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Április – Szent György hava –  SZELEK hava
Május – Pünkösd hava –  ÍGÉRET hava

„S anyánkat, ezt az édes jó anyát, / O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!“ Petõfi

Anyai szeretet...
A legszebb, legtartalmasabb és leg-

bensõségesebb ünnepnapjaink két-
ségkívül azok, amelyek a családhoz
kapcsolódnak, a fészekhez, amelyben
felnõttünk, melynek melege mindig,
minden körülményben megvédett, fáj-
dalmunkra gyógyírt adott. Az anyai
szeretet mindent nehézséget, minden bajt megoldott!

„Te minden erõnél erõsebb erõ: anyai szeretet!
Te emberi testbe öltözött napfény!
Te Isten szívébõl leszállott szent láng,
haláltól nem félõ, erõs gyöngeség!“ (Gárdonyi Géza)

Magam is gyermek, édesanya, s nagymama vagyok.
Naponta hazamehetek, s átölelhetem édesanyámat!
Naponta jöhetnek az én gyermekeim is hozzám,  napon-
ta átölelhetnek, s megölelhetem  én is õket, és a
kisunokáimat is sorra. Csodálatos dolog ez. 

Május elsõ vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat.
De valójában az év minden napján köszönteni kellene
õket! Hálát adni azért, hogy felnevelt, dédelgetett, erõt
adott..., s megtanított mindenféle jóra. Megtanította,
hogyan kell fõzni, mosni, vasalni, takarítani, vendéget
várni és fogadni.  Hogyan kell ünnepelni, miként is kell
az ÉLEBEN a sarkunkra állni...

Az Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette
az anyát. Az édesanya ölelése minden fájdalmat meg-
gyógyít, minden bánatot felold, a legnagyobb akadályt is
törpévé omlasztja... 

Elõször nem a szavakat tanuljuk meg édesanyánktól!
Arca jóságos mosolyát, lelkét, mely messze lángol. 

Az anya által nevelõdik a gyermek jóra, tisztes-
ségesre. Nagy felelõséggel irányítja a dolgokat,... vagy
legalábbis így kellene lennie! 

Gondoljunk azokra az idõs édesanyákra is, akik
messzebb élnek, csak néha látogatják meg õket, és
amikor a találkozás után elmennek tõlük, õk az ajtót
nézik, és várják, hogy újból belépjenek a gyerekek...
Minden ajtónyikorgásra megdobban a szívük, hogy
hátha megint eljöttek a fiaik, a lányaik hozzájuk... 

Valljuk be, naponta hívjuk fel telefonon a barátokat,
felesleges pletykákat mondogatva, de „nincs idõnk“ ÕT
felhívni, AKI VALÓBAN SZERET minket, AKI VÁR!...

„Anya, ki vigyáz ránk, kinek dúdolása álomba ringat, s
oly széppé teszi az ébrenlétet is, mint az álmokat.“ 

Minden Anyának küldetése van! A világ végezetéig...
Minden ÉDESANYÁT nagyon sokáig éltessen az

Isten! Czinege Edit 
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Nem ért bennünket váratlanul a hír, mégis
megdöbbentünk. Irma néni elment. 

Amióta az eszemet tudom, itt tanított
Lakiteleken. 1952-ben a fõiskolai gyakorló
tanítását is a szikrai iskolában végezte. A mai
gyermekek egy része azt sem tudja, melyik volt
a szikrai iskola… Pedig a külterületen abban az
idõben sok hajléka mûködött a betûvetésnek, a
számolásnak. 

Neveltek és oktattak az árpádszállási, a Rácz,
a Lévai, a felsõalpári, a világosi iskolában, de
még a körfogalom mellett épült állatorvosi ren-
delõ régi helyén volt melléképületben is...

Más világ volt. Egy-egy összevont osztályban
30-50 gyermek is várta a tanítót. Egyszerre
betûzték az olvasókönyvet elsõsökkel és írták a
fogalmazást a negyedikesekkel. Ha a kisebbnek
volt füle a hallásra, már egy-két esztendõvel
korábban is megtanulhatta a tananyagot, aztán
segíthetett az apróbbak kikérdezésében. 

Irma néni Szikrában az összevont 5-6. osztályt
tanította, aztán hosszú idõn át az 1-4. osztályt
vezette, végül nyugdíjazásáig az „emeletesben“
tanított.

Ezt követõen, nyugdíjasként még 2003-ig dol-
gozott velünk.

Következetes volt, pontos és gyakorlatias.
Biztos tudást adott a gyermekek kezébe, akik a
felsõbb évfolyamokon is jól használták ezeket az
alapokat. Szívesen jött vissza tantestületi ren-
dezvényekre és zsûrizni mesemondó,
szépolvasó versenyekre. 

Jóízûen mesélték emlékeiket Puskásné Julika
nénivel, Rácz Miklós bácsival.

Hiányozni fog vidám nevetése, derûje.
Itt élt közöttünk 84 évig, lakiteleki gyermekeket

nevelt 51 éven át. 
Isten nyugosztalja!                         

Olajos István

Kicsi angyal

Egy nap a gyermek így szólt Istenhez: 
– Azt beszélik, holnap leküldesz a

Földre. De hogyan fogok ott élni, hiszen
olyan kicsi és védtelen vagyok? 
Az Isten azt válaszolta: 
– A sok angyal közül kiválasztottam
egyet neked. Várni fog Õ téged és vigyáz
majd rád. Boldog leszel, meglásd. 
– De itt a Mennyországban nem csinálok
mást, csak énekelek és mosolygok.
Erre van szükségem, hogy boldog
lehessek – mondta a gyermek. 
– Az angyalod mindennap fog énekelni
neked, és érezni fogod az angyalod
szeretetét, és boldog leszel, higgy
nekem! – S Isten megölelte a gyermeket.
– És – mondta a gyermek – hogyan
fogom megérteni az embereket, ha
nem értem a nyelvüket? 
– Könnyû – mondta az Isten. – Az
angyalod meg fogja tanítani neked a
legszebb és legédesebb szavakat,
amiket valaha is hallani fogsz és az
angyalod türelemmel és gondossággal
meg fog tanítani beszélni.
A gyermek felnézett Istenre és így szólt:
– És mit tegyek, ha veled akarok beszélni? 
Isten rámosolygott, és azt mondta: 
– Az angyalod össze fogja tenni a
kezeidet és megtanít imádkozni. 
–  Ki fog engem megvédeni? – kérdezte
a gyermek.
Az Isten megölelte õt  és azt mondta: 
– Az angyalod óvni fog téged akkor is,
ha ez az élete kockáztatásával jár! 
–  De mindig szomorú leszek, ha nem
láthatlak téged! 
– Az angyalod mindig beszélni fog
neked rólam, és meg fogja mutatni,
hogy hogyan juthatsz vissza hozzám.
Habár én mindig melletted leszek. 
Ekkor nagy békesség volt a Mennyben,
de már hallani lehetett a földi hangokat.
A gyermek sietve megkérdezte: 
– Istenem, ha most mennem kell, kérlek
áruld el nekem az angyalom nevét! 
Isten így válaszolt: – Az angyalod neve
nem fontos... Egyszerûen csak így
fogod hívni:  A N Y U K Á M !!!
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Született:

Hegedûs István László (édesanyja: Mézga Mária)

Mata Martin András  (édesanyja: Török Brigitta)

Tóth Gellért (édesanyja: Dudás Anasztázia)

Andrejkovics Leila (édesanyja: Gulyás Lilla)

Lajkó Lia (édesanyja: Kanyó Melinda)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet
Tiszakécske (Eü.KÖZPONT)

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

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Bódor Szilvia & Babita Sándor József

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:

Mihalik János Tibor (1940)

Tamási Istvánné Csõsz Erzsébet Katalin (1922)

Szél Zoltánné Fizitye Piroska (1954)
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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...

Megemlékezés
„A Búcsúszó, mit nem mondtál ki,

elmaradt.
Elmentél, de gondolatban 
örökké velünk maradsz.“

KÖKÉNY TIBOR
halálának 15. évfordulóján

emlékeznek rá: v. felesége, fiai,menye,
szülei, testvére és családja.

Megemlékezés

„A virág elhervad rövid pár nap alatt,

de emléked szívükben örökre megmarad.

Számunkra Te sosem leszel halott,

örökké élni fogsz, mint a csillagok.“

Édesapám,

Papp András
halálának 6. évfordulóján 

emlékeznek rá:

lánya, unokái, unokamenye, 
dédunokája és Józsi.

Születésnapi köszöntõ
„Azért mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülõk boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!“

NAGYON SOK BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!!
KÖKÉNY LÍVIA ÁGNES

születésének 1. évfordulóján köszöntjük.
Drága kicsi szíve: Anyának, Apának, Kökény mamá-

nak, Józsiknak, Kissó mamáéknak, valamint a
keresztszülõknek: Biankának és

Tibornak; dédszülõknek,  
ifj. Kökény Pálnak  és családjának, 

valamint minden rokonnak!

Ifj. Tar Mihály születésnapja és
halála évfordulójára.

Kinek egyetlen gyermekét
nem fedi sírhalom, az nem
tudja, mi a hiány, mi a fájdalom. 
Hulló könnyekkel állok sírod felett, ko-
porsó lezárja a legdrágább kincsemet. 
Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek.
Mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek.
Szívünk egy darabja távozott veled.
Nagyon hiányzol, te drága jó lélek!
Szemeimbõl a könnycsepp naponta
kicsordul, maradt a nagy bánat, fáj-
dalom, s egy csendes sírhalom.
Sokszor oly jó lenne átölelni téged, 
Fáj  a szívnek élni tenélküled.

Emlékeznek: Szeretõ Édesanyád,
feleséged és a család.



LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldal2015 április – május

Fél éve regnálnak a legutóbbi választás óta az
önkormányzati testületek, így természetesen
nálunk is. Túl kevés még az idõ, hogy a tel-
jesített munkáról, az érdemi eredményekrõl bár-
miféle összevetést, következtetést levonjunk,
mégsem volt eseménytelen Lakiteleken ez a hat
hónap. Leginkább viharosságáról, vitáiról, „ki-

csapásoktól“ volt hangos az érdemi munka mellett. Tudjuk, hogy a
vélemények ütköztetése természetes dolog, de nálunk ezt is valamilyen
hisztéria követi… 

– Kedves Képviselõ Úr! Kívülállóként úgy látom, hogy darázsfészek-
hangulatban munkálkodtok. De ha szorgos méhek zümmögése ez,
akkor visszavonom az állításom.

– A település érdeke azt kívánja, hogy az önkormányzat képviselõ-
testületében megpróbáljunk közösen gondolkodni, együtt dolgozni. Úgy tûnik,
erre néhányan nem hajlandóak, ez világossá vált elõttem is. Amikor Lakitelek
életét, fejlõdését több évre meghatározó fejlesztési ügyekben nem is akarják
megtudni a képviselõk véleményét, hanem egymás között titokban
szervezkednek, több tíz vagy százmillió forintok sorsáról szeretnének dönteni
egyesek, az enyhén szólva nagy probléma. A testület négy tagja követelte ki
az utolsó pillanatban az egyeztetés lehetõségét. Az elsõ három megvalósí-
tandó fejlesztési cél között két olyan javaslat is volt, amit én vetettem fel,
megtárgyaltuk és egyhangúan el is fogadtuk. Ezt személyes eredményemnek
tartom. Minden esetben nyitott vagyok az egyeztetésre és a közös gondol-
kodásra, ha van rá igénye a testület többi tagjának is.

Sokan a választás eredményével takaróznak és szólítanak fel engem és
néhányunkat lemondásra. Csányi János tanár úrtól azt tanultam, egy feladványt
csak úgy lehet jól megoldani, ha helyesek a kiinduló adatok. A választás ered-
ményét néhányan tudatosan félreértelmezik. Lakitelek polgárai arról döntöttek
októberben, hogy az elmúlt négy esztendõ irányvonala, a következõ ciklusra
megfogalmazott célok helyesek. Ha nem így lenne, mások lennének ma az
önkormányzati képviselõk. Ezért kaptunk 4:2 arányban meggyõzõ többséget. A
választók döntöttek továbbá arról is, hogy e célok megvalósításához ne a
korábbi polgármesterrel fogjon hozzá a testület. Tiszteletben tartjuk a döntést.

Az elmúlt hetekben, hónapokban több alkalommal, legutóbb a falu-
gyûlésen is elhangzott az a vélemény, hogy aki nem tud együttmûködni, az
mondjon le. Ezt én is így gondolom. A hivatalban az „én így döntöttem“
típusú ügyek pedig egyre csak gyûlnek… Pedig nem királyválasztás volt
októberben… Az együttmûködésre való törekvésként kellene értékelnem a
folyamatos ellenségkeresést, a nem tetszõ kollégák kirugdosását, a
nevemet sározó jogi procedúrát, a képviselõ-testület semmibe vételét…?

A többség szavazatai állnak mögöttünk, amit köszönettel fogadtunk és azon
dolgozunk, hogy méltóak legyünk a bizalomra. Aki azt állítja, hogy bármilyen
magánérdeknek megfelelve hozunk döntéseket és nem Lakitelek érdeke az
elsõ, az nem a valóságot állítja. Természetesen minden döntésemet vál-
lalom. Azokat is, amikor meggyõzõdésem szerint Madari Andor, Dombi
Sándor és Olajos István véleményével ellentétesen tettem le a voksomat.

A település lakóitól gyakran hallom, hogy kettészakadt a falu, mindenki
errõl beszél… Úgy gondolom, ez egy ügyesen elõkészített kommunikációs
próbálkozás, amit néhány ember folyamatosan gerjeszt. A faluban minden-
ki ismeri a másikat, nyíltan rá lehet kérdezni a dolgokra… Amíg egyenesen
nézünk egymás szemébe, addig nem lehet mellébeszélni, addig ne erõsít-
sük a kettészakadás sugallatát.

– A lovas oktatás témája is újra felszínre került egy kérdõív kapcsán.
Mi a véleményed?

– A lovas oktatással kapcsolatos kérdõívre gondolsz, ami a Helyi Hírmondóban,
vagy Híradóban jelent meg? Igen, sokan kérdeztek. Többen feltették nekem is az
újságban közzétett egyik kérdést: meddig finanszírozza Lakitelek Önkormányza-

ta a lovas oktatást? Õszintén válaszoltam: Nem az önkormányzat, hanem a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a lakiteleki lovas gazdák, valamint
a Lakiteleki Népfõiskola finanszírozzák az oktatást. Ehhez járul hozzá az
önkormányzat akkora összeggel, amely a Községi Könyvtár éves költ-
ségvetésének alig egyötöde… Már a kérdésfeltevés is alkalmas az újabb
hangulatkeltésre. Számomra nyilvánvaló, hogy a gyerekek szeretik a lovakat,
szeretnek lovagolni. Kultúránk ezen részének ápolása nemcsak Lakitelek,
hanem az ország érdeke is. Határozott támogatásomról biztosítom a lovas
oktatókat és a gyerekeket is. Érdekes az ötlet, hogy egy alig összefércelt és
valóságtartalom nélküli kérdésre adott válaszok ellenõrzés nélküli összeszá-
molása után egy önkormányzat beleszólna az Eötvös Iskola tantervének
részét képezõ pedagógiai folyamatba… Nevetségesnek tartom!

– Fél év alatt milyen fontos feladatok körvonalazódtak? Mi a célirány?
– Magam részérõl úgy gondolom, hogy határozott célokkal és elképzelésekkel

indultunk el októberben: Lakitelek további fejlõdése a cél. Szeretnénk olyan
pályázati lehetõségeket találni, amelyekkel fejleszteni tudjuk községünk infra-
struktúráját, elõsegíthetjük a település anyagi gyarapodását, ami már az elõzõ
esztendõkben elindult. A TOP pályázatnak köszönhetõen új beruházásokat,
fejlesztési terveket sikerült egyeztetnünk. Az áprilisi képviselõ-testületi ülés egyik
témája volt az Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a Polgárõrség számára gépkocsik
beszerzése 100%-os állami támogatással. Álmomban sem gondoltam volna,
hogy vitázni kell arról, hogy Lakitelek két civil szervezete több, mint 15.000.000 Ft
értékben gyarapodjon… Az önkormányzat feladata most az összeg megelõlege-
zése néhány hónap erejéig, amit kellõ akarattal és szervezéssel minden problé-
ma nélkül tudunk vállalni. Véleményem szerint minden lehetõséget meg kell
ragadnunk a település közösségeinek támogatása és fejlesztése érdekében.

– A beruházások száma, mértéke egyfajta fokmérõ. Ehhez pályázni
kell. Vannak-e olyan pályázatok, amelyek a tervekhez passzolnak?

– Az említett TOP pályázatok adnak lehetõséget településünknek arra,
hogy szintén 100%-os támogatással olyan fejlesztéseket tudjunk elvégezni,
amelyeket már régóta vár Lakitelek. Elsõsorban a II. számú orvosi rendelõ
épületének teljes felújítása a célunk, hiszen nagy szükség van a településen
egy korszerû, modern egészségházra. A felújítás terveit az elõzõ önkor-
mányzati vezetés már elkészítette. Az általános iskola két épülete között
nagy a gyalogos forgalom minden délben, hiszen a napközibe járnak ebédel-
ni a gyermekek. Régi elképzelés válhat most valóra: a tervek szerint az
Eötvös Iskolánál a felsõs épület, a folyosó és a tornaterem által behatárolt
terület beépítésével modern közösségi tér alakulna ki. Zeneiskolai hang-
versenyek, iskolai rendezvények helyszínéül éppúgy szolgálhatna majd,
mint ebédlõként. A gyermekek egy épületegyüttesben tanulnak, ebédelnek,
járnak majd napközibe, tanulószobára. Az alsós osztályok is átköltöznének
ebbe az iskolaépületbe. A meghatározott fejlesztési elképzelések érintik a
Tõserdõt és a Gondozási Központot is. Dolgozni kell, információkat gyûjteni
és azok segítségével jó pályázatokat írni, mint az elõzõ években.

– Egyáltalán, vannak-e olyan történések, melyek arra utalnak, hogy az
elõzõ testület munkáját átveszi, folytatja a mostani? Nem ördögtõl való
ez a kérdés, hiszen a képviselõk között többen is vannak, akik azért dol-
goztak az elõzõ ciklusban, hogy jót, s jól tegyenek lakóhelyünkért.
Önigazolás is lenne, hogy helyes volt, s most is helyes az irány. Az
elõbb említett egészségház-felújítás és az idõsotthon bõvítése is ebben
a feladatsorban folytatódik… Nagyon örvendetesnek tartom.

