelezõ biztosítás w lakáscélú megtakarítás (állami 
támogatással) w utasbiztosítás w vállalati biztosítások 

(vagyon, szakmai felelõsség) ügyekben. Hívjon bizalommal! 

Némethné Faragó Erika üzletkötõ
Tel.: 06 30/325-4988  

erika.nemethne.farago@tanacsado.allianz

Kecskeméti Építõipari Kft.
keres kõmûves szak-
munkást és
segédmunkást
Lakiteleken.

A napi bejárás 
személygépkocsival biztosított.

Jelentkezni a következõ 
telefonszámon lehet: 

06 20/33-89-985 

Egyedülálló idõsebb férfi 
albérletet keres Lakiteleken. 

Kérem, a szerkesztõségben szívesked-
jék megadni az elérhetõséget.   76/548-
040; ill.   06-70/583-3006.  Köszönöm!

Vasárnaponként is várjuk
kedves vásárlóinkat a 

Park ABC-ben 
7-tõl 17 óráig!!

Étkezési jegy, Cafetéria, utalvány,
bankkártyás fizetési lehetõség...

Köszönjük, hogy vásárlásával megtisztel bennünket! 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves

vásárlónknak: Família és a Park ABC dolgozói

PARK
ABC
Béke u. 
Idõsek

Otthona
mellett

Az



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „TEMPLOMKERT, TURULOS EMLÉKMÛ, PETÕFI SZOB-
RÁRA, ESKÜTÉTEL, ORSZÁGZÁSZLÓ.“ Az 1.500 forintos TUPPERWARE utalványt
nyerte:id. Madari Istvánné. (Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát
nyert: Tasiné Csernus Terézia.  (Klárik Lászlónénak köszönjük!) A vacsorát
nyerte: Miklósné Erki Andrea. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csár-
da!) A Mc’Kecskés étterem sültes tálját nyerte: Naszvadi József. (Köszönjük
Elek Istvánnak!) A nyerteseknek gratulálunk! Könyvet nyert: Jóljárt Klára,
Hegedûs Johanna, Kelemen Gyuláné.  (Köszönjük a Népfõiskolának!) Kér-
jük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesz-
tõségbe. (Lakiteleki Újság szerkesztõsége, Kossuth u. 15.) 
Újságelõfizetést nyert: Nagy István, Varga Györgyné, Vujovich Ferenc,
Seres János, Berze Tibor. (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni!)

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

Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. * Készült: 1000 példányban,  2015-ben * Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

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

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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Vízsz. 1. Hamarosan elkezdõdõ építkezés a Templom téren
(z.b.:  G, N, L). 15. Nagyanyáink õsi csodaszere. 16.  Víz közelében
élõ madár. 17.  Balaton déli partján lévõ település. 18.
Kenyéralapanyag. 20. Üres lyuk! 21. Majdnem ott! 22. Íme! 23.
Pókszabású rovar. 24. Részben sokára! 25. Kanalazta. 28.
Skandináv vízesés (ALLAERT) része! 30. Gazdaságfejlesztési
Operatív Program. 31. Rázúdít. 33. Bõ. 35. Vés. 36. Törõ-hangzó. 37.
Kupica (pálinka). 39. Vízi rágcsáló. 41. Némán: a közelünkben lévõ
folyón! 43. Ilyen pite is van. 45. Dusnok eleje! 47. Sajog. 48. Lábbeli.
50. Ford. névelõ. 51. Spanyol és német kocsi. 53. Égitest. 55. Égõ
(fájdalom). 57. Idegen tagadás. 59. Nem jótékony a hatása. 61.
Korallzátony. 63. Páratlan hulla! 64. Hasüregi. 66. Kettõs betû. 67. A
szoros abc kezdete. 68. Nagyon öreg. 69. Magas a testhõmérséklete
– páratlan betûi. 70. Többes szám 1. személy. 71. Trombita eleje! 73.
Állóvíz. 74. Párosan nyargalj! 77. Itt halt meg Radnóti. 79. Föld, latin-
ul. 80. Felülettel ragad.

