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Egyre izgalmasabb az Árpád-korabeli templom üzenete!
Nagyon sokan ellátogatnak a feltárás alatt lévõ lakiteleki templomromhoz.
Rosta Szabolcs és Wilhelm Gábor tájékoztatta a Lakiteleki Értéktár bizottság tagjait a

feltárás eddigi eseményeirõl, bemutatta a környékben páratlanul magas falakat és a
feltárás további terveit. Látható a kápolna eredeti falazata, a szentélyrésze, s nyomon
követhetõ, hogy a késõbbi századokban miként is bõvítették, alapították ezt az építményt.
Fontos tudni, hogy Felsõ-Alpár területe milyen régi. A mai Alpár terülte Alsó-Alpár volt; a
jelenlegi „félegyházi út“ már akkor megvolt; úgy gondolják a régészek, hogy a gátnál feltárt
faluban lakott a lakosság. A kápolnában és körülötte emberi csontokat találtak, tehát
temetkeztek a szent helybe és köré. Freskódarabok is elõkerültek a kápolna belsejében,
vakolt a falazata kívül-belül... Ilyen magas, épségben megmaradt árpád-korabeli kápolna
nincs másik a környékben (csak itt, Árpádszálláson, Felsõ-Alpáron!), de az eddigi feltárá-
sok eredményeként az egész országban sem!

Lezsák Sándor a látogatását követõen a következõképp foglalta össze benyomásait:
„...a Duna-Tisza köze rendkívül gazdag történelme tárul fel a Tisza mellett is. Tudtuk,
hogy kincseket rejt a volt Tsz-központ betemetett halma, de a mostani legfrissebb
értesülések a képzeletünket is túlszárnyalják, hiszen nemcsak egy Árpád-korabeli szen-
tély, de egy ennél jóval nagyobb épület bontakozik elõ a földbõl. És ami igazán értékessé
teszi mindezt, hogy a múltban Kiss Albert segítségével megõrzött értéket úgy lehet majd
mûködtetni a késõbbiekben, hogy fiatal régészhallgatók járnak ide rendszeres gyakorlati
foglalkozásokra. Ez nekik nemcsak régészeti tanulmányukhoz nyújt majd gyakorlati
ismeretet, de ad egy tájismeretet, Lakitelek-ismeretet is, ami révén településünk
vendéglátása is gazdagodik. Sok ilyen értékfeltáró munkára van szükség...
Képviselõként a magam lehetõségeivel én is segíteni próbálom azt, hogy a Tõserdei
Pálinkaház és a környezetében kialakuló vendéglátó, régészeti egységek, a feltáró
munka esztendõk múlva Lakitelek és a megye egyik ékszerdoboza legyen.”

Június 23-án „Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében” címmel a Tõserdei
Pálinkaház Pálinka Patika Város épületében tartottak találkozót a kecskeméti, kiskunfél-
egyházi, kiskunhalasi, kalocsai és bajai múzeumok vezetõi és munkatársai, muzeológu-

sok, történészek és régészek.
Akit érdekel Wilhelm Gábor

régész beszámolója a lakiteleki
kutatásról, itt a nagy lehetõség,
hogy személyesen hallja õt!  

Lapzárta után érkezett a hír: a legú-
jabb PÁLINKAHÁZI ESTÉK kere-
tében beszél a feltáró régész az el-
feledett településrõl, Felsõalpárról –
Aranygyûrû és Bibliaveret címmel.

Július 3-án, pénteken este 7 órakor
minden érdeklõdõt szeretettel hív-
nak és várnak a szervezõk.

Nekem egyfajta eufóriát ad ez a
hely, sokszor voltam már ott. Javas-
lom mindenkinek, aki csak teheti,
jöjjön el a lelki feltöltekezésre.

Köszönöm, hogy a Mindenható
megadta  nekünk ezt  a helyet, s
hozzá a megfelelõ embereket!