Teljesen igazad van. Lakitelek választóinak többsége arra szavazott, hogy a
megkezdett út folytatódjon. Ennek megfelelõen terjesztettük elõ a fejlesztési
iránnyal kapcsolatos elképzeléseinket, közösen tárgyaltuk meg a lehetõségeket,
majd egyhangúan szavaztunk. Meggyõzõdésem, hogy jó irányba tartott
Lakitelek az elmúlt években és felelõsséget érzek azért, hogy folytassuk a
megkezdett utat. Az önkormányzatok számára egyre kevesebb lehetõséget
adnak a pályázatok, de bízom abban, hogy akár a civil szervezetek, akár az
önkormányzat cégei sikerrel pályázhatnak a jövõben is. Folyt. a köv. oldalon

Folytatjuk a beszélgetést – Belicza András képviselõvel



LAKITELEKI    ÚJSÁG 2015 április – május4

– Mi van a kalandparkkal?
– Tudomásom szerint megtörtént a mûszeres favizsgálat, majd az Újliget

Kalandpark Kft. felmérte a szükséges karbantartási munkákat és remélhetõ-
leg még áprilisban elvégzik a feladatokat, illetve üzembe helyezik a pályákat.
Nagy valószínûséggel a terveknek megfelelõen május elsején tud nyitni a
Kalandpark. Animátorokat keres a Tõserdõ Turisztikai Kft. jelenleg is, de
elsõsorban olyan munkavállalókra van szükség, akik azonnal munkába
tudnak állni és hétköznap is tudnak dolgozni, nemcsak hétvégén.

– Jól hallottam, hogy a Tisza-partot homokos parttá teszik? 
– Csak fél füllel hallottam, hogy van ilyen elképzelés. Egyre több olyan hírt

hallok, amelyben Lakitelek Önkormányzata szerepel, de én, mint önkor-
mányzati képviselõ konkrét információkkal nem rendelkezem, mivel nem
kapom meg õket. Jó ötletnek tartom, természetesen akkor van értelme a
kialakításnak, ha a meder kotrását is el lehet végezni. Persze ez sem új
elképzelés: a folyamat elsõ lépései már 2013-ban elindultak, amikor az önko-
rmányzat a kiöregedett és kipusztult fákat eltávolította a partról, majd az új
fák elültetését már úgy végezték, hogy a part mentén egy sávban szabad
hely maradjon egy késõbb kialakítandó sétánynak.

A kialakított szabad strand mûködéséhez véleményem szerint úszómestert
vagy hivatalos életmentõt is biztosítani kellene, hiszen ez ma már alapvetõ
fontosságú. A parton történõ fejlesztésekrõl, tervekrõl konkrét információkat
még nem osztottak meg velem. Kérdés az is, hogy milyen anyagi fedezet vagy
támogatás áll a munkálatok mögött. Nem támogatnám az „…egyszer majd mi
is kérünk magától egy szívességet, Pelikán elvtárs…“ típusú megállapodá-
sokat egy önkormányzat esetében. 

– Hogy áll a mûfüves pálya kialakítása?
– Dombi Sándor képviselõtársam komoly erõfeszítéseket tesz az ügy érdekében.

Az önerõ biztosított, a másik befektetõ fél a Magyar Labdarúgó Szövetség
lesz. Sándor folytatja a tárgyalásokat és amennyiben kedvezõ elbírálásban
részesül Lakitelek igénye, úgy ebben az évben megkezdõdik az építkezés is. 

– A pezsgõ élet folytatódik a Mûvelõdési Házban? Mostanában nem
hallottam semmilyen eseményrõl. 

– Április eleje óta csak kevés idõt tudok a Mûvelõdési Házban tölteni, hiszen
új munkahelyen dolgozom. Lezsák Sándor elnök úr hívott a lakiteleki
Népfõiskola munkatársának, amit szívesen fogadtam.  Programszervezõi
feladatokkal foglalkozom, valamint internetes megjelenéssel kapcsolatos
feladataim is vannak, de emellett dokumentumfilmet is forgatok április végén
a Drávaszögben Loksa Gáborral. Az utolsó mûvelõdési házas feladatom a
Comenius program lakiteleki rendezvényéhez kapcsolódó munkám volt. A
záró gálamûsorban meglepetéssel készültek számomra a néptáncosok és a
citerások. Érzékenyen érintett ez a kedvesség a színpadon. Ebben elsõsor-
ban nem az átadott nagy üveg pálinka volt a ludas, hanem egy gyönyörû
oklevél, és az, hogy nekem énekeltek egy dalt a telt ház elõtt…

Gondolom a napi teendõket meg tudja oldani az új programszervezõ is, de
nagy könnyebbség lehet számára, hogy Almási Ferenc személyében segítõ
munkatársat kapott a Mûvelõdési Ház. A húsvéti rendezvényükrõl hallottam,
de személyesen nem tudtam részt venni rajta. A Mûvelõdési Ház program-
jairól vagy a programszervezõ munkáját illetõen nem gondolom, hogy elegáns
lenne véleményt mondanom. Az én munkámat is a település lakói, a civil
szervezetek minõsítették, legyen ez így ezek után is. Sok erõt és kitartást
kívánok munkájához! Szüksége is lesz rá. Lakitelek amatõr mûvészeti cso-
portjai, civil szervezetei, klubjai otthont találtak eddig a falak között. Ez na-
gyon fontos volt a munkám során és nagyon fontos ma is. 

– A húsvéti nyuszik a Templom téri parkba költöztek, remek hangulatú,
tömeget mozgató eseménnyé vált a húsvéti civil rendezvény. Igazi ha-
gyományteremtõ esemény, sok ilyen kellene a faluban! 

– Engem személyesen is érintett a II. Húsvéti Hagyományõrzõ Sokadalom,
ahol logisztikai munkát, hangosítást vállaltam szeretettel, de kivettem a részem
a gulyásleves fõzésének elõkészületeiben is. Nagyon szeretem ezeket a ren-
dezvényeket, hiszen ezek rólunk, lakitelekiekrõl szólnak. A „kakaslövés“, a
karikás ostorral való célzás, mind a gyermekkorunk legkedveltebb játékai voltak,

persze, hogy sokan beneveztünk a játékokra. Jókat nevettünk egymáson, de
komoly csatákat vívtunk. A gyerekek nagyon jól érezték magukat és jólesõ
érzéssel láttam, hogy nagyon sok lakiteleki család töltötte tartalmas
szórakozással húsvét vasárnapját.

– Bár nem vagy már a településünkön irányító feladattal megbízva (nem
hosszabbították meg programszervezõi szerzõdésed a helyettesi munka
lejártát követõen annak ellenére, hogy nem jött vissza Dávid Orsi… helyetted
egy nem lakiteleki lett kinevezve…), mégis a kultúra mecénása vagy!
Tudom, hogy foglalatoskodsz a kulturális események szervezésével. Mi
a feladatod, milyen a munkád? Mit élsz meg naponta?

– Mint azt a falugyûlésen is kijelentettem, továbbra is minden tõlem telhetõ
segítséget szeretnék megadni a civil szervezetek számára. A Költészet napjára
korábban tervezett zenés mûsorunkat a Tõserdei Pálinkaházban mutattuk be
nagy sikerrel, a Boróka Citerazenekarral és Vadas Lászlóval közösen. Nagyon
jól éreztem magam, hiszen jó zenészekkel és olyan versmondókkal léptem fel,
mint Lõrincz István, Szabados Zoltán vagy akár Felföldi Zoltán. Szabadidõmben
a jövõben is szívesen vállalok szerepet ilyen jellegû rendezvényeken.

– Tartod-e a kapcsolatot azokkal, akikkel rendkívül hangulatos, magas
színvonalú rendezvényeket szerveztél a Mûvelõdési Házban? Vannak-e
még közös tervek?

– Tervek mindig vannak. A nehezebb része mindig az volt, amikor a meg-
valósítás elkezdõdik és tíz, tizenöt vagy akár harminc ember szabadidejét kell
összehangolni a próbákra. Elképesztõ mennyiségû munkaóra és próbák
sokasága volt minden egyes tûzoltózenekari siker, színjátszó-elõadás vagy a
gálamûsorok alapja. Tartom a kapcsolatot a citerásokkal, a néptáncosokkal, az
Örömkoncert zenészeivel is, természetesen fogunk még együtt dolgozni.

– Pálinkaházi esték. Aki nem volt még egyetlen alkalmon sem, az nem is
tudja, milyen remek hangulatú kulturális esték szervezõdnek havonta egy
alkalommal a hatalmas Tölgy árnyékában felépült hangulatos
Pálinkaházban. Véletlenül se „kocsmára“ gondoljon bárki is! Te hogyan
véleményezed ezeket az estéket, mint jelenlévõ, s mint fellépõ?

– Ígéretes kulturális erõtér alakult ki a régi Tsz központ igényesen, egyedi
épületekkel megújult területén. Sok tehetséges és elismert ember fordul meg a
rendezvényeken, ahol a gondolatébresztõ, mély csöndek és a könnyed, laza
beszélgetések is hordoznak magukban valami természetességet, valami magától
értetõdõt. Ez tetszik. Nem lehet az sem véletlen, hogy egy „ilyen helyen“ leült
egymással Kányádi Sándor, Buda Ferenc és Lezsák Sándor. Többek szerint
irodalomtörténeti pillanat tanúi voltak az érdeklõdõk, ez pedig határozottan
megrajzolja a hely céljait, mûködésének keretét is. A további tervek is megvaló-
sulnak, hiszen a Templom-Halom Kft. ügyvezetõje, Honti Attila megkezdte az
Archeológiai Központ építését. Jómagam is szeretnék részt venni a felsõ-alpári
Árpád-kori templom feltárási munkálataiban, ami mérföldkõ lesz Lakitelek
múltjának kutatásában. Gyermekkoromban egyszer már láttam azokat a falakat…

– Ezen épület szomszédságában épült meg a Pálinkaváros. Még nem
sikerült bemutatni, de hangoljuk rá az olvasót, mit is láthat ott? Mi a
lenyûgözõ ebben az építményben? Még nem látogatható, a nagyközön-
ség elõtt nincs nyitva, de a szezonra biztosan az lesz! Büszkék lehetünk
arra, hogy ez is van nekünk!

– Az interneten megtekinthetõ egy film, amely gyönyörû képekkel mutat-
ja be a Pálinkavárost. Már maga az épület is tekintélyt parancsoló és
szemet gyönyörködtetõ is. Sok titkot nem szeretnék leleplezni, nem is
tehetem. Egy azonban bizonyos, hogy olyan egyedi látványosság várja
majd a látogatókat, ami sokáig meghatározó élményt nyújt. A 30-as évekbe
kirándulhatunk egy lépéssel, egy ajtónyitással, és ami bent vár bennünket,
az maga a múlt. A Pálinkaház, a Pálinkaváros és az épülõ Archeológiai
Központ a múltat mutatja meg nekünk a jelenben és megérezhetjük, hogy
mi hogyan mutatnánk a múltban. Akár gondolatainkkal, akár tetteinkkel.
Izgalmas idõutazás ez kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

– Ez bizony így igaz, tanúsíthatom! Izgatottan várom a megnyitót, a
feltárást.. Köszönöm, képviselõ úr, sok erõt a munkádhoz, s sok nyílt
szívet a befogadáshoz!  Czinege Edit
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BETEKINTÉS...

Lezsák Sándor – ország-
gyûlési képviselõnk, az ország-
gyûlés alelnöke –  rovata

A Magyar Demokrata Fórum
alapítója megtalálta helyét a
mai politikában: következetesen képviselheti a lakiteleki
szellemiséget 

Az ember, aki nem alapfokon erõtérteremtõ
Történelmi elégtételnek tartja a 2010. évi Fidesz-KDNP választási
gyõzelmet, a kétharmados parlamenti többséget Lezsák Sándor, az
Országgyûlés alelnöke. Ezért sikerülhetett olyan nemzeti alaptörvényt
teremteni, amelynek meghatározó elemei ott vannak az 1987 szeptem-
berében megfogalmazott Lakiteleki Nyilatkozatban – állítja a politikus.

– Melyek a rendszerváltozásig vezetõ út legfontosabb állomásai?
– A kérdésre sokféle választ olvastam már. Olykor az az érzésem, hogy a
túlélõk alakítják a múltat. Szakaszokra bontani az elmúlt negyed századot
legyen a szaktudomány, a történészek feladata és felelõssége. Ezért jött
létre a Retörki, azaz a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet, hogy hite-
les elemzések, kutatások történjenek. Zavar a koncepciós múltidézés, és
továbbra is azt tapasztalom, hogy a „kevesen voltunk, de sokan marad-
tunk“ elv aszerint érvényesül, hogy politikailag melyik jövedelmezõbb.
Magam a sors ajándékának tartom, hogy részese lehettem a rendszerváltó
politikai aranycsapatnak, a lakiteleki sátor szervezõinek, a Magyar
Demokrata Fórum alapítóinak: Bíró Zoltán, Csengey Dénes, Csoóri
Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für Lajos, Joó Rudolf és Kiss Gy.
Csaba társaságának. Sokan vitatják és megkérdõjelezik a rendszerváltás
vagy rendszerváltozás elnevezést. Ebben határozott véleményem van:
megtörtént a rendszerváltozás, de 1990-ben kétharmad híján a folyamat
eltorzult. Az idõ tájt olykor Weöres Sándor egysoros versével jellemeztem
magamban a történéseket: „Vajúdik a sírásó felesége“.
– Személyes életének milyen eseményei vitték a politikába?
– Röviden azzal tudom összegezni a hetvenes-nyolcvanas éveket, hogy
viszolyogtam a békés egymás mellett élõsködés mindenütt tapasztalható
hamis világától. A gyakorlatban próbáltam keresni, szervezni olyan élet-
helyzeteket, amelyek egyéni vagy közösségi problémákat próbálnak
megoldani. Ma is azzal vigasztalom magamat, hogy probléma nincs, csak
feladat. Gondolkodásomat meghatározta a családom, nagyszüleim sorsa,
Pestrõl szinte menekültem. Az én igazi szellemi szülõföldem a Tisza menti
Lakitelek, ahová véletlenül, de talán sorsszerûen vetõdtem. Hogy miért
kerültem ideiglenesen a politika világába, azt talán – de ne tûnjön túlzás-
nak a példa – megvilágítja egy Eötvös József-idézet: „Én is szeretném
nyájasabb dalokban Üdvözleni a szép természetet“ – mondta az író, és
elvállalta az oktatásügyi tárcát.
– Milyen szerepet játszott a Lakitelekhez vezetõ úton és utána a
József Attila Kör?
– A Fiatal Írók József Attila Körének is volt egy „aranycsapata“, névsort
nem mondok, mert vétek volna bárkit is kihagyni. 1979-ben szerveztük meg
a Fiatal Írók Találkozóját Lakiteleken, s ez úgy formálódott nemzedéki
találkozóvá, hogy Illyés Gyula felszólalása, Csoóri Sándor, Bíró Zoltán,
Fekete Gyula és mások jelenléte hitelesítette. Ezt követõen, 1985-ben a
lakiteleki Antológia Est s mindeközben a tilalom és a tûrés határán
szervezett Kárpát-medencei és nemzetközi írótalálkozók hozták létre azt
a nemzetközösségi erõteret, amely a házunk udvarán, a lakiteleki sátorban
1987. szeptember 27-én került az erõsen szûkített nyilvánosság elé.
– Mi történt az írótársakkal?
– A sors arra is kényszerített, hogy írótársak, barátok ravatala mellett áll-
jak, de eltemetni senkit nem tudtam, mert magamban, lelkemben sírt nem
áshatok. Élõk maradtak, ahogyan azok is élnek bennem, akikkel ritkábban

van alkalmam találkozni. Életünk kegyetlen valósága, hogy az ellen-
felekkel, ellenségekkel többet foglalkozunk, találkozunk, mint a bará-
tainkkal.(…)
– Közben családot alapított. Mi a család szerepe általában, és mi
Lezsák Sándor életében?
– Nekem a család szerelem, három gyermek és nyolc unoka. És ter-
mészetesen a testvéreim, a szûkebb és tágabb rokonság, de ide tartoznak
azok a barátok és munkatársak, akiknek életsorsa, jelzései erõs hatással
vannak a magam életére is. Akik pedig a család válságáról beszélnek,
azokat arra is szeretném emlékeztetni, hogy a válság kifejezés állítólag a
kínai nyelvben két szóból áll: „veszély és lehetõség“. A veszélytudat nélküli
emberközösség balsorsra van ítélve. Azokat a lehetõségeket pedig ki-
hagyni, amelyeket a Kárpát-medencében tapasztalható keresztény
megújulás, a helyi és kormányzati erõfeszítések teremtenek, felér egy
nemzetgyilkossági kísérlettel. Ha naponta széthulló családok drámáival
hipnotizáljuk az országot, akkor ne csodálkozzunk, hogy sok jóakaratú
ember egészséges életösztöne, önbizalma elsorvad.(…)
– A vallás valóban csak magánügy? 
– Miért? Az ateizmus közügy? Az elmúlt évezredben hányszor, de hány-
szor jajdult föl a világ egy-egy természeti vagy történelmi katasztrófa
borzalmai közepette, ma is hányszor, de hányszor sikoltanak föl a világ
minden táján, hogy az Isten miért engedi meg a szörnyûséget, a
szenvedést, az iszonyatot. Talán Billy Graham prédikátor lánya beszélt
arról, hogy milyen jogon várjuk el Istentõl, hogy védelmezzen bennünket,
ha mi kiutasítjuk az iskolából, az életünkbõl, ha azt követeljük, hogy
hagyjon minket békén. A népfõiskolai kápolna Lakiteleken Szent István
ezeresztendõs intelmét közvetíti: „Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az
üdvösség sisakja is.“ Közvetíti az ökumenét is, és azt a gondolatot, hogy
erkölcsi megújulás nélkül nincsen jóléti Magyarország.
– Mi a Lakiteleki Népfõiskola szerepe személyes életében és az
ország életében?
– Történelmi tapasztalat, hogy népfõiskola akkor és ott szervezõdik,
amikor egy nép kultúrája, jövõje sebezhetõvé válik. A Fiatal Írók
találkozóján 1979-ben a korszerû nemzeti önismeret jegyében mondtuk el
gondolatainkat. Ez száz esztendõ múlva is idõszerû lesz. A nemzet önbe-
csülése az egyes emberek önbecsülésén múlik. Ehhez élményforrás kell.
A népfõiskola olyan hely, ahol ahhoz teremtünk helyzeteket, hogy a
résztvevõk megérdemelt sikerélménye belsõ erõt legyen képes mozgósí-
tani. A népfõiskola a lelki egészség forrásvidéke. Az elmúlt több mint két
évtized tapasztalatai alapján gazdagítjuk a Lakitelek Népfõiskola
lehetõségeit, és építjük ki a Kárpát-medencei népfõiskolai hálózatot. Ez
csapatmunka, s ebben a munkában sûrítjük az elmúlt évszázadok és
évtizedek közösséget formáló, erõsítõ tudását, gyakorlati tapaszta-
latait.(…)
– A helyi értékek elszánt védelmezõjeként is közismert.
– Megismétlem: a kétharmados alaptörvényünk, alkotmányunk azt a kor-
szerû nemzetközösséget szervezi, amely úgy illeszkedik Európa más
népeihez, hogy értéket, emberi tudást, alkotó erõt egymás javára és nem
egymás ellenében tartósít. A nemzeti értékekrõl, hungarikumokról szóló
törvény akkor teljesíti az eredeti szándékot, ha nemcsak az ország, egy
megye vagy egy elszakított terület magyar kirakatát rendezzük be, hanem
a helyi értékeket, a legkisebb település értékeit, képességeit is fölfedezi,
bemutatja, átadja, „értékesíti“. A Lakiteleki Népfõiskola Drávaszög-
Szlavónia kollégiuma például ezt az értékfeltáró munkát végzi most.
Elõkészítettük az ungi, ugocsai, máramarosi, beregi és több erdélyi,
délvidéki, felvidéki, várvidéki értékfeltáró kollégium munkáját is, amelynek
során a következõ években több ezer egyetemista, fõiskolás diák,
valamint helybéliek igényes szakmai háttérmunkával tárják föl az elszakí-
tott területek értékeit, mutatják be tehetséges embereit.