Függ. 1. Domb. 2. Vitális. 3. Thaiföld, Málta, Luxemburg felségjele. 4.
Legnagyobb tavunknál. 5. Országos Erdészeti Egyesület. 6. Két
római szám. 7. Margarin márka. 8. Régi SZTK. 10. Gabonakéve. 11.
Vas megyei település, romkápolnája híres. 12.  Stroncium. 13. Letét.
14. Néha. 19. Ilyen tál is van. 26. Tetejére. 27. Egyfajta ragasztó, vége
nélkül. 29. Léteztem, eleje nélkül! 32. Meleg ital. 34. A Tihanyi
Alapítólevél részlete: „feheruuaru rea meneh...” 36. Ezt szoktuk
megkoszorúzni október 23-án a Templom téri ünnepségen
(z.b.: V, O, A). 38. Autóüveg fólia-márka.  40. Disk Usage. 42. Zalán
Ferenc. 44. Ragadozómadár. 46. „Gyilkosság három...“  filmcím. 49.
Páratlan rizsa. 52. Szorgalmas. 53. Házasságkötés. 54. Olasz folyó.
56. Román gépkocsi.  58. Nagy Kálmán vezetékneve és kereszt-
nevének monogramja. 59. Fejfedõ. 60. Feddi régiesen. 62. Talpad és
a bokád. 65. Szintén. 70. Majdnem mafla! 71.Titkos Tudás Tárháza.
72. Részben horpad. 75. Az elején rohan! 76. Jék! 78. AT.

Székely bácsi utazik a repülõn. Arra
megy a stewardes. A bácsika kap is
az alkalmon, hát megkérdezi tõle: 
– Kedvesem, ejtõernyõ van-e elég a
gépen? 
– Bácsi kérem, hát mért lenne
nálunk ejtõernyõ?!? 
– Hát tudja leányom, mert ugye a
hajón is vannak mentõcsónakok, de
gondolom, úszni mégiscsak többen
tudnak, mint repülni.

Fiatal üzletember beköltözik az új
irodába. Hamarosan kopognak, erre
felkapja a telefonkagylót, mintha
fontos ügyben értekezne. Mutogat az
embernek hogy maradjon csöndben
és hogy fontos a dolog. Az ember
értetlenül nézi próbál megszólalni,
de az üzletember csitítja. 
Mikor végre leteszi a kagylót az
ember megszólal: „Én csak a tele-
font jöttem bekötni...“

Székely bácsitól kérdi egy autós
mellette megállva:
– Mondja csak, messze van még
Beszterce?
– Hát, ha arra megy tovább, amerrõl
jött, akkor úgy 50.000 km, de ha
megfordul, akkor csak negyven...

Két atyafi kapatosan tántorog a
hosszú dülõúton hazafelé, amikor
pillantásuk az elõttük baktató lovas
szekérre esik.
– De irigylem én ezeket a lovakat,
komám – sóhajt az egyik.
– Ugyan miért?
– Mert négykézláb mehetnek haza.

Széki diákok a kijelentõ és a fel-
szólító módot tanulják, mikor a tanító
néni Gézukához fordul, majd az
alábbiakat mondja: 
– Adott az alábbi kijelentõ mondat:
„A szekér elindul.“ 
Mondd csak, Gézuka, hogy kell áta-
lakítani, hogy felszólító mondat
legyen?!? 
– Gyû, te!

A székely pásztor falatozik a fûben,
illatos szalonnát, friss kenyeret,
hagymát. Egy kirándulócsoport arra
halad. Egyik tagjuk közelebb megy a
székelyhez, megérzi a finom illa-

tokat, nyel egyet. A székely
megkérdezi. „Kérsz egy harapást?“
– Igent bólint emberünk. 
– No, eredj Bodri, harapj!

Két székely télen vágja a fát.
– Te komám! Én nagyon fázok! 
– Miért nem veszed fel a füles sap-
kádat?
– A balesetem óta nem használom.
– Milyen baleseted volt?
– Megkínáltak pálinkával és én nem
hallottam meg...

Egy porszívóügynök betolakodik a
házba, és a háziasszony minden
tiltakozása ellenére nagy rakás
száraz lócitromot szór a szoba
közepére. 
A nõ felháborodik: 
– Mit képzel? 
– Asszonyom, ígérem, amit ez a
csodálatos porszívó nem szed fel,
azt én magam fogom felnyalni! 
– Akkor teszek rá magának egy kis
tejszínhabot, mert nincs áram a
házban...

– Foglalkozása? 
– Postán dolgozom, leveleket pe-
csételek. 
– Nem unalmas? 
– Nem! Minden nap más a dátum!

Egy turista bemegy a kovács-
mûhelybe, ahol a mester éppen
lerak egy forró patkót hûlni. A
kíváncsi turista megnézi a patkót, de
nyomban le is teszi: 
– Megégette magát? – kérdezi a
kovács. 
– Á, dehogy! Csak nagyon gyorsan
meg tudok patkót nézni... 

A kamionsofõr felhívja a cégét: 
– Fõnök! A jobb oldali visszapillantó
tükröm eltörött. 
– Cseréld ki! 
– Nem tudom, Fõnök! Rajta fekszik
az egész kocsi!