Czinege Edit

Áradat...
A sokéves átlaghoz képest hûvösebb és

csapadékosabb nyárra számítanak a szakértõk – ezen
címmel jelent meg egy cikk március 14-én. Amit megélünk
és amit olvashattam, az nagyon egybevág, annak ellenére,
hogy ez a mondat is benne van az olvasmányban: „A mete-
orológus szerint hónapokkal elõre nem lehet megjósolni az
idõjárást, így a rövid távú elõrejelzésekre lehet csak
alapozni...“ Ehhez képest a nyaralók szempontjából tényleg
elég rossz a nyarunk – az elõrejelzések szerinti. A sokéves
átlaghoz képest hûvösebb és csapadékosabb a júniusunk. 

Lám, milyen jók is voltak a népi megfigyeléseken alapuló
jóslatok! Mi megértük, hogy június 8-án, azaz Medárd
napján esett, így „negyven napig esni fog“. Bár nem min-
dennaposak az esõk, a viharok, de még az Alföld földjei is
alig tudják inni a mennyei áldást, olyan sok jön belõle. 

Ha van, az is baj, ha nincs, az még nagyobb baj!
Mi pedig alkalmazkodunk. Nem tehetünk ellene semmit.

Sodródunk az árral. 
S ugyanígy sodorja felénk a  menekülõk áradatát is a min-

dennapok vihara. Megjósolták már ezt is sok-sok évvel
ezelõtt, de nem hittük el, hogy ez bejöhet... Jönnek ezrével...

Az ember szíve szorul össze, amikor látja a kis batyus,
csecsemõt magához szorító, riadt szemû kisgyermekét
vezetõ sötét bõrû anyát és apát, s azt a sok-sok, leginkább
férfiakból álló csoportot, akik sok-sok kilométert gyalogoltak
már. Futnak, menekülnek a sokat remélt idegen menedék
felé. Hogy mit remélnek? A szívünk legzugában tudjuk: biz-
tonságot nyújtó menedéket, békét, boldogságot. S mit adott
fel ezért? Mindenét! A legtöbbüket az embercsempészek
teszik nincstelenné. Látható, hogy az utolsó darabjukat is
fillérekre váltották, s hagytak ott „csapot-papot“.

Mit remélhetnek? Milyen jövõ vár rájuk? Mibõl élnek? – tom-
bolnak a kérdések. S választ még senki sem tud adni rá!

Az is nyilvánvaló, hogy a rossz szándékú emberek is itt
sorakozhatnak közöttük! Ki tudja ezt felmérni? 

A szívem fáj a látottakon, de az agyamban szorongó gon-
dolat: még a mieink közül is milyen sokan élnek hasonlóan
ínséges körülmények között; ugyan hogyan lássuk el még
a most ide menekülõket is? Egy szeret kenyeret mindnyá-
jan tudunk adni az éhezõnek, egy pohár vizet a szomjazó-
nak. De egy életen át eltartani, munkát, lakhelyet adni ennyi
embernek, oktatni, meggyógyítani õket – hogyan lehetséges?

Mi lesz? Hogyan rendezõdik a világ sora? 
Erre most nincs jóslat, nincs megfigyelésen alapuló böl-

cselet. Csupán egy elõérzet: az aggodalom. Aggódom az
ismeretlen embertársakért, s aggódom a szeretteinkért.

Áldás, áldás égi és földi áldás... Özönlõ áradat...
Mi lesz holnap, s azután?                           Czinege Edit



Született:
Kullai Anna Réka édesanyja: Kurucz Katalin
Mócza Véda Csermely édesanyja: Farkas Anikó
Babita Dezsõ János édesanyja: Balázs Mónika Piroska

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet
Tiszakécske (Eü.KÖZPONT)

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

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Molnár Boglárka & Csikós Mihály
Gödény Márta & Faragó Tibor
Dobos Mária & Lakatos Attila

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 fél 10-ig 

Rácz doktor rendelõjében!