(Forrás: Magyar Hírlap)
(Részlet: Dippold Pál interjújából, mely megjelent a Magyar Hírlap 

2015. április 15-i számában. 
Az interjú teljes terjedelmében megtalálható a www.lezsaksandor.hu internetes oldalon.)
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Kedves Olvasóink!
Ígéretemhez híven elõször a Gondozási Központ új
Intézményvezetõjének, Csujokné Dudás Ildikónak a
bemutatkozását szeretném Önökkel megosztani.
Csujokné Dudás Ildikó vagyok, Kecskeméten lakom, közel
30 éve férjnél vagyok.  Férjem és a lányom szintén a szo-
ciális szférában dolgozik, a fiam is dolgozik, és még tanul,
fõiskolás.
Pedagógusként kezdtem a pályafutásomat, majd egy kis
kitérõvel, másoddiplomaként szociális fõiskolát végeztem,
majd szakvizsgáztam. 
Elöregedõ társadalmunkban szükség van az idõsek, fo-
gyatékkal élõk gondozására, hiszen sajnos ez nincs igazán
megoldva a mai társadalmunkban. Egyre több idõs nem tud
magáról gondoskodni, nem foglalkozik a család velük,
hiába szabályozta ezt a törvény, a hozzátartozóknak nincs
sem ideje, sem pénze, sem szaktudása õket ellátni. Az
országban sok a kis település, község, falu, tanya, ahol sok-
szor ellátatlanul vannak napokig kiszolgáltatva, félelemben
az idõsek.
Több mint 10 évig dolgoztam idõsek otthonában,vezettem,
így teljes belátásom van egy intézmény fenntartására, az
idõsek,ill. fogyatékkal élõk gondozására és ápolására alap-
és szakellátás keretében, valamint a szakképzett gárda ki-
nevelésére, létrehozására, továbbképzésére, fenntartására.
Fontos az oktatás és képzés a szociális gondozó és ápolók
folyamatos szintentartásához, egymásra épülõ tendenciák
ezek. Mint tudjuk, nagy a munkaerõ kivándorlás ezen a
területen is, de hiszem, hogy megfelelõ munkával, hittel,
akarattal legyõzhetõek ezek a problémák.Sokan, nem
szeretnénk kivándorolni, más országban dolgozni, hiszen
eddig is itt éltünk, dolgozunk becsülettel, tisztességgel -
erre sarkallom most is a környezetemben élõket.
Fenntarthatóságot,  sikeres mûködést szeretnék elérni, a
késõbbiekben,  ha lehetõségem lesz rá, tanítást, magas
szinten való képzést nemcsak az idõsek, fogyatékkal élõk
területén, hanem különféle képzések megvalósításának
területén is. A lakólétszám növelésével munkahelyeket is
teremtenénk a gondozás-ápolás területén. Bevonnánk a
munkába a hátrányos helyzetûeket, munkanélkülieket, a
fogyatékkal élõket,  a kisebbséget, a középkorú munkavál-
lalókat is, akiknek szinte lehetetlen elhelyezkedni a mai
munkaerõpiacon.
Pozitív munkabírásal, lelkes hozzáállásal, tenniakarással
minden gond legyõzhetõ.
Fontos  egy olyan dolog, amely nemes célokat szolgál. A
munka elõremutató szándéka úgy látom, mindenkiben
megvan, dolgos, becsületes emberek, akik teljes elhiva-
tottsággal tudnak dolgozni, közös ügyet szolgálni. Hiszek a
folyamatos tanulás erejében, az egyenlõ bánásmód
elvében, az elõítélet mentességében, az elfogadásban, a
munkabírásban – a lehetetlen-elérhetetlen dolgok meg-
valósításában.
A munkáim során megtanultam a tudatos gazdálkodást, a
demokratikus team-munkát, az egyenjogúságot, az ellátot-
tak iránti tiszteletet, és elfogadást, a dolgozók megbe-
csülését, a megfelelõ munkamorál kialakítását, al-
kalmazását, az intézmény hivatalos mûködtetését, a hoz-
zátartozókkal való kapcsolattartást, valamint más társ-
szervezetek bekapcsolódását intézményünkbe. Jó dolog
továbbvinni olyan dolgot, ami túlélhet minket, átadva a
munkát és tudást a következõ generációnak.
Cél, hogy legyen mindig megfelelõ lakólétszám,  a mû-
ködésben való folytonosság fenntarthatósága, a nagyobb
állami normatíva megcélzása, a lakólétszám emelése,

befogadása, az intézményi szolgáltatások bõvítése, ön-kor-
mányzat hozzájárulásával, segítésével.
Ehhez sok munka kell, alázat, tolerancia. Remélem lesz rá
lehetõségem a továbbiakban bizonyítani.
Köszönöm a Lakiteleki és környéki lakosság bizalmát, ked-
vességét és tiszteletét irántam.

Új Intézményvezetõnk munkájához sok sikert 
kívánunk!

A Gondozási Központ szolgáltatásai közül az elõzõ lap-
számban a Tanyagondnoki Szolgálatról adtunk rövid
tájékoztatást. Most a Nappali ellátásról és a Házi
Segítségnyújtásról szeretném Önöket tájékoztatni,
bízva abban, hogy élnek majd vele és segítségükre
lehetünk Önöknek vagy családjuk valamely tagjának is!
AZ IDÕSEK KLUBJA – nappali ellátás – alapvetõ célja,
hogy a településen élõ valamennyi idõskorú, rászoruló
számára a nappali ellátás elérhetõsége biztosítva legyen,
módot adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a
közösségi programokon való részvételre. Ennek keretében
igény szerint étkezést/étkezéseket biztosítunk, szabadidõs
programokat szervezünk, személyi tisztálkodásban és
személyes ruházat tisztításában segédkezünk. Segítséget
nyújtunk hivatalos ügyek intézéséhez, életvezetéshez,
egészségügyi ellátáshoz (pl.: gyógyszer íratása, kiváltása)
illetve szakellátásokhoz való hozzájutáshoz. 
Elõsegítjük a szûrõvizsgálatokon való megjelenést.
Intézményünk biztosítja a be-és hazaszállítás lehetõségét
is, tanyagondnokok közremûködésével. A nappali ellátás
igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylõ, illetve tör-
vényes képviselõje, hozzátartozója által az intézmény-
vezetõnél benyújtott írásbeli, vagy szóban elõterjesztett
kérelem alapján.A Nappali ellátás biztosítása heti 5 napon
keresztül történik, de igény szerint biztosítjuk az egész
hétre történõ ellátást is. Vállalni tudjuk demens személyek
ellátását is. A nappali ellátás térítési díja  0,- Ft/fõ/nap, csak
az igényelt étkezés és szállítás díja fizetendõ.
A házi segítségnyújtás feladatellátása soránabban kíván
segíteni, hogy a házi segítségnyújtást igénylõ ellátottjaink
hosszú távon saját környezetükben, életkoruknak
megfelelõen, egészségi állapotuk szinten tartásával éljék
mindennapjaikat. Differenciált szolgáltatás biztosítására
törekszünk az ellátottjaink gondozási szükségletei alapján.
Ennek keretében biztosítjuk ellátottjaik alapvetõ gondo-
zását, ápolását. A házi szociális gondozóink közremûköd-
nek az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott
lakókörnyezetének higiénés körülményeinek meg-
tartásában, szükség esetén kialakításában. Fontos fela-
datuk továbbá a vészhelyzetek kialakulásának megelõzése,
kialakulását követõen azok megszüntetése. Az ellátás
során a gondozónõ közremûködik az ellátást igénybe vevõ
háztartásának vitelében, különösen a bevásárlás, takarítás,
mosás, orvos által elõírt alapvetõ gondozási, ápolási felada-
tok ellátásában. Segítséget nyújt az ellátott környezetével
való kapcsolattartáshoz és a szükséges szociális és
egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutáshoz. 
A házi segítségnyújtás térítési díja óránként: 450.- Ft

A Gondozási Központ mindennapjairól, fõbb 
programjairól:

Idõseinkkel már nagyon vártuk a Tavasz beköszöntét és a
Húsvét Ünnepét. Március 23-án 10. órátólHúsvéti Ünnepi
Katolikus misére vártuk ellátottjainkat. Mivel nagyon fontos

idõseink életében a vallás gyakorlása, ezért amikor csak
tehetjük, segítjük ennek biztosítását.  Kézmûves
foglalkozások keretében textiltulipánt, tulipáncsokrot ábrá-
zoló képeket és berzselt tojásokat készítettünk, utóbbihoz
vöröshagymahéjat használtunk természetes fes-
tõanyagként. Filmnézés, felolvasás és elõadás keretében is
a keresztény világ legnagyobb ünnepére készültünk.
Fontosnak tartottunk Húsvétot a magyar népszokások
tükrében bemutatni és ápolni a magyar hagyományokat. 

Április 10-én idõseink aktív részvételével a Magyar
Költészet Napjára emlékeztünk hazai, klasszikus és kortárs
költõk mûveinek felolvasásával. A magyar líra kincses-
tárából persze elég szubjektíven válogattunk verseket, de
mindannyian egyetértettünk abban, hogy a magyar nyelv
mennyire szépséges és költõink mennyire tehetségesek.
Még a fecskéink is megérkeztek vándorútjukról szép
hazánkba…
Április 15-én 10 óra 30 perces kezdéssel ingyenes ortopé-
diai szakvizsgálatot szerveztünk gyógyászati segédeszköz
igénylése céljából a Gondozási Központ Nappali Ellátó
Épületébe. Reméljük, idén ismét nagyon sokaknak tudunk
majd segíteni!
Április 22-én egy kis múltidézés lesz. Pulai Sándor számol
be nekünk a Falumúzeum létrejöttének történetérõl, gramo-
fonjának segítségével régi slágereket hallgathatunk majd
meg. Reméljük nyáron a Falumúzeumot is megtudjuk majd
látogatni idõseinkkel. 
Május 4-én, 10. órai kezdéssel tartjuk Anyák napi ünnep-
ségünket, melyen Szekeres Jánosné vezetésével az
Általános Iskolánk énekkara, valamint az óvodások lépnek
majd fel Óvónénijeik segítségével.
Május 5-én, 10 órától Jánosi Mihályné / a Gondozási
Központ egyik lakója/ mutatja be nekünk horgolással és
kézi hímzéssel készült terítõit. Már nagyon várjuk, hogy
megnézhessük munkáit.
Május 24-25-én lesz Pünkösd Ünnepe. Ez alkalomból Kókai
Géza Református Lelkipásztor fog Ünnepi Istentiszteletet
tartani intézményünkbenMájus 21-én, 10. órai kezdettel.
Várjuk Önöket erre a programunkra is!

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik
segítik, támogatják idõseinket és a mi munkánkat: Bagi
Ferenc Plébános Úr, Olajos Istvánné, Nyikiné Törteli Rózsa,
Labancz Istvánné, Losonczy Sándorné, Gálig Mihály, id.
Csikós Mihály, Vári Attila, Boros Sándorné, Laki-Konyha
Kft., Tigyi Istvánné, Papp István (Park ABC). 

Tolmácsolnám a következõ kérést:
Nagyon megköszönnénk, ha kaphatnánk segítséget
valakitõl a Gondozási Központ kerítésének
felújításához (festés révén), illetve a kerékpártároló
fedetté tételéhez. 

A közelgõ Anyák Napja alkalmából ezzel a verssel
köszöntünk minden Édesanyát, Kismamát, Nagymamát
és Dédmamát sok szeretettel! 

(Ehhez kérjük, lapozzanak a  repülõoldalra!)

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

Március 24-28-ig vendégeskedett
hatvan diákot és tanárt Lakiteleken a
Comenius Waste projekt keretében,

akik Svédországból, Hollandiából, Portugáliából,
Lengyelországból, Csehországból és a Miskolchoz közeli
Bõcs községbõl látogattak hozzánk. A gyermekeket
családoknál, a pedagógusokat a Népfõiskolán szállá-
soltuk el. A gazdag program elsõ napján a mûvelõdési
házban köszöntöttük vendégeinket, akiknek munkáiból
kiállítás nyílt az aulában. 
Szerdán Lakitelekkel ismerkedtek a gyermekek és a fel-
nõttek. Lovas fogatokon járták be a települést.
Ellátogattak a Pulai gyûjteménybe, a Pálinkaházba, a
Tõserdõbe, a Holt-Tisza partjára. Mindenütt finom
ételekkel, gazdag programmal kedveskedtünk nekik.
Csütörtökön délelõtt a megyeszékhely, Kecskemét
nevezetességeivel ismerkedtek, délután pedig a lajos-
mizsei Tanya csárda kínált remek ebédet és idõtöltést
számukra. Pénteken a fõvárosba látogattak lakiteleki
diákokkal és pedagógusokkal együtt. Megtekintették az
Országházat, városnézõ kiránduláson vettek részt, este
pedig mindannyian nagyszerûen éreztük magunkat a
záró rendezvényen és az azt követõ fogadáson.

Szeretném megköszönni Vass Anikónak, hogy a pro-
gram koordinátoraként nagy szorgalommal és kitartással
szervezte a lakitelekiek külföldi útjait, s most a ven-
déglátást. Minden pedagógus munkáját, akik festettek,
ragasztottak, meglepetéseket készítettek, s egész napos
szolgálatot láttak el a csoportok mellett. Köszönöm min-
dazok segítségét, akik a gyermekeket vendégül látták,
akik terítéssel, dagasztással, sütéssel és fõzéssel, foga-
tokkal, közös játékkal, kézmûves foglalkozások szer-
vezésével, a vendéglátás napi teendõiben való közre-
mûködéssel, tolmácsolással, ajándékokkal, jó szóval és
ezer más módon kapcsolódtak be a hét programjaiba.
Többen megfogalmazták, hogy a programsorozat leg-
nagyobb élménye számukra a Lakiteleken töltött néhány
nap volt. Bizonyosan jó hírünket vitték otthonaikba.

Komposztálás –  Még mindig (z)avar?

A Comenius WASTE projekt keretében iskolánk diákjai kam-
pányt indítottak az avarégetés ellen.  Ez a törekvés találkozott
az önkormányzat szándékával, így közösen szerveztük meg
április 18-i  KOMPOSZTÁLÁSi tanácsadást. A hallgatóság az
elõadás után a Népfõiskola Alapítvány által felajánlott palán-
tákat elültethette a Színeskert kiváló komposztjába.

Elõadónk Paszternák Ferenc agrármérnök, oktató és tapasz-
talt biokertész révén bemutatta nekünk a komposztálás
gyakorlatát. Külön nyomatékot adott szavainak több felmérés
eredményeinek ismertetése, melyek szerint mai terményeink
kevesebb mint felét tartalmazzák a 20 évvel ezelõtti
ásványanyag, nyomelem és vitamintartalmuknak! Ez a túlzott
mûtrágyázás és a növényvédõ szerek használatának ered-
ménye – így mindenkinek ajánljuk, vágjon bele és komposz-
táljon, kertészkedjen, mert ezzel nemcsak a talajt, hanem
saját magát is élteti! 
Ha még kérdéseik lennének – az elõadás anyagát hamarosan
videón, illetve tájékoztató anyagokon is megismerhetik. Vass Anikó

A tavaszi szünet
után, április 10-
én köszöntöttük
Osadebe-Kiss
Erzsébetet, aki
40 esztendei
munkaviszony
után kérte
nyugdíjazását.
Erzsike Szabó

Lajos bácsi igazgatósága idején kezdett tanítani intéz-
ményünkben. Helytállt osztálytanítóként, napközis nevelõ-
ként, szaktanárként, kivette részét az iskolavezetés mun-
kájából. Az elsõ órát – ahogyan mesélte –  a 2. számú tan-
teremben tartotta, így hát itt is köszöntük meg pedagó-
gusi, igazgatóhelyettesi munkáját. Sikerekben és
emlékekben gazdag pályafutása után nagyon boldog
nagymamaéveket, vidám nyugdíjas kort kívánunk neki
iskolánk diákjai és dolgozói nevében! 
Erzsike osztályát, az 5. b-s gyermekeket Rusvai Melinda
tanárnõ, az angol órákat Kasztelné Tigyi Julianna tanárnõ
vette át. A pedagógiai asszisztensek között is új kollégát
köszönthettünk. Kapuvári Krisztina külföldön vállalt munkát,
helyére Csordásné Czina Angelikát alkalmaztuk. Az új kol-
légáknak eredményes munkát, sok-sok örömöt kívánunk a
pályán, a tantestületben!

Április 14-én a Lakiteleki Népfõiskolán vendégeskedõ
csángóföldi pedagógusok látogatták meg intézményünket.
Részt vettek a tanórákon, beszélgettek a gyermekekkel,
ismerkedtek iskolánkkal. Reméljük, jövõre is vendégül
láthatjuk õket.

Az egész országban április 16-17-én iratkoztak be a
jövendõ elsõ osztályosok az általános iskolákba. A
2015-16-os tanévben szeretnénk három osztályt indítani.
A számított létszámok alapján erre adott a lehetõség. Az
1. a osztályfõnöke Antal Attiláné, az 1. b osztályé Sallainé
Gyõri Csilla, az 1. c osztályé pedig Káré Gáborné lesz. 

A Szülõi Munkaközösség szervezésében április 17-
18-án hulladékgyûjtés volt az iskolában. Az idõjárás
nem alakult a legkedvezõbben, de az osztályok így is
kitettek magukért. A versenyben gyõztes 2.a diákjai 1587
kg hulladékot gyûjtöttek. Második helyen a 4.b, harmadik
helyen az 1. c osztály végzett. 

Tizenhat iskola diákjai vettek részt Jakabszálláson a
hagyományos helyesírási versenyen. Iskolánkat a
következõ tanulók képviselték: Varga Réka 2. c,
Kökény Kamilla 3. a, Tálas Regõ Áron 3. b, Gyenes
Fanni 4. b és Belicza Panna 4. a.  Csapatunk 3.
helyezést ért el. Külön is ki kell emelnünk Kökény
Kamilla remek munkáját, mellyel egyéniben korcso-
portjában második lett. Csak így tovább!

A Bendegúz Gyermekakadémia országos anyanyelvi
versenyének megyei döntõjében Tálas Regõ Áron 7.
helyen végzett.

Felsõlajoson mesemondó versenyen vett részt Varga
Réka a 2.c-bõl. Kiváló teljesítménnyel szerezte meg a
gyõzelmet. Gratulálunk!

Lezsák Sándor, az országgyûlés alelnöke szépíró
versenyt hirdetett általános iskolásoknak. A pályázatra -
ahogyan a Népfõiskola híreibõl már értesülhettek róla -
mintegy tízezer versenymû érkezett. A lakiteleki diákok
közül az 1. évfolyamról Bársony Gergely és Szabó
Kata, a 2 osztályosok közül Vass Boglárka és Varga
Réka, a 4. évfolyamról Patkós Evelin, a 6. osztá-
lyosok közül pedig Kissebestyén Petra kapott díjat.