Áll a székely juhász a réten a
botjára támaszkodva. Arra megy a
másik juhász, kérdi:
– Hát maga meg mit csinál?
– Gondolkodom.
– És hol a fenébe van a nyája?
– Azon gondolkodom... 

LakitelLakitelek jelek jelenébõlenébõl

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Köszönjük a felkérést!

Naponta ott járunk el Pótári Béla üzletei elõtt. Néha kijön a
gyermekhangokra (?), vagy mert épp a másik üzletbe néz
át, és mindig mosolyogva fogadja a gyerekek lelkes
köszönéseit. („Csókolom, Béla bácsi!“)

A minap is ebédelni mentünk a napközisekkel. Ám, Pótári
Béla nemcsak köszönt, hanem egy nagyon érdekes
felkéréssel fordult felénk. A néhány házzal messzebb
költözött új üzlethelyiséget, A PALACKOZOTT ITALOK
BOLTJÁT gyermekmunkákkal szeretné feldíszíteni hús-
vétra. „Vállalnátok-e ezt a munkát?“  

Örömmel vállaltuk! 
Felajánlotta, hogy a szükséges alapanyagokat biztosítja

számunkra, sõt az osztálykirándulásunkat is támogatni fogja
anyagilag. Nagy volt a lelkesedés! Hisz a 27 fõs osztályunk
(3.a) Visegrádra szeretne menni ebben az évben. Olvastunk
róla az olvasókönyvben. Az ott olvasottakról szeretnénk a
valóságban is meggyõzõdni. 

Rögtön hozzá is fogtunk az ötletek összegyûjtéséhez!
Mindenki lelkesen „dolgozott“ otthon a szülõkkel és az
iskolában rajz- és technikaórán is. Barcsáné Szabó Ági néni
vezetésével még a napköziben is sok-sok minden készült
akció-nyuszik papírból, hajtogatott mosolygós napocskák…
Polc-, ajtó- és ablakdíszek, palack-virágok…És nem utolsó
sorban, de készült egy nyuszid dicsõségtábla is, amelyeken
a készítõk neve is fel lett tûntetve. 

Olyan vidám gyerekhad vitte az uborkahálóra kötözött
nyuszikat az üzletbe péntek ebédidõben, hogy már ezért is
megérte a fáradozás. A negyedikes napközis társak (4.a)
segítségével épségben megérkezett a vidám „plafondísz“.   

Nagyon kedves és hasznos kezdeményezés volt ez Pótári
Bélától. Büszkén mutatjuk mindenkinek a mûveinket!
Reméljük másoknak is elnyeri a tetszését! 

Köszönjük az élményt, a lehetõséget és a támogatást,
Béla bácsi!

Vargáné Darabos Márta osztályfõnök

Már ötödik éve vetjük bele magunkat!
Vesd bele magad! (VBM) ismét az általános iskolánkban

Tasi Péter, mezõgazdasági vállalkozó már csaknem öt esztendeje mozgósított bennün-
ket, hogy lépjünk be ebbe a programba. Azóta felesége, Tasiné Novák Marcsi is támogató
fiatal gazdánk lett. Ebben az esztendõben már a család legkisebb tagja, Tasi Petike is
jelen volt a vetõmagcsomagok átadásánál. Nagy örömmel, rajzokkal fogadtuk õket.

Már nagyon vártuk a csomagokat, mert kíváncsiak voltunk, hogy ebben az évben mit
kell vetnünk. A zöldborsó, a retek már „ismerõsünk“ az elmúlt évekbõl. Most még kok-
télparadicsom- és paprikamag is lapult bennük. Érdekességként estikemagot is
vethetünk. A jó illatú virágmagoknak is nagyon örültünk.

A program szerint mindenkinek el kell vetnie a kapott magvakat. Többségünk otthon,
vagy a nagyszülõknél kertészkedik. Tavaly a kecskeméti ZKI és egy tiszaugi vállalkozó
jóvoltából vetõmagokat és sok-sok palántát is kaptunk, amit az iskolakertbe vetettünk,
illetve ültettünk, a felsõsök segítségével. Kovácsné Nagy Szilvia tanárnõ szakértõ
vezetésével szép termést tudtunk betakarítani. Reméljük, az idõjárás idén jobban ked-
vez majd a kertészkedõknek!