Lakitelek 
hír-

portálja!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063
A FOGÁSZATI RENDELÉSI IDÕ 

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:

Ádám Sándor (1938)
Tonn Gyuláné Gottlieb Gizella (1927)
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Háziorvosi rendelési idõk:

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

Helyreigazí tás:

Almási Ferenc, kulturális közmunkás a mûvelõdési házban alkalmazott fiatalember pon-
tosítást kért a munkahelyét és alkalmazoti mivoltát illetõen, melyhez a szükséges ada-
tokat elküldte.
Sem a helyi önkormányzatnak, sem Galgóczi Zsoltnak (a mûvház vezetõjének, program-
szervezõjének) nem alkalmazottja; ezt nagyon sokan rosszul tudták eddig a faluban!

A közfoglalkoztató neve: Nemzeti Mûvelõdési Intézet; címe: 1011 Budapest I. ker., Corvin tér 8.
megnevezése: Teljes munkaidõs országos közfoglalkoztatási program
Munkavégzés helye: Nemzeti Mûvelõdési Intézet Bács-Kiskun Megyei telephelye – 6000
Kecskemét, Katona József tér 8.
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Bács-Kiskun Megyei területi koordinátor
Szervezeti egység megnevezése: Bács-Kiskun megye – kulturális közmunka
Közfoglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatban a munkáltatói jogkört a Bács-Kiskun Megyei Iroda
területi koordinátora (Kürtösi Enikõ) gyakorolja.

Felvetõdik egy kérdés: ha a mûvelõdési ház zárva lesz, mi történik a közfoglalkoztatott
Almási Ferenccel? Õt is szabadságra küldik egy hónapra?...

A községi Könyvtár és a 
Mûvelõdi Ház egész júliusban 

– szabadság miatt – zárva lesz!

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak,

ismerõsöknek, akik szerettünket,
Varga Istvánnét 

az utolsó útjára elkísérték, 
sírjára virágot, koszorút tettek, 

fájdalmunkat enyhítették.
A gyászoló család 

„Bár múlnak az évek, hogy nem vagy velünk,
ám szívünkben tovább élsz, 
mert bárhová nézünk, csak rád
emlékezünk!“

Emlékezés 
SIMONYI ANDRÁS

halálának 
5. évfordulójára.   

Emlékezünk
Átutazók vagyunk csupán e világon.
Lelkünk testet ölt, gyûlöl és szeret, 
de mindez csak átmenet lelkünk örökké él,
s tudjuk, fogunk még találkozni veled.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
akik szívbõl szerettek, nem felednek Téged!

Emlékezünk 

FEKETE FERENC

halálának 

10. évfordulójára.

Szeretõ feleséged és

gyermekeid.
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– Kedves Képviselõ Úr, hogy érzi magát a
község ügyeinek intézése közepette a
képviselõ-testületben – és a pénzügyi bizottság
élén – így, nyolc hónap múltán? 

Az érdemi munkában milyen fontos,
kiemelkedõ tevékenységeket tudna kiemelni,
amit büszkén felvállal?

– A Pénzügyi Bizottság elnökeként elsõsorban a 2015. évi költségvetés elfo-
gadását említem, hiszen olyan költségvetést állítottunk össze, amelyben úgy
tudtuk csökkenteni a lakosság anyagi terheit, hogy beruházásokra is maradt
fedezet. Számos olyan képviselõi elõterjesztést is említhetek, amelyet én
kezdeményeztem, vagy aktívan részt vállaltam az elõkészítésében. Ilyen
többek között a babakötvény, a beszerzési szabályzat módosítása, a
Hétboldogasszony emlékhely, járda építése az óvoda és az iskola közötti sza-
kaszon. Természetesen ezeket büszkén felvállalom.

– Van-e már beruházási pályázat, elkezdett beruházás, ami jelentõs
lesz Lakitelek életében? 

– Természetesen. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program
pályázata, melynek legfontosabb céljául, a már korábban megtervezett
egészségház megvalósítását jelölte meg a testület. Örömmel említem továb-
bá  az egyik legnagyobb lakossági igényt kielégítõ pályázatunkat, a Május 1.
utca burkolatának felújítására. Mindezek mellett jelenleg is zajlik a Gondozási
Központ napelem pályázatának kivitelezése.