Matematika verseny – Április 15-én voltunk
Kecskeméten a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában, matematika versenyen. A segítõk tájékoz-
tatása szerint felmentünk a termekbe. Ott üdítõ, csoki,
egy toll, és persze a feladatlap várt bennünket. Ki kellett
találni egy jeligét, ami egy szóból és 4 számból állhatott.
A feladatlap kitöltésére 60 percet kaptunk. Nehéz volt a
verseny, de sikerült megcsinálni. Mikor letelt az idõ, az
elõtérbe mentünk, ahol pogácsa és üdítõ volt elhelyezve
az asztalra. Nagyon jól éreztük magunkat.
Helyezések: 6. osztály: Simonyi Péter 10., Nagy Ádám
11., Gulyás Dénes 17., Kiss Csaba 20., Faragó Violetta 26.
7. osztály: Faragó Nóra 12., Pataky Noémi 25., Simonyi
Martina 31. Simonyi Martina és Simonyi Péter

Az iskolai hírek folytatása a 19. oldalon.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

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



K ATO L I K U S É L E T – S z e r ke s z t i: B agi  Fe r e n c  p l é b á no s

„Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten fiainak neveznek, és azok is vagyunk!“
(1Jn 3,1.)
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Az én húsvétom
Ma már szerencsésnek mondom magamat azért, mert gyermekként nem lettem

megkeresztelve. Ha az ember felnõttként lép az Isten útjára, az már maga egy új
élet, új értelem. És ha a beavató szentségeket is ebben a tudatban élheti át, a
hihetetlen élmény mellett talán gyümölcsözõbb is annak hatása.

A húsvéti liturgia minden jelképével, imáival, olvasmányaival, zsoltáraival,
evangéliumaival ezt a tudatos választást építi fel ismét, a szövetséget az Úrral,
amelyre végül a keresztségi fogadalom megújításával évrõl évre emlékezünk.

Számomra ez talán még többet jelentett, mint a többieknek, mert én most
elõször lettem igazán ennek a közösségnek, a Jóisten gyermekeinek a tagja (akik
hitükhöz méltón, szeretettel fogadtak, és segítettek az idevezetõ úton, és azóta is,
amit nagyon köszönök), most elõször részesülhettem „hitünk szent titkában“.

Aki vette a fáradtságot, és mind a három szent napot az egyházzal ünnepelte -
hiszen a három nap egy liturgia- az maga is átérezhette, hogy Húsvét milyen mér-
földkõ az ember hitében, életében.

Jézus Krisztus szenvedéstörténete sokkal több, mint amennyi figyelmet
általában fordítanak rá. Az egész a testi-lelki felkészüléssel indul a böjt alatt,
mikor is végre nagycsütörtökön elkezdõdik az a csodálatos szertartás, ahol a hívõ
végigélheti Jézussal, ahogy az utolsó vacsorán megalapítja az oltári szentséget és
a papi rendet, aztán imádkozhat vele magára maradottságában az Olajfák
hegyén, tanúja lehet, ahogy elfogják, megkínozzák, megfeszítik és meghal.
Virraszthat a sírjánál. Mindeközben szinte magára ismer a Megváltó emberi érzé-
seiben, vonásaiban, de mivel Õ bûn nélkül való volt, a mi bûneinkért szenvedett,
azokért kísértetett meg, láthatjuk megdicsõülését is, a fényt. Azt a világosságot,
amely szombat éjjel a húsvéti gyertya képében, a feltámadt Jézusként beragyog-
ja a sötét templomot, és meggyújtja mindannyiunk gyertyáját. És örvendünk. 

Hogy miért, minek, vagy milyen megtapasztalni ezt a háromnapos liturgiát, az
oltárfosztást, a két szín alatti áldozást, a passiót, vagy a keresztséget (akár a
felvételét, akár a megújítását) nem tudom elmagyarázni vagy hûen visszaadni.
Akár hívõ valaki, akár nem, mindenképp érdemes részt vennie legalább egyszer
ezen az idõutazáson, ahonnan értelmileg és erkölcsileg is többként térünk vissza.
A keresztények talán értik, hogy miért, aki nem vallásos, talán megért belõle
valamit.      Kasztel Antal

A nagyszombat éjszakai föltámadási körmeneten Kasztel Antal viszi 
a feltámadt Krisztus szobrát.

Egyházmegyei hittanverseny
Szt. Leó pápa emléknapján és egyben a költészet napján is, 2015. április 11-én
délelõtt a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
munkatársainak közremûködésével és az intézmény vendégszeretetét élvezve,
közel száz hittanos tanuló mérte össze tudását a Kalocsa-Kecskeméti
Fõegyházmegye hittanversenyének egyházmegyei döntõjében.

A lakiteleki hittanosok közül 5-6. osztályos korcsoportban Anka Benedek 5.
osztályos 3. lett, a 7-8. osztályos korcsoportban Rozsnyói Réka 8. osztályos 5.
helyezést ért el . Csapatversenyben a 7-8. osztályos csapat 7. lett. A versenyzõkrõl
és Kutasi Józsefrõl – aki a csapatot a helyszínre vitte – az érseki szentmise elõtt
készült a fotó a Kiskunmajsai Kisboldogasszony templomban.  

10. Magyar Szent Család Zarándoklat Boldog Gizella tiszteletére

Gyalogos zarándoklat 2015. május 9-én Boldog
Gizella tiszteletére Boldog Gizella - Szent Imre - Szent
István ereklyéit körbejárva, Nyárlõrinc - Lakitelek -
Szentkirály - Nyárlõrinc útvonalon.
A Magyar Szent Család közbenjárását kérve imád-
kozunk családjaink, közösségeink, magyar hazánk és
nemzetünk lelki megújulásáért, valamint felajánljuk
engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bûneinkért és

az egész világ bûneiért.
Tervezett program:
7:00 Gyülekezõ
7:20 Kezdõ imádság a nyárlõrinci templomban
7:45 Indulás Nyárlõrincrõl
11:00 Érkezés Lakitelekre (tervezett). Bevonulva a templomba közös imádság az
ereklye elõtt, majd a további idõt táplálkozással, pihenéssel töltjük el.
12:20 Indulás Lakitelekrõl
15:00 Érkezés Szentkirályra (tervezett). Szintén közös imádsággal kezdünk a
templomban az ereklye elõtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.
16:20 Indulás Szentkirályról
18:40 Érkezés Nyárlõrincre (tervezett). Itt is közös imádsággal kezdünk a tem-
plomban az ereklye elõtt, majd pihenés, a szentmiséig.
19:00 Záró szentmise
Ezt követõen szeretetvendégség a megfáradt, megéhezett zarándokok és minden
testvérünk részére.
Útvonal: Nyárlõrinc – 12,0 km – Lakitelek – 9,8 km – Szentkirály – 8,6 km –
Nyárlõrinc = 30,4 km
Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1
település között.
A zarándokúton mindenki saját felelõsségére vesz részt! A szükséges lábbeli
legalább zárt cipõ legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipõ
használatát. Ragtapaszról, gyógyszerrõl, stb. mindenki maga gondoskodjon.
Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a
zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van
a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk õket most közösen.
Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezõk. ( Forrás: www.magyarszentcsalad.hu)



R E F O R M Á T U S  É L E T  – SZERKESZTETTE: Magyarné S. KOVÁCS MÓNIKA

„Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.“
(Zsoltárok könyve 5: 13)
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A gyülekezetünk 
ötödik lelkipásztorát iktatták be

Április 18-án, ünnepélyes istentiszteleten gyûltek össze egy
szívvel és lékkel, hogy Kókai Géza lelkipásztort beiktassa tisztébe
Hegedûs Béla, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye
esperes.

Tavaly júliusában, 23 évi szolgálat után kérte nyugdíjazását
Nagytiszteletû Szabó Tamás lelkipásztor. Kókai Gézát ekkor ren-
delte helyettesi szolgálatra Hegedûs Béla esperes úr, majd a
decemberi választóközgyûlésen a gyülekezet megválasztotta
lelkipásztorának. 

Hegedûs Béla azokat az igéket helyezte Kókai Géza szívére,
amikkel felszentelése alkalmával megáldotta: „Nem ti választotta-
tok ki engem, hanem én választottalak ki… Mert a hegyek
megszûnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való
hûségem nem szûnik meg, és békességem szövetsége nem
inog meg – mondja könyörülõ Urad.“ (János 15:16, Ézsaiás 53:10). 

Örömtelinek és egyben nehéznek is nevezte az órát Hegedûs
Béla esperes úr, hiszen gyermekségétõl ismerte Kókai Gézát,
kísérte lépéseit, s szolgáltak együtt éveken keresztül a tiszakécskei
gyülekezetben. Úgy fogalmazott Esperes úr, hogy : „Szárnyra bo-
csátalak abban a gyülekezetben, ahol én is kezdhettem önálló
szolgálatomat 32 évvel ezelõtt." Prédikációjában kiemelte, hogy
Isten elhívta a lelkipásztort, s egyben megszólította a gyülekezetet
is. Õ tette meg az elsõ lépést felénk, s ebben a közeledésben
feladatot is ad mindkét félnek. az elhívás, a feladat megértése mel-
lett fontos, hogy megtapasztaljuk Isten megerõsítését.

Esperes úr szolgálata után a jelenlevõ palástos lelkipásztorok
egy-egy bibliai igével áldották meg a beiktatott Kókai Gézát. 

Több mint 25 lelkipásztor sorakozott fel, többek között Szabó
Tamás elõzõ lelkipásztor, Tubak János (volt theológusunk), valamint
a beiktatott lelkipásztor barátai, s a megye különféle településeinek
lelkészei.

Köszöntések sora következett, melyet a helyi gyülekezet kezd-
hetett meg. Legelõször a legkisebbek nevében Magyar Péter mon-
dott egy verset. Majd Akócsi Zsófia mondta el köszöntõjét,
megköszönve az elmúlt hónapok kezdeményezéseit, az ifi fel-
lendítését. Csikós Mihály a gyülekezet gondnoka mind a három
gyülekezetrész nevében beszélt, s egyben erõsítette, bátorította
Kókai Gézát, hogy a szolgálatban tartson ki, legyen alázatos,
türelmes Isten e helyen élõ népéhez. Köszöntötte feleségét,
Kókai-László Tündét, hogy ezután is álljon mindig Tiszteletes úr
mellett a szolgálatban. A Presbitérium nevében egy új, gyönyörû
palástot adott át a beiktatott lelkipásztornak, aki ezt rögtön
használatba is vette.

Ezután Szabó Tamás köszöntötte utódját. Mosolyt csalva a jelen-
levõkre örömmel kezdte beszédét azzal, hogy utánam is van élet.
Kiemelte azokat a fontos eseményeket, személyeket, akik nélkül
ma nem állhatnánk itt. Szólt a gyülekezethez, bátorította az új beik-
tatott lelkipásztort. A tiszakécskei, kibocsátó gyülekezet nevében

Szûrszabó Mihály szólt, elsõsorban a gyülekezethez, osztozott
örömükben, hogy az „fiúk“ most itt szolgálhat. Theológus társak
nevében is hallhattunk egy vidám köszöntõt. A katolikus testvérek
nevében Bagi Ferenc köszöntötte Kókai Gézát, felidézve azokat a
sorokat, amit elõdje mondott e templomban 1970-ben az akkori
lelkész beiktatásán.

Majd köszöntötték a beiktatott lelkipásztort a polgármesterek, így
szólt Zobokiné Kiss Anita, Pénzváltó István, dr. Vancsura István.
Lezsák Sándor országgyûlési képviselõ szintén köszöntötte Kókai
Gézát.

Ezután a presbiterek virágcsokorral köszöntötték a meghívott
vendégeket. Végül Csikós Mihály gondnok úr a jelenlevõket
meghívta, hogy a terített asztal mellett folytassák az együttlétet.

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki anyagi vagy

természetbeni adományával, segítésével hozzájárult, hogy
gyülekezetünkben e fontos nap szép rendben történjen.
Mindenkinek köszönünk bármilyen jellegû segítségét. Külön
köszönjük Lakitelek Önkormányzatának, hogy a Mûvelõdési Házat
használhattuk, az ottani dolgozóknak, hogy kétkezi munkájukkal is
mellettünk álltak. Köszönjük Nyárlõrinc Önkormányzatának, hogy
szépen megterített asztallal várhattuk vendégeinket.

Az esperesi áldás.

A Presbitérium nevében egy új, gyönyörû palástot adott át a
beiktatott lelkipásztornak, aki ezt rögtön használatba is vette.
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Mély fájdalommal búcsúzik a
Népfõiskola

Egy borongós reggelen kaptam a hírt, örök álomra
hajtotta fejét Pásztor László, az AMOSZ örökös
elnöke.
Ahogyan Tollas Tibor is, õ is nagyon sokat tett azért,
hogy a Népfõiskola Alapítvány létrejöhessen, állandó
támogatónk volt, évenként  ellátogatott a
Népfõiskolára. Emlékét örökre megõrizzük.

PÁSZTOR László (1921-2015)
vegyész, gyógyszerész, diplomata,. Felsõelemér (Bánát), 1921. szept. 1. Sz.:
Pásztor Károly és Majer Mária. Nõs, Bihari Nagy Adél. Gy.: László. 
T.: Elemi isk., Törökbálint (1926-1930), Fasori Evangélikus Gimnázium,
Budapest (1930-1939), Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest (1939-
1943.), University of Pittsburgh, USA (1957-1964). Gyógyszerész (MS), vegyész
(MS). Érd. köre: A magyarság jövõje, emberi jogok, nemzeti és nemzetiségi
jogok, önrendelkezési jog, külpolitika és nemzetbiztonság, nemzetközi kapcso-
latok. A magyarság összefogása (USA) és a magyar ügyek támogatása. 
É.: Gyógyszerészként kezd dolgozni 1943-ban. 1946-ban és 1951-ben hamis
vádakkal bebörtönzik A Legfelsõbb Bíróság 1992-ben és 1995-ben megsem-
misíti az ellene hozott ítéleteket. 1956-ban bekapcsolódik az októberi
eseményekbe, az oroszlányi, gyõri, dunántúli forradalmi tanácsok munkájába.
1956. novemberében elhagyja Magyarországot, Bécsbe, majd Amerikába megy.
1957-tõl a Jones and Laughlion acélgyárban vegyész-gyakornok, kutatóve-
gyész, 1958-tól csoportvezetõ vegyész, 1965-tõl osztályvezetõ. 1969-ben a
Republikánus Párt (RNC) egyik országos igazgatója, 1970-ben megszervezi az
Országos Republikánus Nemzetiségi Tanácsot, és megválasztják a szervezet
elnökének. 1971-ben kinevezik a Republikánus Párt Elnöki Tanácsadó Testülete
elnökévé Bob Dole szenátor pártelnök mellé. 1972-1974-ig a Republikánus Párt
országos végrehajtó bizottságának a tagja. 1973-ban a Fehér Ház kinevezi az
UD EPA (Környezetvédelmi Minisztérium) tanács-adójának. 1974-tõl a Dravo
mérnöki és építkezési vállalat tanácsadója, 1977-tõl a vállalati tervezési osztály
egyik vezetõje. 1980-ban Reagan elnök választási gyõzelme után a kor-
mánykapcsolatok igazgatója a Dravónál, és Washingtonba helyezik. 1987-ben
nyugdíjba vonul, önkéntesként az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége
(AMOSZ) washingtoni irodáját vezeti, ahol az AMOSZ 104 tagintézményét is
képviseli. Társ. tev.: Az amerikai Republican National Committee egyik igazgató-
ja (1969-1972), a Magyar Szabadságharcos Szövetség (USA) intézõbizottsági
tagja (1957-tõl fõtitkára (1962-1969), tiszteletbeli elnöke (1976-), a Magyar
Szabadságharcos Világszövetség fõtitkára (1964-1969), tiszteletbeli elnöke, az
Országos Republikánus Nemzetiségi Tanács alapító elnöke, örökös tiszteletbe-
li elnöke (1970-). A Nemzetiségek az Elnök Újraválasztásáért Bizottság elnöke
(1972). Az Amerikai Magyar Szövetség Igazgatóságának elnöke (1974-1979),
ügyvezetõ elnöke (1979-1984), a pénzverdék kormánybiztosa (1975). A
Republikánus Párt Természeti Kincsek Tanácsának tagja (1978-1986). A
Reagan-Bush Kampány Országos Nemzetiségi Tanácsadója (1980), Nemzeti-
ségi Önkénteseinek tiszteletbeli elnöke (1980). A Nemzetek Felszabadítását
Támogató Szövetség (LSA) elnöke (1989-), az AMOSZ ügyvezetõ elnöke
(1984-1991), országos elnöke (1991-1996), tiszteletbeli örökös elnöke (1996-),
számos konferencia delegátusa. Díjak: Az Év Magyarja (1969, 1970), Az Év
Embere (1974, 1980). Számos országos és állami republikánus, több nemzetisé-
gi és magyar kitüntetést is kapott a Republikánus Pártért, a republikánus
nemzetiségekért és a magyarságért végzett munkájáért. F. m.: 44 tudományos
értekezés, számos politikai hír, AMOSZ hírszolgálati jelentés szerzõje. Több
tanulmányt írt az emigrációs tevékenységrõl. C.: 196 Hungaria Dr. Rockwood, PA
15557-7746 (lakás), Nath. Fed. of Am. Hungarians, Washington, 717 Second
Street, DC 20002 (hiv.). Tel.: (814)-352-7188 (lakás), (202)-204-5438 (hiv.)

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES VENDÉGEINKET, HOGY A
Népfõiskola Alapítvány termál medencéje, uszodája
2015. május 1-tõl nyári nyitva tartással, változatlan

áron, étkezési lehetõséggel várja kedves úszni vágyó
vendégeit!

Uszodai nyitva tartás
Hétfõ Zárva
Kedd 10 –  22 óráig
Szerda 10 – 22 óráig
Csütörtök 10 – 22 óráig
Péntek 10 – 22 óráig
Szombat 10 – 22 óráig
Vasárnap 10 – 22 óráig

NYÁRI ÚSZÓTÁBOR A NÉPFÕISKOLA SZERVEZÉSÉBEN

Kedves Szülõk! 
Ha már szervezik a gyerkõc nyári táboroztatását, gondoljon ránk! 

Ismételten lesz lehetõség  Nyári napközi jelegû úszótáborra a 
NÉPFÕISKOLÁN!

Idõpontok:
– 1.  turnus: 2015. június 22-26.
– 2.  turnus: 2015. június 30-júl ius 03.
– 3.  turnus: 2015. júl ius 6-10.
– 4.  turnus: 2015. júl ius 13-17.
– 5.turnus: 2015. júl ius 27-31.

A tábor minden nap 730-tól 16 óráig tartanak. 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, azonban ha egy családból 2 vagy több
gyermek 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, gyermekfelügyeletet és úszásoktatást.

A tábor turnusainak maximális létszáma: 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.konyvtar@lakitelek.hu

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kincsem lovas tábor – 2015. július 12-18.