A VBM keretében több programot szerveztünk magunknak. Voltunk a biok-
ertészetben, a népfõiskolán. Voltunk gomba-vadászaton Lendvai Edittel. Kirándultunk
a Jani és Fia meggyes- és cseresznyéskertjébe, A Kalócz-féle horgásztónál töltöttünk
egy emlékezetes napot. A házi állatok megfigyelésén kívül a vízpart élõvilágával és a
horgászattal is ismerkedhettünk. Kipróbálhattuk és megismerhettük Tasi Peti
mezõgazdasági gépeit. Az idén is szedtük a diót. Aszaltunk gyümölcsöt és zöld-
ségeket. Készítettünk házilag (aszalással) ételízesítõt. Készítettünk salátákat. S
ettünk sok-sok gyümölcsöt és zöldséget.

Ebben az esztendõben a káposztasavanyítást is szeretnénk kipróbálni. Befõtteket is
tennénk el. Sõt próbálkozni szeretnénk a homoktövis termesztésével is.

Mi sajátosan a baromfitenyésztéssel és gondozással is bõvítettük a programot.
Tavaly sok csibét, kacsát, libát, gyöngytyúkot keltettünk. Tojásokat a faluból sokan
ajánlottak fel.(Már felsorolni sem merem õket, nehogy valakit kifelejtsek!) A Szentesi
Hungerit segítségével minõségi (törzsállományból való) kacsa- és libatojást is kap-
tunk. Kalócz Anti bácsinak köszönhetõen megint egy újabb keltetõgéppel gazdagod-
tunk. (Közel 250 kisállat került a gyerekekhez!) Ezeket szintén otthon kellett gondozni
tovább. Sõt megint mentettünk fácántojásokat is. (Ezeket kikeltve, természetesen a
szabadba engedte el a dr. Mátyus János állatorvos.)

Érdekelne bennünket a sajt- és túrókészítés is. Ha valaki vállalna ilyen bemutatót,
megköszönnénk. (Lehet kecskesajt- vagy túró is! )

Az általunk készített túróból túrósbatyut és sajtos pogácsát szeretnénk sütni a Pulai
Gyûjteményben található kemencében. (Labanczné Erzsike néni már vállalta is a
sütemények elkészítésének a megtanítását.)      

Sokat rajzoltunk, fényképeztünk. Ezeket továbbítottuk a szövetséghez interneten
keresztül. S ahogy növünk egyre több tapasztalatra, ismeretre teszünk szert. Hogy
mire jó ez a program? Jó tudni, hogy mit eszünk. (Sok az allergiás ember! (Több idõt
töltünk a szabadban. (Legalábbis többet!)  Értékes tudásra teszünk szert.
(Tanulmányaink során sokszor utalunk a program kapcsán szerzett ismeretekre.)

É l m é nye k e t
szerzünk és
nagyon sok
segítõkész jó
e m b e r r e l ,
g a z d á v a l
találkozunk. 

T ö b b s z ö r
kaptunk már
mu n k á n k é r t
elismerést az

AGRYA Fiatal Gazdák Szövetségétõl és a Földmûvelési- és Vidékfejlesztési
Minisztériumtól is. Tõlük kaptunk most is felkérést, hogy március 24-én, Budapesten
egy sajtótájékoztató keretében mondjuk el tapasztalatainkat a VBM-programról. 

Köszönet érte MINDENKINEK, aki bátorít, dicsér vagy ténylegesen támogat bennün-
ket ebben a nem mindennapi iskolai tevékenységünkben!                                          

Vargáné Darabos Márta

„Korán reggel útra keltem,
se nem ittam, se nem ettem,
tarisznya húzza a vállam,
térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
hogy öntözzem, alig vártam. „

„Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért puszid várom!“

Locsolóversek
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Elkezdõdött a szociális rendszer megújítása – 
A szociális támogatások egy része új helyen igényelhetõ 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március
1-tõl jelentõs mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcso-
latos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó
támogatások, vagyis a rendszeres szociális segély helyébe lépõ egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítõ támogatás a
jövõben a járásoknál intézhetõ.

Az állam által kötelezõen nyújtandó szociális ellátásokat 2015. március 1-tõl a járási hivatalok
állapítják meg a következõk szerint:

– aktív korúak ellátása,
– idõskorúak járadéka,
– ápolási díj (alapösszegû, emelt összegû és kiemelt ápolási díj),
– közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiek-
ben is a járási hivatalok állapították meg. 

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás. Ezen
ellátás keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkozást helyettesítõ támogatás,
valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépõ egészségkárosodási és gyermekfelü-
gyeleti támogatás.