Külsõ forrás nélkül, önerõbõl az idén a Szivárvány Óvoda és az Eötvös
Iskola parkolóját összekötõ járdát tudtuk megvalósítani. Ezt  követi még a piac
továbbfejlesztése, ami reálisan még ebben az évben elkészülhet. Az önkor-
mányzati választás kampányában nagy merészség és felelõtlenség is volt
többeknek azt állítani, hogy „ne a források irányítsák a településfejlesztést,
hanem az itt élõ polgárok valós igényei“. Az elmúlt nyolc hónap mindenki
számára láthatóvá tette, hogy nagyobb fejlesztést külsõ forrás bevonása nélkül
a község nem tud  vállalni. Úgy gondolom az idõ elõrehaladtával beigazolódik
az az állításom, hogy az ilyen betarthatatlan ígéretekkel – a kampányfogást
leszámítva –  semmire nem megyünk.

–  Az iskolai tanévnek vége. Nagyon sokszor hallom a panaszt a
pedagógusoktól, hogy „rettenetes állapotok uralkodnak, amióta az állam
a gazdája az iskolának“. Most a pénzügyi bizottság vezetõjétõl
kérdezem: hallott a lakiteleki iskola anomáliájáról? Voltak itt is „kré-
tahiányos“ problémák? Megjegyzem: amikor egy önkormányzat volt a
fenntartó, az is állami tulajdont jelentett! Mi változott most? Valóban
rosszabb a helyzet az ellátottságot illetõen? Egyáltalán, miben jobb, és
miben rosszabb a helyzet Lakiteleken?

– Az iskola helyzetérõl sokat beszélgetünk Olajos István igazgató úrral.
Mindkettõnknek az a véleménye, hogy a  Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ létrehozására szükség volt, hiszen sok önkormányzat képtelen volt
fenntartani és mûködtetni iskoláját.  Azt a megoldást viszont nem tartjuk
jónak, hogy minden iskola a KLIK irányítása alá került. Szerintem is, csak a
forráshiányos, szorult helyzetben lévõ intézményeket kellett volna átvenni a
KLIK-nek.  A lakiteleki iskola nem ilyen. Csak rá kell nézni az épületre. Az
elõzõ ciklusban mindent megtett az önkormányzat azért, hogy külsõleg és bel-
sõleg is megújuljon.

Tudom, nagy probléma az iskolavezetés számára , hogy az intézménynek
nincs önálló költségvetése, mindenért kérelemmel kell bombázniuk a fenn-
tartót, hol több, hol kevesebb sikerrel. Ezt áldatlan állapotnak tartom. Példaként
a  legutóbbi, számomra elképesztõ esetet, hadd hozzam fel: a nyárlõrinci
gyerekek – akik szintén az Eötvös Iskola diákjai – remek focicsapatukkal beju-
tottak a diákolimpia döntõjébe. A KLIK minden versennyel kapcsolatos költ-
séget vállalt, de a kísérõ tanárok étkezésének költségét  nem. Ugyan miért?

–  Mikor végig megyek a falun, sok mindenre vagyok büszke, hogy
ennek is, annak is a létrehozásában részes lehettem a képviselõi

szavazatommal. De egyre különösen büszke  vagyok: ez pedig a
mûvelõdési ház elõtti kerékpáros ügyességi játékpálya. Még télen sem
üres, mindig látható ott biciklis, rolleres, gördeszkás fiatal. Nagyon sok
ifjú játszik ott – a számomra rendkívül veszélyesnek tûnõ  pályán.
Nagyon  kellett ez, az idõ bebizonyította! S kellene még további hasonló,
mozgást jelentõ kikapcsolódási „központ“. Van erre szándék, lehet
ilyesmire remény?