A Népfõiskola Alapítvány 1 hetes, 
bentlakásos nyári lovas tábort szervez 

2015. július 12- 18 között gyermekek részére.
Korosztály: betöltött 9 éves kortól 13 éves korig.
Elhelyezés: 3-4 ágyas  szá l lodai  szobákban.  
Fe lnõt t  fe lügyelet  a  tábor  egész ide je  a lat t  b iz tosí tot t .
Program: lovas elméleti oktatás, lovaglás, kézmûves foglalkozás,
tábortûz, népdaléneklés, úszás, túrázás. Ár: 35.000 Ft/ fõ

Bõvebb információ és jelentkezés: Kis Márta, 76/549-040, 
nepfoiskola.konyvtar@lakitelek.hu
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Helytörténet, néprajz
„Mocsárban, patakban,
Hej, fura nép lakik ottan.
Zöld a háta, kék a lába,
Rettentõen nagy a szája!
Ua! Ua! Brekk! Brekk!“

Gyermek mondóka

Békavadászat

Szent György nap táján megszólalnak a békák. Mocsarak, tavak partján
felcsendül a békamuzsika. A brekegést értõk szerint azt mondja „varrok, var-
rok“. A nõstény kérdi „mit varrsz, mit varrsz“? Mire
a hím harsányan kiálltja „papucsotcsotcsot“! A
kisvizek „nevezetességei“ a mocsári teknõs
(Emys orbicularis) és a kecskebéka (Rana escu-
lenta) egykor tömegesen fordult elõ. Napjainkra a
vízelevezetések révén állományuk jelentõsen le-
csökkent. 

Így mielõtt ezen írás olvasása elfogyasztásukra
gusztust keltene, hadd jegyezzem meg,
hazánkban minden hüllõ és kétéltû faj védett.

Múmia fehér ruhában
A békát a magyar nép zöme sohasem ette, mondhatjuk utálta. Nem irtó-

zott tõle, szükség szerint használta, megtûrte. Sõt a gémeskút tisztaságáról
azt tartotta „az a jó ivóvíz, amelyikben béka van“. Míg a halat, rákot, csíkot
megette, a nadállyal nehéz tápláléktól elsûrûsödött vérét szívatta, gyógyított
vele, addig a békát inkább kuruzslásra használta. Régi házak kamráinak
mestergerendáin mindenhol látni lehetett a fehér ruhába „öltöztetett“
békamúmiát. Csak az orra látszott ki a göngyölegbõl. Ezzel kerekítették
körül a daganatos, vagy keléses testrészt pontosan kilencszer. Meggyõ-
zõdésük szerint ettõl elmúlik a betegség. Gyógyerejû békát Szent György
napja elõtt kell fogni, míg meg nem szólalt. Nyársra húzzuk, s az eresz alá
tesszük száradni. Ha kiszáradt gyolcsban tekerjük és mehet végsõ helyére.
A békamúmia évtizedekig megvolt, az örökségben apáról fiúra szállt.

Múzeumban õrzik azt a kecskebéka vállcsontot, amit a csendõrök 1910
körül egy vén kuruzsló asszonytól vettek el. A csonttal az öreg nõ „gyógyí-
tott“olyanformán, hogy az emberen és állaton keletkezett daganatot „kilenc-
szer megkerekítette“, lelohasztotta. 

A zöld levelibéka (Hyla arborea) a
szerelmi varázslás eszköze. Ha a lány
szoknyája alsó szegélyébe szárított békát
varr, a szeretett legény nem tud megsz-
abadulni tõle. Hasonló célt érhetünk el hor-
gas csonttal. Észrevétlenül a kiválasztott
férfi ruhájába kell akasztani, amitõl örökre a menyecske „rabja“ lesz.
Boszorkányperekben országszerte elõforduló nõi praktika. Bács megyében
úgy tartják, ha terhes asszony agyon üt egy békát, tizennéggyel lesz több
evilági vétkeinek száma.

Átkozott kuruttyolója
A véletlenül békát nyelõt, kinek hasából kuruttyolás hallik, gólyagyomron

ágyalt pálinkával itassuk. Feltétlenül gólyagyomor kell, csak ez tudja
megemészteni a békát, miként a kígyót is. Nyitott szájjal alvók között
elképzelhetõ, kígyó mászik a hasába. Ekkor a szerencsétlent borban oldott
kõriskéreg lével itassuk. A hüllõ ettõl megdöglik, s a kúrát pálinkában
feloldott, porrá õrölt gólyagyomor itókával folytathatjuk. Akinek túlságosan
ízlik a pálinka, annak szárított békaport keverjünk az italába. Meglátják,
ettõl mértékletes lesz. Az izzadós kezûek tartogassanak csupaszbékát
markukban.

Mákot tanácsos még Szent György elõtt vetni. Ha már megszólalt a béka,
a kései vetés erõsen férges lesz. De nem csak a termést tudja elkuruttyolni.

Ha akkor szólal meg az átkozottja, mikor a kan rajta van az emsén, elmarad
a malacozás. Aki másnak ártani akar, dobjon egy élõ békát haragosa égõ
kemencéjébe. Sosem fog benne rendesen kisülni a kenyér, mindig zsengés
marad. A béka hidegrázásos láz, a hideglelés elvivõje, hordozója. A beteg,
hogy megszabaduljon bajától, változatos módon igyekszik átadni valakinek,
vagy valaminek. Így a békának is. Üvegben, korsóban tartott békáról leissza
a vizet, majd néhány napig a nyakában hordja az állatkát. Végül cérnát,
fonalat köt a lábára és vízbe dobja. 

A hangos brekegés esõt jelent.

Béka az asztalon
Kecskebékát a halászok varsával, merettyûvel fogták. A hálóba került

állatkát sem dobták vissza, tartóba tették. A békászok zsinórra kötött horgot
használtak. Színes, többnyire piros rongydarabot húzogattak az állat elõtt,
aki azt rovarnak nézte és ráharapott. Ritka eseményrõl számolt be „Az Est“
1933. novemberi 13-i száma. Szentesen a Katholikus Kör egy vacsoráján
500 rántott békacombot tálaltak fel. Elsõ rendezvényük 1888-ban volt. A
békakedvelõk száma 150-160 fõ. 

Elkészítésérõl Kreter István „békaböllér“ számolt be. „A béka derekánál
egy izületszerû, hajló, mozgó része van. Ezt kell keresztülvágni … combot,
lábat lemetszeni. Elõtte elkábítom, vagyis a fejét az asztalhoz csapom.
Leírhatatlanul panaszos sírást, jajgatást csap. … Kiegyenesedik, száját
eltátja, lábát összeteszi, mintha imádkozna. Gyenge idegzetûeknek nem
való. Mikor elkábult éles késsel elválasztom az alsó testet a felsõtõl, a lábak
körmös részét levágom, … csak a combok maradnak meg, amit a nyúzók-
nak átadok. Õk kifejtik a bõrbõl és többször átmossák a húst. Édeskés ízét
sózással veszik el. Besózáskor a békacombok mint a pókláb úgy mozog-
nak. Paprikásnak és becsináltnak is lehet fogyasztani."

Teknõs az asztalon
A teknõst a nép csak elvétve ette. Pásztorok, halászok ritka eledele volt.

Pákászok gyûjtötték tõlük urak és városi vendéglõk asztalára került. A
teknõsökbõl készült ételt szerelmi vágyfokozó tápláléknak tartották. A
begyûjtött és leszállított állatok mennyiségét jól példázza 1776-ban 1700
állatot kellett „Kegyelmes Hertzegünk“ Eszterházy Pál kismartoni és eszter-
házai birtokára szállítani. A regimentet tizenhat falu állította ki. A teknõs
beadás több helyen a kötelezõ jobbágyi szolgáltatás része volt.

Faragó pásztorok is fogták a teknõst. Orbán Bálint egykori darvász és
juhász elbeszélése szerint esténként kiültek a vízhez és kurrogásszerû
hanggal partra csalogatták. Mire a teknõs kimászott. Megfogták, fejét le-
vágták, nyársra kötve parázs fölött forgatták. Egyszer csak a teknõje han-
gos csattanással levált. A puha testet forró vízbe mártották, így lejött a bõre.
Egy szál belét kihúzták csak szép fehér húsa maradt ott. Feldarabolva,
hagymás zsírban megsütötték, megették. A páncélból karikásnyelek, botfe-
jek, hangszerek berakott díszeit faragták.

Szeged környéki hiedelem szerint a béka a föld mérgét szívja el ezért nem
szabad bántani! No és mert védett! 

Lisztes János

LÉLEKÜDÍTÕ GONDOLATOK
„Egy ölelésnek hatalmas értéke van. Segít abban, hogy szavak nélkül
tudasd a másikkal, mit érzel iránta. Ha rossza napod van, ha ideges vagy,
egy ölelés segít megnyugodni. Érezteti, hogy biztonságban vagy. Egy öle-
lés segít kibékülni, segít jobban, sokkal jobban szeretni.  Egy ölelés lehet
fájdalmas, boldog, lehet tiltott, vagy éppen titkos. De felesleges SOHA!“

„A legáldottabb kéz a földön/A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:/Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom megáldja Istenünk is,/Az örök Jóság s Szeretet! -
Némán, nagy, forró áhitattal,/Csókolom meg a kezedet!“ Dsida Jenõ

„Az anyák halhatatlanok. /Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott/sincs közülük; fiatalok, /mint az idõ.“ Ratkó József
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Nyolc mérkõzés – szenzációs eredmények

A folyamatosan hazai pályán játszott öt mérkõzést követõen megvívta
elsõ tavaszi idegenbeli összecsapását is a megyei másodosztályban szere-
plõ lakiteleki labdarúgó csapat. A nyolc mérkõzésbõl három igazi rangadó-
nak volt. Az elsõ, a veretlen, sõt százszázalékos Városföld ellen elleni
találkozó. Ahogy azt remélni lehetett, a hazai pályán, hazai közönség elõtt
bizonyított a csapat. Négy-öt perccel a mérkõzés vége elõtt 3:2 volt az
állás. Azt lehetett remélni, hogy sikerül két vállra fektetni az éllovast. Végül
azonban hazai szempontból balszerencsés körülmények között a
vendégeknek sikerült kiegyenlítenie. Ezzel együtt is nagyszerû mérkõzés
volt, amit alátámaszthat az is, hogy a szövetségi ellenõrként jelen lévõ
Kerpics Ferenc megyei elsõ osztályú színvonalúnak értékelte a találkozót. 

A másik rangadót idegenben kellett megvívni, méghozzá az örök rivális-
nak számító szomszédvár, a Tiszaalpár ellen; Húsvét vasárnapján. Ha
valaki a tabellára tekintett, minden bizonnyal a hazaiaknak adott nagyobb
esélyt. Ráadásul, ami a táblázatból nem látszott; a  forduló elõtti gól-
lövõlista harmadik helyén álló támadót is soraikban tudhatták. Ugyanakkor
-igaz, hazai pályán- a lakiteleki csapat a tavaszi öt fordulóban tíz pontot
szerzett, az alpári pedig ötöt. A szurkolók persze tudják; mindig
háromesélyesnek lehet tekinteni ezt az összecsapást. 

Bár a közvetlen felkészülést megzavarta a szeszélyes idõjárás, a
lakiteleki csapat elszántan várta a hétvégét. A látottak alapján azt lehet
mondani, hogy igaza volt Kemenes György edzõnek; sikerült a rangadóra
ráhangolódni. Együttesünk végig egyenrangú ellenfele volt a hazaiaknak.
Sõt! A második félidõ nagy részében sikerült felülmúlni is riválisát. Egy
dolog nem ment; a góllövés. Érdekes, hogy amíg az éllovas 15 kapott góljá-
nak mi lõttük az egyötödét; a bajnokság addig eltelt idõszaka alatt nálunk
csak két csapat ért el kevesebb találatot. Hiába volt ezúttal is több
helyzetünk, az eredmény 0:0 maradt. Nem könnyítette meg a helyzetet,
hogy egymás után, további két mérkõzésen idegenben kellett helytállni. A
tiszaalpári mérkõzés utolsó harmadában-negyedében nyújtott teljesítmén-
nyel viszont már lehetett remélni, hogy jobb helyzetkihasználással a
következõ mérkõzéseken is lehetnek komoly pontszerzési esélyeink. Azt
persze senki nem gondolta, hogy Jakabszálláson simán, 8:0 lesz a
javunkra. A dobogó legfelsõ fokára is pályázó, a mezõnyben eddig maga-
san a legtöbb találatot elért Lajosmizse otthonában aratott 2:1 arányú
gyõzelem pedig sokak számára a forduló legnagyobb meglepetése volt.
Szerencsések voltak azok a szurkolók, akik elkísérték a csapatot.

Menetelnek az ifjúságiak

Az ifj. Tóth Sándor irányításával dolgozó U21 korosztályos csapatunk
folytatja kitûnõ szereplését. A tavaszi idény eddigi nyolc mérkõzését meg-
nyerte, negyvenegy találatot ért el és mindössze hetet kapott; négy pon-
telõnnyel a tabella élén áll. Azt viszont meg kell jegyezni, hogy a második
halyen álló csapat két mérkõzéssel, a harmadik pedig egy mérkõzéssel
kevesebbet játszott. Pillanatnyi legfõbb riválisát viszont az utolsó for-
dulóban fogadja, várhatóan ott fog eldõlni a végleges sorrend. Annyi azon-
ban szinte biztosra vehetõ, hogy a dobogóról már aligha lehet a lakiteleki
ifjúsági csapatot leszorítani.

Az öregfiúk is pályán

Április elején, az ünnepeket követõen elkezdték edzéseiket az „öregfiúk“
is. Gyorsan bele kell lendülniük, hiszen május elsõ napján, hazai pályán a
régi barát – pályán örök rivális – tiszaalpári kollégáikat fogadják.
Remélhetõen élvezni fogják a nézõk, a szurkolók, a majális résztvevõinek

érdeklõdését, támogatását. tf   

Hajrájához érkezett a bajnokság
A labdarúgó megye II. osztálya elérkezett az utolsó harmadához.

Tavasszal a lakiteleki gárda Kemenes György vezetésével már 17 pontot
szerzett az öt gyõzelem mellé kettõ döntetlen és egy veresége társul így a
tabellán 28 ponttal a hetedik helyen állnak. Az U21-es ifjúsági csapat a
múlt hétvégi Lajosmizse elleni fölényes gyõzelmével az élre ugrott és
vezetik a bajnokságukat. Az U17-es csapat a dobogó harmadik helyén áll,
tavasszal még veretlenek és a gólarányuk pozitív 28-3-as. A legkisebbek a
14 év alattiak is küzdenek az új bajnokságban nekik egy gyõzelem mellé
három vereség jutott.

Lakiteleki TE (felnõtt) eredmények:

2015.04.18. LAJOSMIZSEI VLC – LAKITELEKI TE 1 – 2
2015.04.12. JAKABSZÁLLÁS KSE – LAKITELEKI TE 0 – 8
2015.04.05. TISZAALPÁR SE – LAKITELEKI TE 0 – 0
2015.03.29. LAKITELEKI TE – PÁLMONOSTORA SE 0 – 1
2015.03.22. LAKITELEKI TE – KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS 2 – 1
2015.03.14. LAKITELEKI TE – VÁROSFÖLD SE 3 – 3
2015.03.08. LAKITELEKI TE – BUGACI KSE 2 – 0
2015.03.01. LAKITELEKI TE – HELVÉCIA SE 2 – 0

Lakiteleki TE U21 eredmények:

2015.04.18. LAJOSMIZSEI VLC – LAKITELEKI TE 2 – 6
2015.04.12. JAKABSZÁLLÁS KSE – LAKITELEKI TE 2 – 3
2015.04.05. TISZAALPÁR SE – LAKITELEKI TE 2 – 5
2015.03.29. LAKITELEKI TE – PÁLMONOSTORA SE 4 – 0
2015.03.22. LAKITELEKI TE – KKFHÁZI VASUTAS-FTSI 4 – 0
2015.03.14. LAKITELEKI TE – VÁROSFÖLD SE 6 – 1
2015.03.08. LAKITELEKI TE – BUGACI KSE 11 – 0
2015.03.01. LAKITELEKI TE – HELVÉCIA SE

Lakiteleki TE U17 eredmények:

2015.04.11. JÁSZSZENTLÁSZLÓ SE – LAKITELEKI TE 0 – 6
2015.04.04. LAKITELEKI TE – KUNSZÁLLÁS SE 13 – 0
2015.03.28. LAKITELEKI TE – KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK 0 – 0
2015.03.21. LAKITELEKI TE – LAJOSMIZSEI VLC 9 – 3

Lakiteleki TE U14 eredmények:

2015.04.19. KUNSZÁLLÁS SE – LAKITELEKI TE 14 – 0
2015.04.15. KECSKEMÉTI LC - B – LAKITELEKI TE 7 – 0
2015.04.10. LAKITELEKI TE – JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE 1 – 5
2015.03.29. LAKITELEKI TE – FÉLEGYHÁZI TSI 5 – 2

Laki te lek i  Torna Egylet
– Verebélyi Gábor és Terjéki Ferenc összeállítása –

„Az én anyukám olyan, mint egy
angyalka, mindig tudja, hogy
mire gondolok és azt teljesíti is!
Nagyon szeretem.“ Kata

„A világon a legjobban anyucikámat
szeretem. Nagyon szép. Olyan,
mint egy varázsló! Amit kérek, azt
teljesíti is!  Õ a legjobb hozzám és
a nagymamám.“ Emma

ANYÁK NAPJA
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Az idei falugyûlésen az önkormányzati
képviselõk is beszámoltak

tevékenységükrõl

Március 26-ra hívták össze a 2015-ös falugyûlést a
Mûvelõdési Házba. A korábbi falugyûlésektõl eltérõen,
törvényi változás miatt a mostani alkalommal már
egyenként minden önkormányzati képviselõ is beszámolt
eddig elvégzett munkájáról.

Elõször Dombi Sándor önkormányzati képviselõ szólt. A
munkahelyteremtés kapcsán fontosnak nevezte a külsõ sze-
replõk mellett a helyi vállalkozások erõsödését is. Ha a helyi
vállalkozások bõvülni tudnak, azzal is új munkahelyek létesül-
hetnek, ezért kezdeményezni fog egy pályázati forrásokról
szóló elõadást a helyi vállalkozók részére. Képviselõként
támogatja a Lakiteleki Torna Egyletet abban, hogy megépüljön
a lakiteleki mûfüves pálya. Kezdeményezõje a
Hétboldogasszony Emlékhely megvalósításának, ami civil
adakozásból, a Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület
közremûködésével épülne meg. A Lakiteleki
Takarékszövetkezetnél nyitott elkülönített számlán szívesen
fogadják a felajánlásokat.

Madari Andor alpolgármester kiemelte: a képviselõ-testület
elfogadta a temetõ rendezési tervét, ami rendezettebbé teheti
a helyi temetõ arculatát. A Lakitelek Közbiztonságáért
Alapítvány pályázata révén egy új, modern, rendszámfelis-
merõ kamerarendszer épül ki Lakiteleken. Figyelemmel kíséri
a tanyagondnoki szolgálat munkáját is, amit az alpolgármester
szerint fejleszteni kell. Tervei között szerepel Mezõgecse kár-
pátaljai testvértelepülés megsegítése a mostani ukrán-orosz
nézeteltérés idején. A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület
elnökeként elmondta: az elmúlt évek munkájának ered-
ményeként a Lakitelek ÖTE hamarosan I. kategóriájú
közremûködõ tûzoltó egyesületté válik.