A jogszabályi rendelkezések alapján 2015. március 05. napjáig még a települési önkormányza-
tok fogják folyósítani az aktív korúak ellátásához kapcsolódó – 2015. február hónapra járó –
támogatási összegeket. A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási
összegek utalásáról már a fõvárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd.

Ezen támogatási összegek az ügyfelek döntése alapján bankszámlára, vagy lakcímre kerül-
nek kiutalásra, a támogatások készpénzben történõ kifizetésére nincs lehetõség.

A Tiszakécskei Járásban az aktív korúak ellátásával kapcsolatos támogatások, így a
foglalkoztatást helyettesítõ és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
is, a Tiszakécskei Járási Hivatal Hatósági Osztályán (6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1.,
földszint 2. iroda) intézhetõ, de a kérelmek leadhatók a Polgármesteri Hivatalokban a
települési ügysegédeknél, továbbá a Járási Munkaügyi Kirendeltségen is.

A helyi önkormányzatok felelõssége a helyi viszonyok ismeretére építve növekszik a helyi
közösség szociális biztonságának erõsítésében, azzal, hogy a jövõben önkormányzati ren-
deletben meghatározott feltételek mellett, saját belátásuk szerint az önkormányzatok feladata
lesz a szociális jellegû segélyek biztosítása. Az állam azonban az erre a célra elkülönített
keretbõl támogatást biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek nem rendelkeznek
megfelelõ forrásokkal a feladat kielégítõ ellátására.
Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz,
amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintõ, 2015. március 01-tõl hatályos
változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató anyag elérhetõ a www.bkmkh.hu
weboldalunkon.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levendula kiskereskedés márciusi akciós ajánlata
Ariel mosópor 1.4kg fehér-és színes ruhákhoz:  1399.-Ft
Well done mosógél 4.5 l fehér-és színes ruhákhoz:     1599.-Ft
Tomi mosókapszula fehér ruhákhoz 28 db:                 1399.-Ft
Quanto öblítõ 5l-es 2 féle illatban:                                1350.-Ft
Tusfürdõ baba  nõi-férfi 400ml  11 féle illatban:               479.-Ft
Tusfürdõ apart nõi-férfi  400ml 4 féle illatban:                 419.-Ft
WC papír perfex 3 rét. 10 db-os:                                   379.-Ft
Cirmi száraz macskatáp 400gr hal ízû:                          149.-Ft
Tchibo family 250gr.:                                                    469.-Ft
Tej UHT 1,5% 1l.:                                                        169.-Ft
Étolaj 1l:                                                                    319.- Ft
Kristálycukor 1kg:                                                     189.-Ft
Halasi finomliszt 2kg:                                                245.-Ft
Gyermelyi tészták 500gr többféle:                                 359.-Ft
Kinder csokoládé 100gr:                                              329.-Ft
La festa cappuccino 100gr utántöltõ több ízben:           169.-Ft
Blend-a-dent mûfogsorragasztók 3 ízben:                    1150.-Ft

Kiváló minõségû babapelenkák (dada, bella happy) 4 féle
méretben kedvezõ áron!!!

mini-midi: 43.- Ft/db, maxi-junior: 45.-Ft/db  

T é r j e n  b e  h o z z á n k ,  é r d e m e s !  

Barátságos árakkal és barátságos kiszolgálással várjuk a
kedves vásárlóinkat a hét minden napján! 

Nyitva tartás:
hétfõ-péntek: 8-18 ebédidõ: 12-14 óra között   

szombat: 8-12, 
vasárnap: 8-10 óráig.

Lakitelek, Széchenyi krt. 57., a focipályával szemben! 

Áraink az akció idõtartama alatt ,  és a készlet 
erejéig érvényesek!

KÖZELEG A HÚSVÉT!
Az elmúlt évek során Magyarországon is átalakultak a Húsvéti szokások.
Az ünnephez nagyobb bevásárlás csatlakozott, sokan családi kirándulás-
sal kötik össze a szabadnapokat. Ezekhez a változásokhoz a bûnelkövetõk
is igazodtak: a figyelmetlenül tartott pénztárcák, a bevásárlóközpontok zsúfolt
parkolóiban álló gépkocsik, az üresen maradt lakások kerültek a bûnözõk célk-
eresztjébe.
Annak érdekében, hogy az ünnep valóban ünnep legyen, azt ne árnyékolja be
bûncselekmény, fogadják meg a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztályának alábbi tanácsait: 
Bevásárlás során pénzüket úgy helyezzék el, hogy lehetõleg avatatlan szemek ne
lássák.
Ha mégis, akkor legyen mindig a szemünk elõtt, vagy közvetlenül a kezünknél.
Érezzék, lássák pénzünket, pénztárcájukat. Ha lehet, ne egyedül vásároljanak.