– Sportot szeretõ ember lévén, az én lelkemet is simogatja, mikor a fiatalokat
mozogni látom. Kérdésére válaszolva, a tõlem már közhelynek tûnõ
mûfüvespálya megvalósítása jó eszköz arra, hogy minél több fiatalt mozgásra
bírjunk. Egyébként a pálya megvalósítását célzó pályázatot beadtuk, jelenleg
elbírálás alatt van.

–  Mint lakiteleki lakos, lokálpatrióta, a nemzetét féltõ, érte aggódó, a
hazájáért tevékenykedõ, lelkesedõ embert kérdezem: milyen érzést kelt a
legújabb ásatási eredmény a volt tsz-központban, Honti Attila és Hedrich
István tulajdonát képezõ Templomhalom udvarán? Mit jelent lelkiekben
ez a feltárás?

–  Magam is gyakran járok az ásatásra, hiszen rendkívül izgalmas és egy-
ben felemelõ érzés látni azt, hogy aznap milyen újabb lelet kerül elõ.
Elmondhatom, hogy a várakozásaimat már eddig messze felülmúlja az, ami
történik a Tõserdei Pálinkaháznál. Most már tényként kezelhetjük azt, amit
eddig is tudtunk – éreztünk: Lakitelek nem néhány évtizedes, hanem ezer
éves település, történelme egyidõs a magyarság Kárpát-medencei törté-
nelmével. Magam a gyökereket mindig is fontosnak tartottam. Az emberekre,
településekre, nemzetekre is igaz ami a fákra. Csak akkora koronája nõhet
egy fának, amekkora a gyökere. Kimerem jelenteni, hogy nem csak a település
múltját, de a jövõjét is alapjaiban átírja ez a feltárás. Nemcsak téved, hanem
a közösség elleni bûnt is követ el, és a közösség jövõjét ássa alá az, aki a mai
Lakiteleket 1950-tõl eredezteti, vagy éppen ezt a dátumot próbálja valamilyen
ünneppé tenni. Ez nem más, mint a múltunk el- és a   gyökereinknek a meg-
tagadása, ami 1945 után hivatalos ideológia lett, és amivel még ma itt
Lakiteleken is találkozunk. Remélem, hogy az erre irányuló próbálkozásoknak
ez a feltárás egyszer és mindenkorra véget vet.

– Szeretném megkérdezni, a Hétboldogasszony kápolna építésének
„ügye“ hol tart? Mit tudhatunk róla? Érkezett-e felajánlás? Mit kell ten-
nünk annak érdekében, hogy megépüljön? 

–  A Hétboldogasszony Emlékhely megvalósítása elkezdõdött: Harascsák
Csaba fafaragó már dolgozik a Szûzanyát ábrázoló szobor diófából való
megalkotásán. Az építési munkák egyeztetés alatt vannak a kivitelezõvel. A
nagylelkû támogatások szintén gyarapodnak, melyeket továbbra is szívesen
veszünk. Bárki, aki a Hétboldogasszony Emlékhely megvalósításához hozzá
szeretne járulni, megteheti a Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület Lakiteleki
Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11032199 számú elkülönített szám-
láján. Természetesen a támogatók névsora feltüntetésre kerül az Emlékhely
mellett.

– Május végén fórumra hívták össze a lakiteleki vállalkozásokat. Milyen
eredménnyel zárult a vállalkozói fórum, milyen volt az érdeklõdés?

– Ahogyan azt a Falugyûlésen is elmondtam, véleményem szerint a munka-
helyteremtés az egyik olyan fontos dolog, amelyet a lakosság megoldandó
feladatként megfogalmaz. 

Ebben az elõrelépést elsõsorban, a helyi vállalkozások továbbfejlõdésében
látom. Ha egy vállalkozás tovább erõsödik, azzal új munkahelyek fognak
létesülni.

Ennek érdekében kezdeményeztem a májusi vállalkozói fórum létrejöttét. A
Tõserdei Pálinkaházban megtartott fórumon, a lakiteleki és a környékbeli
települések vállalkozói, a 2014-2020 közötti pályázati ciklus lehetõségeirõl kap-
tak tájékoztatást. Örültem, hogy ilyen nagy érdeklõdés mutatkozott és maguk
a vállalkozók is nagyon hasznosnak ítélték meg a fórumot, hiszen egyetértés
született abban, hogy hasonló egyeztetésekre szükség lesz a jövõben is. 