Belicza András önkormányzati képviselõ a civil szervezetek
és a helyi közösségek fontosságát hangsúlyozta. Több
településünkre érkezõ vendég is rácsodálkozott, milyen sok
civil szervezet van Lakiteleken. A késõbbiekben is tartani fogja
a kapcsolatot a civilekkel, azok rendezvényeinek szer-
vezésében részt kíván majd vállalni. A lakiteleki tûzoltó-
zenekar munkáját kiemelkedõnek tartja, amely két év alatt
zajos sikert aratott, a fúvószenekarok között tavaly ezüst
minõsítést szerzett, 2015-ben pedig arany minõsítést szerzett.

Olajos István önkormányzati képviselõ elmondta: a külsõleg
megújult lakiteleki óvoda a falu nagy büszkesége, ugyanis re-
ferencia intézmény lett, viszonyítási pont a megye többi
óvodája számára. A lovasoktatást sikernek tartja, amely be lett
illesztve a heti öt testnevelés órába a 3-4-5. évfolyamokon. Fel
lett újítva az óvoda és az iskola épülete, de vannak még
teendõk.

Szentirmay Tamás önkormányzati képviselõ képviselõi
tevékenységét a következõképp foglalta össze: „eddig is
megszavaztam mindent, és ezután is meg fogok mindent
szavazni annak érdekében, hogy Lakitelek tovább fejlõdjön“

Bende László önkormányzati képviselõ hangsúlyozta: a
képviselõ-testület legtöbb döntése egyhangú volt, amit minden
esetben komoly elõkészítõ munka elõzött meg.
Kezdeményezésére fogadta el korábban a képviselõ-testület
az átláthatósági rendeletet. 

Varga Zoltán a lakitelekma.hu nyomán

Lakitelek Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület hírei

A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület
az utóbbi idõben három esetben kapott riasztást, kettõ
alkalommal tûzesethez, egyszer pedig mûszaki men-
téshez vonultak az önkéntes tûzoltók. Valamennyi eset-
ben a tiszakécskei önkormányzati tûzoltók felé segít-
ségnyújtást végzett az egyesület.

– Március 25-én délután Kisalpáron gaz és avar égett.
– Április 9-én egy szikrai tanyában függöny gyulladt
meg.
– Április 18-án egy üdülõterületi ingatlannál kellett
szivattyúzni.

Március végén éves közgyûlést tartott a Horgosi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Lakitelek délvidéki
testvértelepülésének tûzoltóival a Lakitelek ÖTE tag-
jai jó kapcsolatot ápolnak, akik részt vettek a hor-
gosiak éves közgyûlésén.

A közgyûlésen a Lakitelek ÖTÉ-t Varga Zoltán
titkár, Gödény Sándor és Müller Ferenc önkéntes
tûzoltók, valamint Belicza András önkormányzati
képviselõ, a tûzoltózenekar tagja képviselte.

Szintén március végén tûzcsap ellenõrzést tartot-
tak a Lakitelek ÖTE tagjai a tõserdei üdülõterületen.
Az önkéntes tûzoltók valamennyi üdülõterületi tûz-
csapot ellenõriztek mûködõképességi szempontból.
Az üdülõterületi tûzcsapok többsége még földalatti,
így néhány esetben feladatot jelentett azok meg-
találása. Olyan tûzcsap is volt, ami már teljes
egészében föld alatt volt.

Újjáépülhet a lakiteleki tûzoltószertár!
A képviselõ-testület április 9-i ülésén tulajdonosi

hozzájárulását adta, hogy a Lakitelek ÖTE újjáépítse
tûzoltószertárát az egykori épület mellett, a pol-
gárõrséggel együttmûködve Védelmi Központ néven.
Az ÖTE szertárát közel egy évtizede az akkori önkor-
mányzat méltatlan körülmények között elbontotta, majd a
terület jelentõs részét eladta, az ÖTE pedig az önkor-
mányzat egyik garázsába került. A jelenlegi helyen nincs
vizes blokk, iroda, oktató helyiség.

Az önkéntes tûzoltók a polgárõrséggel összefogva
Védelmi Központ néven kívánnak létrehozni közös
tûzoltó- és polgárõr bázist, ahol elhelyezést kapna a
tûzoltóautó és a tûzoltó szakfelszerelések, valamint a
polgárõrök autója. A Védelmi Központot a korábbi
tûzoltószertár melletti „krumpliföldön“ szeretnék az
egyesületek megépíteni.

A Védelmi Központ pinceszintjén kapna helyet a pol-
gárõrség szolgálati autója, amely oldalirányban tudná
elhagyni az épületet. A földszinten lenne az ÖTE gépjár-
mûfecskendõje, amely mellett kialakításra kerülne egy
iroda, egy teakonyha, egy raktár és vizes blokk. A tetõtér-
ben egy nagy tér kerülne kialakításra, amely alkalmas
lenne az ÖTE és a polgárõrség közgyûléseinek,
találkozóinak, rendezvényeinek megtartására.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Lakitelek
Önkéntes Tûzoltó Egyesület közhasznú tevékeny-
ségét, munkáját. Adószámunk: 19045009-1-03      V.Z.

200.000 Ft-tal támogatja az
önkormányzat kárpátaljai

testvértelepülésünket

A képviselõ-testület április 9-i ülésén
egyhangúan támogatta Madari Andor
alpolgármester javaslatát, miszerint
Lakitelek Önkormányzata 200.000 Ft
összegû támogatást nyújtson a nehéz
helyzetbe került Mezõgecse kárpátal-
jai testvértelepülésünknek.

Madari Andor alpolgármester elõter-
jesztésében kiemelte: az Ukrajna és
Oroszország között kialakult konfliktus
miatt nehéz helyzetbe került a kárpá-
taljai magyarság. Túl azon, hogy
katonának hívnak be magyarokat
Kelet-Ukrajna védelmére, az otthon
maradók is nehéz helyzetben vannak.

Madari Andor alpolgármester java-
solta, hogy Lakitelek Önkormányzata
2015. évi költségvetésében testvér-
települési kapcsolatokra elkülönített
200.000 Ft összeget támogatásként
juttassa el Mezõgecse községnek.
Ezzel a támogatással Lakitelek
lehetõségeihez mérten segítséget tud
nyújtani a bajba került testvér-
településnek. Mezõgecsén jelenleg az
óvodai ellátás biztosítása a legna-
gyobb gond. A képviselõ-testület az
alpolgármester javaslatát egyhangú 7
igen szavazattal támogatta.

Mezõgecse, és annak polgár-
mestere, Mester András több alkalom-
mal vendégül látta Lakiteleket a
Beregszász melletti községben. A két
település között 2012 óta van
testvértelepülési kapcsolat.

lakitelekma.hu

Kérjük, adója 1%-ával
támogassa a Polgárõrség

Lakitelek munkáját, 
faluvédõ tevékenységét.

Adószámunk: 19045676-1-03
Köszönjük!

Lakitelek 
hír-portálja!

Keresse a friss hírekért!
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„MIT KÍVÁN A MAGYAR LOVAS NEMZET?“
MIÉRT JÓ A LOVASKULTÚRA-OKTATÁS 
A GYERMEKEINKNEK?
VAN-E RÁ EGYÁLTALÁN SZÜKSÉG?

Az önkormányzat lovardavezetõjeként szeretnék válaszolni a kérdésekre.
A lovaglás fejleszti a testet:

– segít kialakítani a szimmetrikus testformát
– jótékony hatással van a testtartásra
– erõsíti a gerinc melletti izomzatot
– súlyos gerincproblémák (pl. gerincsérv, csípõproblémák) során 

orvosilag javasolt
– javítja a talp problémáit (lúdtalp korrekciója)

A lóval való foglalkozás, lovaglás fejleszti az agyat:
– szimmetrikus agymûködés erõsítése
–- koncentráció javítása
– logikai készségek erõsítése

A lovaglás, lóval való foglalkozás nemesíti a lelket:
– önfegyelemre nevel
– türelemre késztet
–- növeli az önbizalmat
– erõsíti a szociális érzékenységet
– a ló barátságot ad
– a ló szeretere nevel
– az emberek és az állatok tiszteletére tanít
– környezettudatos magatartásra oktat
– megtanít együtt élni, lélegezni a természettel

Szóval számtalan ok van, amiért ez jó a gyermekeknek.
Csak ennyi? Nem csak ennyi!
A ló nem csak sporteszköz. A kultúránk része, dalok, versek, képek,
szobrok... szereplõi.

Történelmünk legfontosabb segítõje. Háborúkban, csatákban, információ
áramlásban, szállításban, közlekedésben, földmûvelésben nélkülözhetetlen
volt a ló évezredeken át. Ma is nélkülözhetetlen a szabadidõ hasznos
eltöltésében, a sportban, az élelmiszeriparban (a lóhús ajánlott a szív-
betegeknek), vegyiparban (kozmetikumok alapanyaga a lótej), a gyógyszer-
iparban (ló vérét és vizeletét is használják pl. oxitocin hormon elõállítására).

A ló nem DIVAT! Mindig is hozzánk tartozott, ezért fontos a lovaskultúra
oktatás. Vannak gyerekek, akik félnek a lovaktól, ezen szeretnénk változtatni.
Nem célunk, hogy minden gyerek lóbolond legyen, csak lehetõséget szeret-
nénk adni nekik, hogy eldöntsék, mit akarnak. Szeretnénk, ha az utókor általános
mûveltsége gyarapodna múltunk megismerése által lovas vonatkozásban is. A
lovaságazatban több hiányszakma van. Keresik a magyar lovas embereket itthon
és külföldön egyaránt. Ez nem csak divat: jövõt, szakmát, lehetõséget ad.

Persze hátránya is van: pénzbe kerül az önkormányzatnak. Igen, tudjuk
gyereket nevelni befektetés és pénzbe kerül, a jövõ generációjának a jót tovább
adni áldozatokkal jár. Na, de kérem! Egy normális család azért dolgozik, hogy a
gyermekének jobb legyen, kultúráját, örökségét gyermekeiben tovább éltesse.
Jobb iskolába járhasson, nyelveket tanulhasson, jobban éljen, boldogabb
legyen. Az önkormányzat egy nagyobb család – több gyermekkel. Miért ne akar-
na az önkormányzat jót a gyermekeknek? Azért, mert sokba kerül? Vagy nincs
látható profit? Nem lehet mindent anyagiakban mérni! 

Szerintem gyümölcsözõ ez a befektetés, hiszen a gyermekekben elvetett és
kicsírázott mag egyszer szárba szökken és még akár forintban is mérhetõ pro-
fitot termelhet az országnak, vagy akár Lakiteleknek. (Visszautalnék a
lovaságazatban jelen lévõ hiányszakmák gondolatához!)

Na és az erkölcsi profit? Az nem érdekel senkit? Hogy mosolyognak a
gyermekek, egy-egy oktatás után ragyogó arccal mesélnek otthon, a kedvenc
lovaikkal álmodnak, róluk festenek, rajzolnak? Mi van azokkal a gyerekekkel,
akik az iskolában nem érnek el kimagasló, vagy átlagos eredményt, a
lovardában viszont sikerélményük van?

Máshol a szülõk súlyos pénzeket, egész vagyonokat fizetnek azért, hogy

gyermekeik lovas oktatásban vehessenek részt, míg a lakiteleki
gyerekeknek ez a lehetõség ingyenesen biztosított, hiszen a KLIK, az
Önkormányzat, a Lakiteleki Népfõiskola, és a lovas gazdák hozzájárulásá-
val a családoknak anyagi terhet az oktatás nem jelent. Arról nem is szólva,

hogy a lovaglás mellett, párhuzamosan – szintén ingyenesen – úszásoktatás-
ban is részesülnek a gyerekek.

Hogyan lehetséges az, hogy az ország bármely részérõl érkezõ lovas szak-
ember, laikus lótartó, szülõ vagy pedagógus ámulattal és elismeréssel adózik a
sokéves közös munka és eredmény mellett, az önkormányzat és néhány lakos
részérõl mégis kétségek, akadályok merülnek fel ennek a programnak az élet-
ben maradása és tartása mellett? Nem is merem megkockáztatni azt a kósza
gondolatot, hogy a manapság folyó politikai és társadalmi csatározások
színetere az oktatás és a nevelés lesz! Beteges gondolat lenne az, hogy gyer-
mekeinket használjuk eszköznek politikai és gazdasági érdekek éléréséért...

Hogy lenne-e bármi más, amit szívesebben csinálna a gyermeke? Igen-
igen ez is fontos kérdés! Persze, csinálhat is mást! Van ingyenes labdarúgás,
röplabda, bírkózás és néptánc is az iskolában, és emelett sok másik térítés-
köteles mozgásos foglalkozás! Mi lehetne még? Talán ritmikus sportgimnaszti-
ka, balett, szertorna, kardvívás... Ne essünk már a bõség zavarába. Ennyi min-
den sem elég? Ráadásul a lovas oktatáshoz minden erõnk és lehetõségünk
rendelkezésre áll, ezért is tudjuk ingyenesen biztosítani. Jelenleg ebben van
Lakitelek erõssége, lehetõsége. A krumpli helyett sem termesztünk narancsot,
mert nem adott hozzá Lakiteleken és körnéyékén a feltétel és a lehetõség...

Kötelezõ-e a lovaglás? Valóban, tanrendbe illesztett, testnevelésóra
keretében zajlik. Ugyanúgy, ahogyan a technika óra, a hit- és erkölcstan, vagy
a nyelvi órák. Benne van a gyermekek kötelezõ óraszámában, tehát kötelesek
rajta részt venni. Na, de kérem szépen, senkit nem kötözünk fel a ló hátára, ha
nem akar lovagolni, vagy fél az állattó! Ehelyett elmélyülhet az elméleti lovas
ismeretekben, ill. a gyakorlati lógondozási feladatokban. 

Az sem utolsó szempont, hogy nem igényel speciális képességet, vagy
fejlettséget a gyermekektõl, sõt inkább fejleszteni, felzárkóztatni tudunk.

Tisztelt Olvasó! Magyarország legalacsonyabb költségvetésû lovardája
itt mûködik Lakiteleken. Az infrastruktúrát és a lovakat ingyen kaptuk. Ez sok-
sok millió forint megtakarítás. Mint oly sok másban, ebben is elsõk vagyunk mi,
lakitelekiek. Nehéz a nagy hóban utat törni, de mindig az elsõk nevét jegyzik fel
az utókornak. Legyünk az eredményeinkre büszkék, és ne leépítsünk egy jól
mûködõ rendszert, hanem keressük a lehetõséget a fejlesztésre, tovább
építésre. Ne felejtsük el: lovas nemzet a magyar! 

Remélem, a miértekre elég választ adtam.
Tisztelettel: Dobecz Éva

Lakiteleki Önkormányzat Lovardavezetõje

A FENTIEKET MEGERÕSÍTI A MÁSIK LOVAS OKTATÓ IS!

2013. szeptembere óta az iskolai lovasoktatás keretében intenzíven foglalko-
zom a gyerekek lovagoltatásával. Azóta folyamatosan azt tapasztalom, hogy a
viselkedésproblémákkal küzdõ gyerekeknek segít, hogy ha lovakkal kerülnek
kapcsolatba. Ezeken az órákon meg kell érteniük a ló viselkedését, alkal-
mazkodni kell hozzá. Az állat rögtön reagál a gyermek viselkedésére. 

A gyerekeknek, meg kell tanulniuk, hogy hogyan kommunikáljanak tisztelettel
egy náluknál sokkal nagyobb és erõsebb állattal, hogy az szót fogadjon. 

Ez nagyban segíti a gyermekek alkalmazkodási képességét, miközben ma-
gabiztossá is válnak. A lovak akkor nyugodtak és magabiztosak, ha érzik, hogy
a lovasuk félelem nélkül, határozottan, céltudatosan irányítja õket. Többek
között ezt a szituációt lehet a gyermekek lovas oktatása során a személyi-
ségfejlesztés területén jól hasznosítani. 

Óriási segítség a direkt, vagy rejtetten agresszíveknek és az önbizalom-
hiányosoknak is. Fontos felismerni, hogy az agresszíveknek azért, mert itt
erõbõl nem tudja legyõzni a lovat, itt csak az együttmûködés kialakításával tud
elõbbre jutni a lovas...

Szeretném, ha a lovaglás, mint egy fontos pedagógiai eszköz – továbbra is szere-
pelne az iskola alaptantervében.    Pajer  Monika, a 4. osztályosok lovasoktatója



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

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

2,5 szobás családi ház
eladó.Érd.: 06-30/214-28-69

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. 

Kecskeméti
Építõipari Kft.
keres kõmûves
szakmunkást
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!

Lakitelekre 
megrendelés

esetén kihozzuk a
halat!

Megrendelhetõ:
06 70/631 22 66

– 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

Fiatal, megbízható pár hosszú távra  keres
kizárólag új építésû kertes HÁZAT (tanya kivételé-

vel!) albérletbe, a késõbbiekben megvételre. 
Tel.: 06-70/405-11-52
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Vízsz. 1.  hagyományõrzõ rendezvényünk a Holt-Tisza partján
minden esztendõben (z.b.: Y). 15. Tetõfedõ anyag. 16.
Zöldségféle. 17. Helyet foglal. 18.  Amerikai sci-fi kalandfilm. 20.
Különlegesen értékes. 22. Betû kiejtve. 23. … Ernõ, a Góbé vitor-
lázó repülõ feltalálója. 25. …- mezõn járok én, ismert népdal. 29.
ZUT. 32. Van ilyen rózsa is, és hangszer is. 33. A fogkrémtartót.
36. Újonnan. 38. Terrorszervezet. 39. Ila, Róza mássalhangzói. 40.
Gyermek, lurkó. 42. Mister. 43. Kötelesség elhanyagolása. 45. YI.
43. Ukrán  és kambodzsai autó. 48. Pinceszagú. 49. Keretes;
ilyen csizma is van. 51. Lenni páratlan betûi. 52. Papírmérték.53.
Somogyban: dödölle. 54. AÉK. 55. America Online. 56. Hangtalan
manír! 57. Dada. 59. Nózija. 61. Három Á! 63. Fél kávé! 66. Ide-
oda mozgat. 68. Kötéshez való anyagot. 71. Nézhetne. 75. Neves
horrorfilm rendezõ. 77. Holt-Tisza parti rendezvényünk (z. b.:
T, O).

Függ. 1. Nagyon régi falusi rendezvényünk (z. b.: R, T, S). 2.
Néma Zsil. 3. Évi-hangzó! 5. Iskolai rendezvény, évek óta nagy
sikere van (z. b.: A)! 6. Kevert Vera! 7. Nõi énekhang. 8. Üzem. 9.
Kettõs betû. 10. Tetõpont, legmagasabb fok. 11. Ritka férfinév. 12.
Hang nélküli illem! 13. … Sziget; jegyiroda. 14. …poetica, költõi
hitvallás. 19. Szájszínezõ. 21. Település Gyõr mellett (Radnótihoz
köthetõ). 24. Agyban letompít. 26. Robbanó. 27. Õrnagy-hangzó!
28. Biblia személy. 30. A kitûnõ. 31. Ancsi további becézése. 34.
K-val az elején: bandukol! 35. Délutáni étket enni. 36. Majdnem
újság! 37. Nem apáék, hanem a másik szüleik. 41.Csökken az
ereje. 44. Hosszú nyakú állat. 47. Kiszökés (pl. a koleszból). 50.
Régi rendezvényünk. 58. Angol énekes férfi. 60. Erdélyi város,
gyászos helyszínünk. 62. Kerti szerszám hangzói! 64.
Mûveltetõképzõ. 65. Részben rálõ! 67. ÁTE. 69. Nemzeti Adó és
Vámhivatal. 70. Osztrák, Spanyol és Norvég autó.72. Személyes
névmás. 73. Páratlanul hord! 74. Rangjelzõ. 76. Égitest.