Amennyiben rendelkeznek vele, a nagyobb bevásárló központokban
fizessenek hitelkártyával! Tervezzék meg még otthon, hogy milyen értékben
fognak vásárolni, és csak a szükséges összeget vigyék magunkkal.
w Már jól ismertek a zsebtolvajok lökdösõdõs, eltakarós módszerei, ezért

ne essenek bele ósdi, elavult csapdáikba.
w A bevásárlások során szinte elengedhetetlen eszköz a gépkocsi használata.
Mindig gondoljanak
arra, hogy a gépkocsiban hagyott – akár egy üres – táska miatt is feltörhetik azt.
w A gépkocsit nem tudja mindenki biztonságosan tárolni, õrizni. Egy kis odafi-
gyeléssel azonban megelõzhetõ a gépkocsik rongálásos feltörése oly módon, ha
abban semmilyen érték nem marad láthatóan. Ne gondolják, hogy – akár az üres
– doboz, táska nem figyelemfelkeltõ!
Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!
Vigyázzunk, figyeljünk magunkra és embertársainkra!

LOCSOLÓVERS:

Eljött a szép húsvét reggele, 
Feltámadásunk édes ünnepe. 
Ünneplõ ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 
Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok, 
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 



LAKITELEKI    ÚJSÁG2015 március – április 2015 március – április

Sajátos hangulata van a
tavaszváró idõnek, amikor a tél
ridegségébe belefáradva és
sápadva, ködös reggeleken azt
lessük, hogy elülnek-e már a der-
mesztõ  böjti szelek, s indulnak-e
lágyabb fuvallatok.

A lakásokban megjelenik a
fûzfa és a nyárfafüzér-virágának
bimbós ága. A  húsvétváró hét a
béke jegyében, no meg a
készülõdés, az ünnepi falatok
elkészítése érdekében végzett
munkával telik.

Számos olyan dísztárgyat készí-
thetnek az ügyesebb kezûek,
amely az otthoni ünnep varázsát,
emlékét emeli. Virággal díszített
koszorúk kerülnek az ablakokba,
az ajtókra. Az asztalunkon barká-
val teli váza díszeleg, melyet fel
lehet díszíteni festett, hímes tojá-
sokkal. 

Az étkezõ asztalra virág-csokor,
kis kosárka, üde teríték kerül. Az
ünnep képi világa egyre több
területen jelenik meg: abroszo-
kon, szalvétákon... ezek még
hangulatosabbá tehetik környe-
zetünket a lakásban.

Néhány kellemes színfolt a
lakásban a hétköznapi meg-
szokottság helyett üde, kellemes
látvánnyal vidít fel.
w HÚSVÉTI RÁTÉTES

TERÍTÕ:
Lehet kerek, vagy szögletes a

fehér anyagunk. A legszélére fü-
zért varrjunk zöld anyagból, me-
lyek hatalmas cikcakkok. Egy-egy
tulipánfejet vágjunk ki sárga, kék,
piros anyagból. Ezeket elõször
felférceljük, majd géppel felvarr-
juk a terítõre. (Néhány óra alatt
elkészül, így még az idei ünnepi
terítést is díszíthetjük vele.)
w KOSÁRKA ASZTALI

D Í S Z N E K , A J Á N D É K -
TARTÓNAK. Kis kosárkába
szedjünk friss füvet,  és rakjuk
meg hímes- vagy csokitojással. 
w A FONOTT KALÁCSKO-

SZORÚ kellemes látvány!
Hagyományos recept szerint
készítünk keltkalácstésztát, kör
alakúra fonjuk meg, sütés után
egy nagyobb tálcára tesszük.
Hímes tojást tegyünk a közepébe

és a tál szélére. Nagyon mutatós,
ha ebbe is teszünk frissen vágott
füvet. (Mandulás kuglóf is lehet a
húsvéti asztal dísze...)
w A P R Ó S Ü T E M É N Y N E K

KÉSZÍTSÜNK HÚSVÉTI LIN-
ZERT!

Recept szerint készítsük el a
tésztát, majd nyuszi, csibe,
bárány formájúra szaggassuk. Ha
nincs ilyen formánk, akkor
keménypapírból készítsünk, és
ennek mentén késsel vágjuk
körbe a tésztát. Díszítsük cukor-
mázzal és apró színes cu-
korkákkal, olvasztott csokival.
w HÍMES TOJÁS, SZÍNES

TOJÁS KÉSZÍTÉSE:
Legismertebb az egyszínre fes-

tett tojás és az erre karcolt minta.
Ha szép mintájú levelet vízzel

ráragasztunk a tojásra, majd
nejlonharisnyadarabbal odaerõ-
sítjük és festékbe tesszük, akkor
szép mintájú tojást kapunk.
(Berzselés.)