Folyt. a köv. oldalon

Folytatjuk a beszélgetést – Dombi Sándor képviselõvel, 
a pénzügyi bizottság vezetõjével
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Legközelebb majd egy másik vállalkozónál folytatják az eszmecserét. A
beszélgetést követõen megalakult a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztõ és
Munkahelyteremtõ Egyesület lakiteleki tagozata is.

– Kedves Képviselõ Úr! Kérem, hogy mondjon el néhány fontos
egyeztetést, intézkedést, melyrõl döntöttek a testület tagjai a legutóbbi
önkormányzati ülésen.

– Az imént már érintettem, a Május 1 utca tervezett felújítását. Errõl az a dön-
tés született, hogy a testület támogatja a pályázat megvalósítását, valamint az
ehhez szükséges 15% önerõt biztosítja.

A Laki-konyha kft. által üzemeltetett konyhában, a 2013-ban elkezdõdött
felújítások részeként a szellõzés-technikai berendezés fejlesztésére is sor
került. A berendezési egység szerves része, a beáramló levegõ hûtése, ame-
lyet szolgáló berendezés még hiányzik a rendszerbõl. Mivel a nyár közeledté-
vel feltétlen szükségszerûvé vált az említett fejlesztés megvalósítása, ennek
megfelelõen a kft. vezetõje, Tóthné Balla Mária elkészítette az ezzel kapcso-
latos elõterjesztést, amelyet szintén a legutóbbi ülésen tárgyalt a testület.    

Az ülésen elhangzott, hogy a testület elégedett a vezetõ eddigi –  számokban
is kimutatható-eredményes munkájával, hiszen a  Kft. évek óta pozitív mér-
leggel zár. Ennek megfelelõen a jelen fejlesztés a  költségvetés módosítását
nem teszi szükségessé, így a testület feltétlen támogatásáról biztosította a
vezetõt.  Azonban  a testület kérésként fogalmazta meg a vezetõnek, hogy a
fejlesztés döntési folyamatában, mint a Laki-konyha kft. tulajdonosa, ezek után
is részt kíván venni,  ezért a továbbiakban is kéri a vezetõ beszámolóját a
beruházás részleteirõl.  

– Köszönöm, Képviselõ Úr! További munkájához sok sikert kívánok
Önnek is, a munkatársaknak is. Tudom, hogy felelõsségteljes feladat ez,
hiszen mint megválasztott és kiválasztott képviselõnek kell a település
érdekét képviselniük – mind a 4500 feletti lakiteleki lakosért! Szívbõl
kívánom, hogy mindannyiunk érdekében a lehetõ legjobb döntéseket
hozzák meg! Mindig vannak ellendrukkerek, partvonalról beszólogatók,
úgy még soha nem történt, hogy mindenkinek minden tetszett volna...
Talán lesz egy kis „törvénykezési szünet“ is, akkor egy kis feltöltekezés
jusson mindnyájuknak a nyár folyamán!

– Köszönöm. Minden kedves olvasónak jó pihenést kívánok én is a nyárra!
Czinege Edit