– A maga férje olyan, mint egy foci-
labda.
– Miért?
– Minden reggel a kapuban találom,
berúgva...

– Tudod barátom, nagyon nehéz
feleségnek valót találni. Lány az
volna, de eddig akárhányat kommen-
dáltak, egyik sem tetszett az édes-
anyámnak...
– Tán csak nem?
– Egyet kivéve! Azt kedvelte, mert
szakasztott olyan volt, mint õ.
– Hát akkor?
– Az meg az apámnak nem tetszett...

Szõke hölgyhöz egy veszekedés
hevében így szól a barátja:
– Neked biztos vákum van a fejed-
ben!
A nõ gondolkodik egy kicsit, majd
gúnyosan így válaszol:
– Hah, az még mindig jobb, mintha
semmi se lenne benne!

Kocsmában az egyik fickó a másiknak:
– Tegnap megtettem az elsõ lépést a
válás felé.
– Ügyvédet fogadtál?
– Nem, megnõsültem...

Egy fiú szerelmet vall egy lánynak:
– Ha hozzám jössz feleségül, a tenyere-
men hordozlak majd!
– Miért, kocsid nincs?

Egy lány elmegy a jósnõhöz:
– Két férfi is szerelmes belém. Melyik
lesz közülük a szerencsés?
– Béla fogja feleségül venni. Géza lesz a
szerencsés.

Két barátnõ hosszú idõ után találkozik.
Az egyik felháborodva mondja a másik-
nak:
– Te jól átvertél engem! Azt mondtad,
Béla gazdag, én meg hozzámentem
feleségül!
– Rosszul emlékszel. Én azt mondtam,
hogy több pénze van, mint esze.

A rendõr bemegy a pizzériába:
–  Egy sonkás pizzát kérek.
– Négy vagy nyolc szeletbe vágjam? –
kérdezi az eladó.
– Négybe, ha lehet, mert a nyolcat nem
bírom megenni...

Egy asszony a férjéhez:
– Drágám, mondd meg õszintén: meg-
csaltál?
– Mikor?

– Apa – kérdezi a férjét a nagymama –,
voltál te valaha is hûtlen hozzám?
– Egyszer.
– Mikor, az istenért?
– Amikor még megvolt a dohányboltod.
Egyszer a túlsó sarkon vettem cigarettát.

Siet a rendõrhöz egy idõsebb asszony:
– Biztos úr, az az ember ellopta az autó-
mat!
– Nyugodjon meg asszonyom, mindjárt
megmotozzuk.

Egy rendõrt kiküldenek egy autó-
buszkarambolhoz, hogy számolja meg a
sérülteket. A rendõr elkezd számolni:
– Egy fõ, két fõ, három fõ, négy fõ, öt fõ,
hat fõ, hét fõ, kedd, szerda....

– Mondja, pincér, mit keres az asztal
alatt? – kérdi fizetés után a vendég az
étteremben.
– Nézem, hogy nem pottyant-e oda a
borravaló...

Két részeg beszélget: 
– Te, én gondolkodtam a tegnapi balhé
óta, legyünk barátok! 
– Megbolondultál? Hát hogy néznénk ki
csuhában?!...

A székely és a felesége vacsoráznak. A
nõ magára borítja a paradicsomos
szószt. Azt mondja a férjének:
– Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy
disznó!
-– Ja! Meg még le is etted magad!

Az öreg székely a lakodalomban ki-
megy vizelni. Mellette ott könnyít magán
a fiatal plébános is, aki az új párt
összeadta. Az öreg átnéz, majd odaszól:
– Plebános úr, nem cserélünk szerszá-
mot?
– Miért, Jóska bátyám? – kérdi a pap.
– Hát csak azért, mert maga az enyém-
mel még tudna misézni...

Öreg székely elmegy az orvoshoz. A
doki meghallgatja a tüdejét, s így szól az
öreghez:
– Sóhajtson nagyokat, kérem!
– Ej, haj...

LakitelLakiteleki rendezvéneki rendezvényyekek

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Összességében 78 millió
forintot nyert Lakitelek a
K&H Bankkal szemben

A 64 nem 64, hanem 78!
A képviselõ-testületi ülésen (ápr. 9.) Olajos István

képviselõ a bírósági döntés fontosságát hangsúlyozta: A
Fõvárosi Ítélõtábla döntése értelmében a K&H Bank 44
millió forintot utalt át az önkormányzat számlájára, további
34 millió forint beszedésétõl pedig a bíróság eltiltotta a
bankot. Így összességében 78 millió forint maradt, illetve
került vissza a falu kasszájába – annak a pernek köszön-
hetõen, melyet az elõzõ polgármester, Felföldi Zoltán indí-
tott el a bank ellen!

II. Lakiteleki Húsvéti Sokadalom
A Magyar Vándor-Ló Hagyományõrzõ Egyesület és a

Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet
által második alkalommal került megrendezésre a
Lakiteleki Húsvéti Sokadalom, ahol idén sem maradt nõ
szárazon. A rendezvény ismét nagy sikert aratott húsvét
vasárnapján.

A szervezõk több versenyszámmal, több kategóriában
készültek. Elsõként a gyerekek (6 év alatt és felett) kézzel
festett hímes tojásokat kereshettek, melyek a Templom
parkban található bokrok aljában voltak elrejtve. Mind a két
kategóriában a legtöbb tojást összegyûjtõ elsõ három
helyezett nem csupán a tojásokkal, hanem
nyereményekkel is távozott.

Nem csak a gyermekek, hanem a felnõttek körében is
igen kedveltnek bizonyult az úgynevezett kakaslövés,
amikor csúzlival szalmabálákon elhelyezett fa kakast kellett
eltalálniuk. Az elsõ helyezett felnõtt kategóriában egy élõ,
kapirgáló kakassal gazdagodhatott a Dobecz család
jóvoltából, míg a gyermek kategória elsõ helyezettje a
Szuetta család felajánlásából egy élõ nyuszi birtokosa lett.
Természetesen a második és a harmadik helyezettek sem
maradtak nyeremény nélkül.

A Magyar Vándor-Ló Hagyományõrzõ Egyesület igye-
kezett a legtöbb versenyszámban igazi, házilag készített
finomsággal kedvezni a résztvevõknek. A nyertesek házi
sajtot, házi csípõs és édes piros aranyat, házi szalámit, kol-
bászt, saját kezûleg dagasztott húsvéti kalácsot, pálinkát,
igazi makói fokhagymát, házilag készített gyümölcs joghur-
tot és még sok más finomságot vihettek haza.

A többi versenyszám is igen nagy nézettségnek és
részvételnek örvendett. Idén sem maradhatott el a nyuszi
futtatás, habár ez alkalommal kicsit nehezebb pályán
versenyeztek a házi nyuszik egymással. Majd kedves
gazdáik a nyúl szépségversenyre is benevezhették õket.

Új versenyszámként jelent meg a „hét ostorcsapás”,
amely keretében a gyermekeknek fából készült nyulakat,
20 év felett pedig lécekre kikötözött lufikat kellett lecsapniuk
karikás ostorral. Nehéz, de igazán közkedvelt feladatnak
bizonyult, hiszen sokaknak még nem adatott lehetõség
karikásozni, azonban a résztvevõk minden egyes
próbálkozással egyre ügyesebbek voltak.

A jókedvet biztosította még az óvodások mûsora
Romhányi Olga vezetésével, valamint a Sallai és Kasztel
házaspár tánca, és az ifjúsági néptánccsoport mûsora

Természetesen a programsorozatból nem maradhatott ki
a hagyományõrzõ locsolkodás sem. Ekkor a helyi legények
erdélyi szokáshoz híven beköszöntõ verselésével kezdték
meg a falu „leánykoszorújának” öntözését. A szebbnél
szebb versek elhangzása és vizesebbnél vizesebb lányok
felvonulása után egy kiköszönõ hangzott el, majd
lehetõség nyílt a látogatóknak is részt venni az ünnepi lo-
csolkodásban.

A vacsora elfogyasztása elõtt a Sallai házaspár
táncházat tartott a látogatók számára, mely alatt eltáncolták
az Ördög útját.

A résztvevõk a helyi óvodások és iskolások lovas rajzait
is megtekinthették egy kiállítás keretében, ahol a gyer-
mekek a lovas oktatás, a lovas élet örömeit ábrázolták.

BÁCS-KISKUN MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

BÛNMEGELÕZÉSI
OSZTÁLY, K E C S K E M É T

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.,
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27,
BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, Mobil::
+3620/560-5146, e-mail: elbir@bacs.police.hu web:
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes

A Bács-Kiskun, Békés valamint a Csongrád Megyei
Rendõrfõkapitányságok évek óta kiemelt figyelmet fordí-
tanak a tanyákon élõ emberek biztonságának
javítására, áldozattá válásuk megelõzésére. A közel
húsz éve sikerrel folytatott tevékenység keretében szemé-
lyes tanácsadással, visszatérõ látogatásokkal, szóró-, és
tájékoztató anyagok készítésével és tanyákon élõk részére
történõ eljuttatásával, együttmûködõ szervek (polgárõrség,
mezõõri szolgálat-, tanya-, falugondnoki szolgálat mun-
katársai, stb.) bevonásával csökkentették a külterületen
élõk sérelmére elkövetett bûncselekmények arányát, ezál-
tal javítva  a külterületen élõk szubjektív biztonságérzetét.

Ennek szellemében a három megye – Békés megye fõpá-
lyázói minõségével – közös pályázatot nyújtott be a Nem-
zeti Bûnmegelõzési Tanácshoz és nyert támogatást a régió
tanyán és külterületen élõ lakossága szubjektív bizton-
ságérzetének javítása, áldozattá válásának megelõzése, a
sérelmükre elkövetett bûncselekmények csökkentése,
valamint a velük történõ közvetlen kapcsolat kialakítása
érdekében.

A pályázati program megvalósítása során a rendõrség
szakemberei a helyzetüknél fogva kiszolgáltatottabb, a
három megye településeinek külterületén élõ lakosság
önvédelmi mechanizmusán kívánnak javítani, a  lehetõ-
ségek függvényében erõsíteni a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét, információval történõ ellátását, a közvetlen
kapcsolat kialakítását.

A projekt keretében a régióban az alábbiakat valósítja
meg a három rendõrfõkapitányság állománya:

. Rádióval a bûnmegelõzésért
* 12 témában hallhatnak a lakosok figyelemfelhívó, rövid

bûnmegelõzési tanácsokat...
* Stúdióbeszélgetések során a külterületen élõk aktuális

információkat kapnak az õket fenyegetõ bûncselekmények-
rõl, azok megelõzési lehetõségeirõl.

. Dél-alföldi Pusztázó készítése és terjesztése
* Támponti levélszekrények útján 52 ezer ingatlanba

eljuttatott hírlevél a legfontosabb vagyon-, és áldozatvédel-
mi csokkal, hasznos és érdekes kal segíti a polgárok biz-
tonságérzetének erõsítését.

. Látni és látszani
* A kerékpáros balesetek megelõzése érdekében – a

megyei polgárõr szervezetek közremûködésével –

láthatósági mellényt kapnak a tanyán élõ lakosok.
. Megelõzési információkat tartalmazó szóróanyagok

eljuttatása az érintett területen élõknek
* A szubjektív biztonságérzet növelése érdekében

szóróanyagok, brosúrák, prevenciós kiadványok, zseblám-
pák, biztonsági információkat tartalmazó matricák, hûtõ-
mágnesek, passtartók, láthatósági mellények, riasztós
ajtóékek készültek, amelyeket fórumokon, képzéseken, la-
kossági rendezvényeken, külterületi járõrszolgálatok alkal-
mával kapnak meg a külterületen élõk.

. Lakossági fórumok
* A tanyán élõ felnõtt lakossággal való közvetlen kapcso-

lat kialakítása érdekében lakossági fórumokat szervez a
régió valamennyi rendõrkapitánysága a külterületen élõk,
illetve a civil hírlánc helyi képviselõi számára.

A fórumokon a helyi sajátosságoknak megfelelõen
összeállított tájékoztató elõadásokon vehetnek részt az
érdeklõdõk.

. Aggyal-sakkal a bûnmegelõzésért
* A projekt szerves részét képezi az „Aggyalsakkal a bûn-

megelõzésért” címû programelem, melynek keretében a
gyermekek játékos formában ismerkedhetnek meg az õket
fenyegetõ veszélyekkel és a megelõzés lehetõségeivel.

Anyák napi üzenetek:
Verssel köszönti az Édesanyákat
Kókai Géza református lelkész:

ANYÁKNAPJÁN 

Jézusom, kérlek, nézz reám,
És áldd meg édes jó anyám!
Mindig ragyogd be éveit,
Töröld le hulló könnyeit!

Áldd meg, ha szolgál minekünk,
és ha imát mond érettünk,
Te hallgasd meg, ha felsóhajt!
Erõsítsd szívét, vigasztald!

Hála jó anyánkért neked!
Hallgasd meg kérõ gyermeked!
Áldd meg õt, egész életét!
Irgalmaddal te óvd, te védd! 

* * *
Hegyi Rozáliát szívbõl

köszönti anyák napja

alkalmából: lánya, fia és családtag-

jaik. Az Isten éltesse erõben,

egészségben és nagy-nagy szeretet-

ben még nagyon sokáig!

* * *
Minden édesanyát és nagymamát

nagyon sok szeretettel köszöntünk! 

„Tiéd lehet a Földön minden kincs;
Ékszerek, gyémánt, melyekre szó nincs.

Gazdagabb nálam nem lehetsz mégsem –
Édesanyám mesét olvas nékem.“ 

* * *
...A nagymama szíve nagy,

Neki „jobbsincs“ gyerek vagy.
Néha-néha öleld át

A nagymamát, a nagymamát!
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Egy évtized a Szivárvány Óvodában,
avagy egy Édesanya emlékiratai!

Hat éves lett Lenke nevû kislányom, egy hónap múlva elballag a Lakiteleki
Szivárvány Óvodából és õsszel megkezdi iskolás éveit. K i v é t e l e s
helyzetben érzem magam, mivel – ötgyermekes szülõ lévén – immáron
negyedik gyermekemet búcsúztatják.

A napokban az iskolai beiratkozást követõen - mikor este végre mindenki
ágyba került, és mosatlan sem maradt a vacsora után - leültem az ágyra,
megszokásból kezembe vettem a TV távirányítóját (bekapcsolni soha nincs
idõm, de hát a szokás hatalma!) és azt kezdtem el számolgatni a fejemben,
hogy mióta is vagyunk Lakiteleken, mióta köszönünk minden reggel az
óvodában úgy, hogy „Jó reggelt Óvónéni, sziasztok gyerekek!“ Gyorsan a szá-
molás végére értem, nem olyan nehéz ezt számba venni, összesen 9 évet
voltunk jelen megszakítás nélkül az óvoda életében, hiszen 2 évente szület-
tek a gyermekeim, mindenki egymás után követte a másikat.

Sõt, ami szintén kivételes helyzet, minden gyermekem 1 évet együtt járt a
nagyobbik testvérével, mielõtt az iskolába ment volna. Ilyen sem sok szülõnek
adatik meg. És most már 4 Heinrich gyerek lesz az iskolában, ez is különös,
ugyanis mire az ötödik gyerkõcöm felkerül a suliba a legnagyobb már nem lesz
ott, de még akkor is még egy-két évig négyen lesznek.

A gyerekekkel együtt én is 9 évig óvodás voltam, hiszen a feladat nem csak
nekik volt az, hanem nekünk szülõknek is. Készültünk a Szüreti bálra, Luca bálra,
farsangra, télbanya égetésre, a húsvéti idõszakra, Ovizsaru programra, Föld-, Víz,
Madarak Világnapjára, és még lehetne sorolni a rengeteg évközi jeles napot,
amirõl megemlékeztünk. Rajzpályázatok, ovi színpad, mesemondó versenyek,
néptánc fellépések, számba venni is nagyon sok! Néha kicsit fárasztó is volt,
szerettem volna mindig, mindenütt 100 %-ig ott lenni, de ez biztosan nem sikerült. 

Mi minden történt egy évtized alatt a „régi oviban“? Ott voltunk, amikor még
RÉGI volt az ovi, költöztünk csoportostól ide-oda azért, hogy újjá tudják azt
varázsolni. Megújult az épület, az udvar, a bútorok a játékok. Változott a díszlet
és a kellékek, olykor még egy-egy dadustól is elbúcsúztunk, új óvónéniket
ismertünk meg. Egy valaki azonban mindig megmaradt és végig kísért a 9 év
alatt és Õ, az egyik legcsodálatosabb óvónéni, Madari Istvánné Jutka néni (nem
Judit néni, Jutka néni!).

Gondolkodtam. Tényleg, hiszen õ volt az egyetlen, aki mind a 4 gyermekemet
nevelte! Mellette ugyan hosszabb-rövidebb ideig szerencsénk volt a többi
óvónénihez is, de Õ végig velünk volt. Ahogy az emlékeimben kutatok eszem-
be jut, hogy talán abban az évben (2006?) jött vissza az oviba dolgozni a
kislánya mellõl, amikor mi is kezdtük, hiszen egyidõsek a lányaink. És milyen a
sors fintora?! 2003-ban, amikor legnagyobb lányom Blanka született, még nem
is sejtettem, hogy valaha Lakitelekre vezet az utunk, októberben már itt laktunk,
majd elkezdtük a bölcsõdét, az óvodát, és Jutka nénihez kerültünk! Ahogy vis-
sza-vissza néztem kislányom emlékeit a „babanaplójában“ a szemembe ötlött
a születésekor a Petõfi Népébõl kivágott és emlékül megõrzött, anyakönyvi
hírek között, Heinrich Blanka neve mellett, Madari Lili újszülött neve is.
Csodálkozva mutogattam a családomnak, hogy lám-lám, milyen véletlen, hisz'
ez a mi Jutka nénink kislánya! Hihetetlen, gondoltam, lehet, hogy egymás mel-
lett feküdtünk a szülészeten és akkor még nem is tudtunk egymásról semmit,
most meg Õ az óvónénink... Késõbb a lányaink osztálytársak lettek, most már
nagyon jó barátnõk is, sõt a magánéletben is volt lehetõségünk megismerked-
ni egymással, nem csak, mint pedagógus-szülõ, hanem mint két anyuka is.