A legszebb és legmunkásabb az
írókával, méhviasszal megírt
hímes tojás. Vöröshagymalében
áztassuk, ettõl különös színt kap!.

Nagyon mutatós az anyaggal
bevont tojás. Egyforma minõségû
kis darabokra felvágott textíliát
ragasszuk a tojásra. Festhetünk
népi motívumokkal díszített híme-
seket is! 
w KÉSZÍTSÜNK TOJÁSFÁT!
Az imént leírt technikák valame-

lyikével díszítsünk tojást, kössünk
rá masnit, felakasztót, és deko-
ráljunk vele! Lelógathatjuk az
ablakban is, vagy készítsünk
tojásfát. Ez lehet többféle is.
Cserépbe állítsunk kisebb
elágazó, megnyírt ágat (olyan ez,
mint egy kis köcsögfa), gipsszel
beöntjük. (Füvet szórunk a
tövébe.) Az ágakat feldíszítjük a
tojásokkal.

www

A húsvéti sonka mellé készít-
senek sok-sok zöldségbõl „geze-
micesalátát“, mely nagyon egy-
szerû,  finom. Sokféle tavaszi friss
zöldséget összedarabolunk, nagy
tálba tesszük, megszórjuk egy kis
fûszersóval, borssal,  fõtt (zacs-
kós) pergõ rizst teszünk hozzá.
Natúron tálaljuk! ízlés szerint
kapros, fokhagymás majonézzel
meg lehet locsolni. Meglátják, a
családi dicséret nem marad el! 

Kellemes ünnepi készülõdést
kívánunk! cz-e-

Húsvérváró Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Tanácsa

A Szivárvány Óvoda és Bölcsõde Lakiteleki Tagintézményébe a 2015/2016.
nevelési évre történõ beiratkozás idejérõl, az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggõ eljárásról
A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás, mint a Szivárvány Közös Igazgatású
Óvoda és Bölcsõde, Egységes Óvoda- Bölcsõde, és Óvoda Intézmény  (6065 Lakitelek,
Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról"“ szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1)
bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsõde Lakiteleki
Tagintézményébe a 2015/2016. nevelési évre – a nagyobb létszámú gyermekek egy
idõszakon belüli óvodai felvételének idõpontja –  történõ óvodai beiratkozásra az alábbi
idõpontokban kerül sor:

2015. április 27 – 28. (hétfõ-kedd)  8.00 órától 17.00 óráig

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
w a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
w a szülõ személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi iga-
zolvány, lakcímkártya)
w a gyermek TAJ kártyája,
w a gyermek anyakönyvi kivonata,
w a kitöltött Jelentkezési lap
w amennyiben gyermekük szakértõi véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényrõl,
az errõl szóló szakvélemény,
w amennyiben gyermekük szakértõi véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási,
magatartási zavar megállapításáról, az errõl szóló szakvélemény.
A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!
Óvodába történõ beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehetõ gyermek:
w kötelezõ az óvodába beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket. 
w Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétõl számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthetõ.
A Szivárvány Óvoda és Bölcsõde Lakiteleki Tagintézményének felvételi körzete:
w Lakitelek község közigazgatási területe.
w Az illetékességi és mûködési körön kívüli településekrõl, szabad kapacitás esetén
vehetõ fel gyermek a köznevelési intézménybe.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezmények:
A Nemzeti köznevelésrõl szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
A 2015/2016-os nevelési évben a 2012. augusztus 31-ig született gyermekek számára

kötelezõ az óvodai beiratkozás.
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ
– aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába nem
íratja be,
– akinek a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabály-
ban meghatározott mértékûnél többet mulaszt, szabálysértést követ el és 5000.-Ft-tól
150.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai felvétele. 
A Szivárvány Óvoda és Bölcsõde Lakiteleki Tagintézményébe felvehetõ integrál-
tan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek felvételénél a nevelési
intézmény, alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmaz-
za, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényû gyermek ellátására jogosult.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2015.május 28-a.
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülõ a jegyzõnek
címzett, de az óvoda vezetõjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat
be. A jegyzõ a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. 
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló
határozat közlését követõ 15 napon belül.



TREND ISLAND
Ruházat & Cipõ & Szolárium

(Lakitelek, Széchenyi krt. 57.)