Amikor negyedik gyermekem oviba ment, a „Vackor“ csoportos óvónénik kissé
féltékenyen mondták, hogy „ez nem lehet igaz“! Ha még egy Heinrich gyerek
születik most már Vackorosnak kell lennie, nehogy már mindenki csak
„Napsugaras“ legyen"! Én persze magabiztosan bizonygattam (és kicsit büszke is
voltam, hogy ennyire szeretik a gyerekeimet), hogy áhhh! az nem lehet, nem ter-
vezünk több babát, de ha  lesz megígérem, hogy nektek adom! Bár nem így ter-
veztük, de Isten segedelmével Heinrich gyerek még lett, és most kicsit úgy érzem
magam, mint A kicsi dió c. népmesében a sokgyermekes szegény ember, amikor
odaígérte az álruhába öltözött ördögnek a legnagyobb kincsét, (amirõl még nem
tud) amije majd lesz, egy varázsdióért cserébe! (Persze, ezzel csak a helyzet

komikumát akartam érzékeltetni, a Vackorban ugyanolyan jó helyen lenne bárme-
lyik gyermekem, mint a Napsugárban :-))

Most, hogy Lenke néhány hét múlva elballag, nem lesz Heinrich gyerek és
Heinrich anyuka sem az oviban, de legalább eggyel kevesebb szülõt kell folyton
figyelmeztetni a különbözõ aktuális eseményekre, mert én sokszor elfelejtettem
ezeket, ha nem figyelmeztettek sorozatosan! Utólag is elnézést kérek, de tény-
leg embert próbáló feladat, ekkora családot a csónakban tartani! Szemlesütve,
de így utólag be kell vallanom, hogy elõfordult olyan eset, amikor nevelés
nélküli napon is elvittem oviba a gyereket! Szerencsére az ovi udvarán feltûnt,
hogy nagy a csend, nincsenek ott a kis biciklik, meg ilyesmi, úgyhogy csendben
kiosontunk... A gyerek persze fejcsóválva és rosszallóan nézett rám, alig
tudtam valami hihetõ magyarázatot kitalálni a feledékenységemre :-). 

Egy szó, mint száz, szeretném megköszönni Madari Istvánné Jutka néninek,
ezt a közel egy évtizedet az óvodában, azt, hogy gyermekeiként nevelte és
szerette az enyémeket, játszott velük és elindította õket az ÉLET felé. Remélem
ugyanannyi büszkeséget okoztak neki és az óvodának, mint amilyen büszkék
mi vagyunk arra, hogy õ foghatta a kezüket! 

Különösen sokat segített a türelmük, amikor 4 gyermek után visszamentem
dolgozni (volt, hogy Apa indította reggel a gyerekeket és egy-egy, ilyen-olyan
ruhadarab lemaradt a kicsirõl, vagy kissé kócos volt a copfja). Az elsõ idõk-
ben tényleg úgy tûnt, hogy a túlélésre játszunk...De ezen is túlléptünk!
Mindig megtaláltam az óvónénikkel a közös hangot, bármilyen kérésem,
problémám volt, készségesen segítettek, biztosan voltak kisebb döccenõk,
de hát hol nincsenek, egyik család sem tökéletes! Voltak kalandok, elveszett,
elásott, egy év után elõkerült játékok, makrancos kislányok, dacos kisfiúk,
hisztis jelenetek, a zsebekben mindennap csörgõ vickek-vackok, bokorba
pisilés, kislányvetkõztetés, betörött orr, lehorzsolt könyök....

Köszönjük Jutka néninek, hogy mindig sugárzott a derûtõl és mosolygott
(pedig biztosan õket is ugyanúgy nyomasztják a hétköznapi gondok, mint min-
dannyiunkat, mégsem láttuk rajta sohasem), szerintem nem véletlen, hogy a
„NAPSUGÁR“ csoport lett az övé! Az én gyermekeim soha nem voltak rossz
kedvûek, mindig bátrak és pozitívak voltak, imádtak AZ OVIBA járni és ez nagy
részben az Óvónéniknek köszönhetõ!

Ugyanitt szeretném megköszönni a többi Óvónéninek :Aszódiné Magyar
Beáta, Bekéné Kotvics Edit, Romhányi Olga ("Románi" Olga néni Zalán nagy
kedvence volt), Csille Sándorné Irénke néni, és Kresztovoj Józsefné Marika
néni dadusnak is, akikkel együtt lehettünk. Lenke kicsit szomorú lesz, ha bal-
lag, mert nagy csodálója lett Nagy Judit néninek („szõke“ Judit néni  – by
Lenke), aki néhány éve érkezett a lakiteleki óvodába. Télen az összes sálamat
és kendõmet õ használta: „mert a szõke Judit néni is ilyeneket hord, Anysikám!“
–  érvelt mindig Lenke. Hát, igen nehéz dolog „ikonnak“ lenni!      :-). De azt
hiszem, itt Lakiteleken mindegyik óvónéni példaképe lehet a gyermekeinknek.

Köszönöm a Lakiteleki Szivárvány Óvoda minden tagjának azt az áldozatos
munkát, amellyel gondoskodott gyermekeimrõl, fejlesztette, nevelte õket és ját-
szott velük. Mindig büszkén viszem majd hírét a nagyvilágba Lakiteleknek, és
az itteni iskolai és óvodai nevelõ munkának!

Ha valaki örülne, hogy megszabadul egy kukacoskodó és kotnyeles
anyukától, ne örüljön, mert 2 év múlva újra találkozunk :-)))!

Addig is virágos jókedvet, sok vidám gyermeket, kalandos mesedélutánokat és
ügyes kezû, segítõkész szülõt kívánok a Lakiteleki Szivárvány Óvodának!

„Hej, óvoda, óvoda,
de sok gyerek jár oda,

olyan, mint egy 
kacsalábon forgó, 

ékes palota.
Tisztán ragyog 
minden terme,
mintha maga is 

egy fényes,
földre szállott 
mese lenne,“

Heinrichné 
Czilling Orsolya

A rajzot Heinrich Lenke
ballagó óvodás

készítette. 

Isten éltesse 
az öt gyerme-
kes anyukát a

többi édesanyával
együtt!

Anyák 
napja 

alkalmából
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Iskolai HÍrek – folytaáts a 7. oldalról:

Iskolánk tanulói számára idén is megszerveztük
tavaszi atlétikai versenyünket. Eredmények:

3. évfolyamon lányok
I. helyezett:       Kulcsár Alexandra Marietta 3. b
II. helyezett:      Lajkó Szabina 3. a
III. helyezett:    Horvát Vanessza 3.a

3. évfolyamon fiúk
I. helyezett:       Tálas Regõ Áron 3. b
II. helyezett:      Magyari Richárd Zoltán 3. b
III. helyezett:     Olar Alexander 3. a

4. évfolyamon lányok
I. helyezett:  Balla Vivien 4. c
II. helyezett:      Révész Lili Henrietta 4. b
III. helyezett:     Illés Janka 4. a

4. évfolyamon fiúk
I. helyezett:       Kotvics Dominik 4. a
II. helyezett:     Tóth-Péli Márk 4. a
III. helyezett:     Kakó Lukács 4. b

5. évfolyamon lányok
I. helyezett: Varga Panka 5. c
II. helyezett: Kutasi Márta 5. c
III. helyezett:     Kovács Ivett 5. a

5. évfolyamon fiúk
I. helyezett:       Anka Gyula Benedek 5. c
II. helyezett:      Mócza István Bendegúz 5. b
III. helyezett:     Dobecz Richárd 5. a

6. évfolyamon lányok
I. helyezett : Kissebestyén Petra 6. b
II. helyezett:     Bori Míra 6. b
III. helyezett:    Csipai Amina Ágota 6. b

Madari Lili 6. a

6. évfolyamon fiúk
I. helyezett:  Tombácz Arnold 6. a
II. helyezett:      Bódor Dezsõ 6. a
III. helyezett:     Lovas Sándor Dániel 6. a

7. évfolyamon lányok
I. helyezett:       Csordás Cintia Lívia 7 a

7. évfolyamon fiúk
I. helyezett:       Takács János 7. b
II. helyezett: Lakatos Dániel 7. a
III. helyezett: Tamásy Krisztián 7. b

A Tölgyfa Sportegyesület hírei
Birkózás

Március 28-án Soltvadkerten második alkalommal
rendeztek versenyt Shmél Attila volt vadkerti
sportoló tiszteletére. A versenyen jó eredmények
voltak.
I. helyezett 58 kg-os súlycsoportban Bori Milán 6. b
osztályos tanuló
II. helyezett 35 kg-os súlycsoportban Bodri Bence
4. c osztályos tanuló
III. helyezett 26 kg-os súlycsoportban Salánki
András 2.c osztályos tanuló

54 kg-os súlycsoportban Gödény
Imre 6. b osztályos tanuló
V. helyezett  35 kg-os súlycsoportban Somodi
Armand 4. c osztályos tanuló

Gratulálunk a versenyzõknek 
és felkészítõjüknek, Balla Attilának

Muraközy János 
Honvéd

Hagyományõrzõ és
Lövész Egylet

Tápióbicske síkján jártunk...

A Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet
tagjai 2015. április 04-én immár harmadik alkalommal utaztak el
Hajdú István segítségével a Nagykáta-Tápióbicske közötti síksá-
gra, az 1849-es dicsõséges Tavaszi Hadjárat egyik fontos
állomáshelyére, hogy tisztelegjenek az egykori ütközet hõsei elõtt.

Az érkezést követõen a kis honvédek részt vettek a kimondot-
tan gyermekek számára megrendezett, ám a hitelességet nem
nélkülözõ úgynevezett „gyermek-csatában“. Ezt zömében a
környékbeli általános iskolák diákjai vívják meg egymással. A
Bitskey Gáspár Hagyományõrzõ Tüzérek parancsnoka
ismerõsként üdvözölt bennünket és ismerve a gyermekeink
fegyelmezettségét és tudását azonnal arra kérte a vörössipkás
kishonvédeket, hogy a felderítést hajtsák végre. A gyermekek a
tõlük már szokásosnak mondható profizmussal végrehajtották a
feladatot és legyõzték az osztrák sereget! 

Ezután némi szabad program következett, majd 16 órakor meg-
jelentünk a Honvéd Emlékmûnél és részt vettünk a koszorúzáson. 

A megemlékezést követõen pedig felsorakoztunk a Tápió két
partján és következett a csapatok köszöntése, és a díszszemle. 

Az idõjárás nem volt kegyes hozzánk, ekkor már sokan fáztak
a gyerekeink közül, azonban ami ezután következett minden
kényelmetlenségért kárpótolt. A csatához történõ bevonuláskor
derült ki, hogy mi adjuk a magyar hadsereg derékhadát, bal
szárnyon a lengyelek, a váciak és kisebb magyar csapatok, jobb
szárnyon a kecskeméti és szegedi gyalogság, a csatatér két
szélén pedig a lovasság indult elõre. Az arcvonal elejét a helyi
tüzérek adták, ezért az ágyúdörgést közvetlen közelrõl élvezhet-
ték a gyerekek. 

Élvezték is! A lovasütközetet követõen megindultunk a Tápió
hídja felé és átkeltünk rajta, de 2 alkalommal visszavertek bennün-
ket, ezután következett a mindent eldöntõ és elsöprõ utolsó
támadás, amelyben a már égõ házak közé szorítottuk az
osztrákokat és gyõztünk!

Mindez természetesen megrendezett körülmények között
történt. A csatáról egyébként most is történész beszélt a
nézõknek, elmagyarázta, hogy mikor, mi történik a csatatéren. 

A lakiteleki gyerekek élménnyel teli ültek fel a hazainduló
buszra. Nem csoda, hiszen kb. 5-600 fõ hagyományõrzõ vett részt
a csatában!

Jövõre, terveim szerint Isaszegre utazunk a kis vörössipkás
honvédekkel. Heinrich Gábor  parancsnok

SÉRELMEK A
PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerõse,
hozzátartozója jogait megsértették
a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhetõségeken.

Alapítványunk 20 éve biztosít
ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-

330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan

kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI
SZEREK VISELKEDÉSI

PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára“
vagy „viselkedési rendellenesség“
miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetõ a hiper-aktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-

330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan

kezelünk!

HIRDETÉS:

Tõserdõhöz közel, tetõtér-
beépítéses, összkomfortos csalá-
di ház (rendezett kerttel) eladó.
Tel.: 06-30/7460819

Idõsek gondozását vállalom
(orvoshoz menni, ház körüli
munkát végezni), fõzés-takarítás,
temetõben sírgondozásban is
segítenék. Hívjon bátran! 
Tel.: 06-30/7460819
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal aktuális sajtóközleménye

Az eddiginél is egyszerûbb és gyorsabb ügyintézés a kormányhiva-taloknál és a járási hivataloknál
A 2011. január 1-jével létrejött fõvárosi és megyei kormányhivatalok jelentõsen csökkentették a

korábbi idõszakra jellemzõ területi széttagoltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá és költ-
séghatékonyabbá téve a közigazgatást. Ezen fejlesztések folytatódnak most, aminek eredményéül
a kormányhivatalokhoz további feladatok kerülnek, valamint a kormányhivatalokban és a hozzájuk tartozó járási
hivatalokban megszûnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás és csökken a vezetõi szintek
száma. Mindez többek között egységes feladatellátást, gyorsabb döntéshozatalt és olcsóbb mûködést ered-
ményez.

2015. április 1-tõl átalakul a fõvárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúrája, valamint új
feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz egy új jogszabály, amelynek célja az egységes kormányhivatali rend-
szer megteremtése. 

A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülönülten, megyei és járási szinten mûködõ, önálló feladat-és
hatáskörrel bíró szakigazgatási szervekbõl (pl. munkaügyi központ, földhivatal, fogyasztóvédelmi felügyelõség,
közlekedési felügyelõség, szociális és gyámhivatal), valamint a szintén önálló feladat- és hatáskörrel ren-
delkezõ, funkcionális és egyéb (pl. koordinációs) feladatokat ellátó törzshivatalból álltak. A kormányhivatalok
tehát osztott szerkezetûek voltak, hiszen a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett törzshivatalból illetve a
szakmailag önálló szakigazgatási szervekbõl álltak, együtt, egy költségvetési szervet alkotva.

A kormányhivatalok a jövõben a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekbõl (fõosztá-
lyokból) és a járási hivatalvezetõk által vezetett, osztályokra tagozódó járási hivatalokból állnak. A szagigaz-
gatási szervekbõl (a jelenlegi megyei igazgatóságokból, felügyelõségekbõl) kormányhivatali fõosztályok, a járási
szinten mûködõkbõl pedig osztályok lesznek. A kormányhivataloknál egy-egy fõosztály több jelenlegi szakigaz-
gatási szerv feladatát fogja ellátni, amellyel összefüggésben csökken a vezetõi szintek száma. Mindez
egységes feladatellátást, egyszerûbb és gyorsabb döntéshozatalt, valamint ügyek tényleges elintézésére
fordítható kapacitásnövekedést, illetve a jelenleginél olcsóbb, költséghatékonyabb mûködést eredményez.
A kormányhivatalokhoz ezen túl új, eddig más szervek által ellátott feladatok is kerülnek. Az integráció keretében
elsõsorban a hatósági típusú államigazgatási feladatok kerülnek a kormányhivatalokba.
* A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelõségek, valamint a bányakapitányságok, továbbá a

* Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatai, az 

* Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és a keresõképesség vizs-
gálatával összefüggõ feladatok, valamint a 
* Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hazai anyakönyvezéssel összefüggõ feladatai.

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalt ezen csoportokból a Magyar Állam-kincstártól és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól átkerülõ feladatok érintik. Ezen intézkedés eredményeképpen tehát nõ a kor-
mányhivataloknál elintézhetõ ügyek száma. Az azokkal kapcsolatos kérelmek pedig leadhatóak a járási hivat-
aloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is, aminek köszönhetõen
az ügyfelek egyes ügyeket, amiket addig csak a megyeszékhelyen intézhettek, a jövõben már a lakóhelyükhöz
közel is elindíthatják.

A módosítások az egységes kormányhivatali struktúra jegyében megszüntetik a szakhatósági eljárásokat is a
kormányhivatalhoz tartozó szervezeti egységségek tekintetében. 2015. április 1-tõl a kormányhivatal valamelyik
szervezeti egységénél folyamatban lévõ olyan ügyekben, amelyekben valamely másik kormányhivatali szerv
szakmai állásfoglalása szükséges, a szakmai kompetenciával, ismerettel rendelkezõ szerv már nem mint sza-
khatóság, hanem mint az adott ügyben szakértelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt követõen a hatósá-
gi eljárásban a szakhatósági megkeresés megszûnik, a korábban közremûködõ szakhatóságok az eljáró
hatósággal közösen hozzák meg a döntésüket, azt egy döntésbe foglalják; ezen eljárások esetén a szakhatósá-
gi eljárás idõszükségletével rövidül a döntés meghozatalához szükséges idõ.

AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ 
tanácsa: 

Általános információk
–  Energetikai

tanúsítás

2008. június végén megjelent az épületek ener-
getikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.
30.) számú Kormányrendelet. A jogszabály Európai
Uniós kötelezettség miatt készült, és más jogszabá-
lyokkal együtt azt a célt szolgálja, hogy az épületek
kevesebb energiát fogyasszanak. Ennek eléréséhez
az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás
energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint
javaslatot tesz az energia megtakarítás lehetõségeire.

Mikor kötelezõenergetikai tanúsítást készíttetni?
2012. január 1-jétõl már nemcsak az újépítésû ingat-

lanokhoz, hanem a minden értékesítésre kerülõ és
tartósan bérbe adott épületre is kötelezõ az ener-
getikai tanúsítás.

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az
épületére vagy a lakására, de elsõsorban új épületek
építésekor, valamint meglévõ épület eladásakor,
illetve tartós bérbeadásakor kell elkészíttetni.

Mikor nem szükséges tanúsítvány?
* az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületû épületre; 
* az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt
épületre; 
* a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre; 
* a hitéleti rendeltetésû épületre; 
* a mezõgazdasági rendeltetésû épületre; 
* a mûhely rendeltetésû épületre;

Mit mutat meg az energetikai tanúsítvány?
A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintû az

adott épület energiahatékonysága. A tanúsítványban,
általános esetben az épület éves energiafogyasztását
hasonlítják össze) egy ugyanolyan méretû, alakú és
rendeltetésû épület energiafogyasztásával, amelyik
éppen megfelel a jogszabályban rögzített pillanatnyi
energetikai követelményeknek.

A skála a legkedvezõbb „A+" kategóriától a legked-
vezõtlenebb „I" kategóriáig terjed. A „C" kategória a
mindenkori energetikai követelményszintnek éppen
megfelelõ épületet vagy lakást jelenti.

Meddig hatályos az elkészült tanúsítvány?
A tanúsítvány tíz évig hatályos. A tanúsító az általa

készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó
dokumentációt (számítást) a megbízónak történõ
átadástól számított 10 évig megõrzi.

Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó
jogszabályban meghatározott követelményérték
megváltozik, az épület energetikai minõségi osztályba
sorolását ismételten el kell végezni.

Ha Önnek szüksége van ilyen tanúsítványra, kérem
hívjon, 1 héten belül elkészítjük!

Fehér Sára  (Lakitelek) Ingatlanértékesítõ és
értékbecslõ

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

A Laki-Konyha Kft. elérhetõségei
Cím: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 104.

Tel./Fax: 06-76/449-001 
Mobil: 06-30/414-0089

E-mail: lakikonyha@lakitelek.hu
http://www.lakikonyha.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:

w Változatos és választható menü 
w Családi, baráti, intézményi rendezvényekre, 

összejövetelekre menü sorok összeállítása, elkészítése. 
w Házias ízek 
w Sültes tálak készítése 
w Tortakészítés
w Rendezvénysátor (4x8m)+ sörpad garnitúra bérbeadása
w Házhozszállítás