Megérkeztek a legújabb, 2015-ös tavaszi-nyári nõi egész ruhák, alkalmi
ruhák, egyedi felsõk, nadrágok, leggingek, szoknyák. 

Csodaszép bizsukínálatunkban megtalálhatók nyakláncszettek,
karkötõk, fülbevalók, hajbavalók, pénztárcák és egyéb kiegészítõk! 

Olasz táskák és minõségi fehérnemûkbõl is 
válogathat üzletünkben!

Gyermekruhák 0-14 éves korig kaphatók!
Folyamatosan érkeznek a tavaszi-nyári lábbelik: félcipõk, dorkók,

szandálok, váltócipõk (bölcsibe, oviba) 18-41-es méretig.

HA A MINÕSÉGET, EGYEDIT, KÜLÖNLEGESET KERESI, 
VÁLASSZON MINKET! 

Prémium kategóriás álló szoláriumunk ban (Coffee love és
CollaTan csöves) a feszes, egészséges, barna bõrszín garantált!

Bérletárainak nem változtak:

20 zsetonos (40 perces) 3.600 Ft helyett 3.200 Ft (1 zseton= 160 Ft)! 
40 zsetonos (80 perces) 7.200 Ft helyett 6.000 Ft (1 zseton= 150 Ft)!

Várjuk Kedves
Vásárlóinkat

és
Vendégeinket!

Nyitva tartás:

H-P: 8-12, 14-18
Szo: 8-12 

V:    8-10-ig.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
TISZAKÉCSKEI JÁRÁSI HIVATAL
JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE 

MEGHÍVÓ 
A Járási Munkaügyi Kirendeltség valamint 

a lakiteleki Népfõiskola Alapítvány, mint Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér közös szervezésében megrendezésre

kerülõ  

IFJÚSÁGI ÉS MUNKÁLTATÓI
FÓRUMRA

Rendezvény helye: Mûvelõdési Ház  
Lakitelek, Széchenyi krt. 48/a.  6065

Ideje: 2015. március 31. (kedd) 10,00 óra 

Program:

Köszöntõ, a rendezvény megnyitása 

A fiatalok és munkáltatók tájékoztatása az Ifjúsági Garancia
Rendszerrõl és a keretében megvalósuló GINOP
(Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) 5.2.1-
14 munkaerõ-piaci programról – mely a 25 év alatti fiatalok
munka, illetve tanulás világába történõ be- vagy vissza-
jutáshoz kínál lehetõségeket.  

Várható foglalkoztatási támogatások, járulékkedvezmények
ismertetése 

Munkaerõigények aktualizálása, további együttmûködés
egyeztetése a munkáltatókkal   

Egyebek, konzultáció

Kérem, jelenlétével emelje rendezvényünk színvonalát!
Terjéki Zsuzsanna (s.k.)

kirendeltségvezetõ

Megszívlelendõ:

Egy hét 7 napból áll. A „majd“ nincs köztük. Jusson ez
eszedbe, amikor a halogató éned felülkerekedni látszik! 

Ne hagyd, hogy a kényelem, a lustaság gyõzzön! Ne „holnap“,
ne „majd“, ne „legközelebb“, ne a „jövõ héttõl“ váltsd valóra a ter-
ved, az álmod, mert ez így SOHA, SOHA, SOHA nem mûködik.
Csak MOST van. Csak MA.

Ha van dolog, amit elronthatsz, az az, ha csak álmodozol a sik-
errõl, a terveid megvalósításáról! Álmodozni jó érzés, és kutatá-
sok bizonyítják, hogy az agy számára nincs jelentõs különbség
aközött, hogy valóban elérted-e a célodat, vagy csak képzelõdsz
róla. És ez a dolog csapdája, ugyanis akik álmodoznak arról,
hogy már elérték a céljaikat, pszichológiai kutatások szerint jóval
kevésbé sikeresek a célmegvalósításban... 

Ne tartozz tehát azok közé, akik csak fantáziálgatnak a cél-
jaikról, azok megvalósításáról! Töröld a szókészletedbõl a MAJD
szót, s legyen  minél több alkalommal a MOST, az azonnal,
sietve, haladéktalanul, máris...

Légy az, aki most és rögtön el kedz dolgozni, tevékenykedni
a céljaiért és a sikereiért! 

Mindennap, amikor dolgozol a célodért, ügyesebb és sikere-
sebb vagy, mint az emberek 93%-a! 

Ugye milyen felemelõ érzés már a tervezés is? 

Lehet még fokozni a megszívlelendõ tanácsokat!
Lapozzon a lap 12. oldalára; talál még jó néhányat!
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