Megerõsítette önkormányzati képviselõi tisztségében
Belicza Andrást a bíróság

Belicza András önkormányzati képviselõ ellen a polgármesterasszony
által indított méltatlansági kezdeményezés elbukott! Az önkormányzat
nem tudott tértivevényt bemutatni arról, hogy a képviselõ átvette volna az
1.026  (egyezerhuszonhat!) Ft-os késedelmi pótlék tartozásról szóló érte-
sítést, így a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság három hivatá-
sos bíróból álló tanácsa elsõ fokon Belicza Andrásnak adott igazat.
Gillyné dr. Malkócs Angéla bírósági sajtószóvivõ tájékoztatásából:
„...2015. május 12. napján a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban eljárva, – nemperes eljárás
keretében – végzésében elutasította a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
azon kérelmét, amelyet B. András lakiteleki önkormányzati képviselõ mél-
tatlanságának megállapítása iránt terjesztett elõ.
A bíróság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy B. András a vele közölt
köztartozás összegét maradéktalanul megfizette. A bírósági eljárás alapjául
szolgáló kérelemben megjelölt késedelmi pótlék fennállásáról B. Andrásnak
küldött értesítést, a bíróság felhívására, Lakitelek jegyzõje csatolni nem
tudott, így – az értesítés hiányában – nem teljesült a Mötv. 38. § (1)
bekezdés d) pontjának azon feltétele, hogy az önkormányzati képviselõ
megbízatását a képviselõ-testület határozatával meg kell szüntetni...“

Megemlékezés, szentmise és elõadás 
Trianon 95. évfordulóján

Június 4-én emlékezik a magyarság a trianoni békeszerzõdés
aláírására és máig ható következményeire. A 95. évfordulón lakitele-

ki civilek szerveztek megemlékezést tartottak a Templom parkban. 16.32 perckor
megszólalt az Emlékezés Harangja a Templom parkban, a római katolikus és a refor-
mátus templom harangjaival együtt. Az ötperces harangzúgás a trianoni
országvesztésre emlékezett és emlékeztetett: az elszakadt magyar területekre,
magyar emberekre, lelkekre.

Az Országzászló elõtt emlékezõ mûsor zajlott Szabados Zoltán rendezésében.
Hallható volt I. világháborús katonai induló, csárdás és kürtszó. Lõrincz Istvántól
több Reményik Sándor verset is hallhattak. A fiatal néptáncosok, a Muraközy János
Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet tagjai és a közremûködõ fiatalok megható
mûsorban tudták szemléltetni, mi is történt Versailles-ban, majd azt követõen.

A Himnusz közös éneklése után a Magyar vagyok, magyarnak születtem címû
pályázat eredményhirdetésére került sor. A Magyar Vándor-Ló Hagyományõrzõ
Egyesület a lakiteleki Eötvös Iskola 5-8. évfolyamos tanulóit arra kérte, hogy fejezzék
ki bármilyen technikával, miért büszkék magyar anyanyelvükre, magyarságukra.

A megemlékezés után szentmise kezdõdött a katolikus templomban, melyet Bagi
Ferenc plébános Magyarországért ajánlott fel.

Este a Tõserdei Pálinkaházban rendhagyó Pálinkaházi este kezdõdött: Az erdélyi
magyar érdekérvényesítés negyedszázada címmel nemzetpolitikai beszélgetést és
könyvbemutatót tartott Borbély Zsolt Attila aradi közíró, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács alelnöke. 

– Soha ne félj kimondani azt, amirõl egész lelkeddel tudod, hogy igaz.
– Légy õszinte, és csak a becsületre adj, ne mondj ki szót, mely nem
a szívbõl fakad.
– Egy hazugság a fél világot körbeutazza, mialatt az igazság még
mindig csak a cipõjét húzza fel...
– Egy õszinte hang mindig kihallatszik a tömegbõl.

A hõsökre emlékeztek a Templom parkban 
és a Pulai Gyûjteményben

Május utolsó vasárnapja a Hõsök napja. Ebbõl az alkalomból
megemlékezést szervezett a római katolikus egyházközség és a
faluszépítõ egyesület a Templom parkba, majd a Pulai
Gyûjteménybe.

A vasárnap reggel nyolc órai római katolikus szentmisét a hõsökre emlékére
mutatta be Bagi Ferenc plébános. A mise végén az összegyûltek átsétáltak a
Templom park világháborús emlékmûvéhez, ahol közösen emlékeztek a
hazáért meghalt hõsökre.

Lezsák Sándor, Lakitelek országgyûlési képviselõje emlékezõ gondolatait a
következõképp kezdte: nincs még egy olyan nemzet a világon, amely lélek-
számához képest ennyi szentet, ennyi tudóst, Nobel-díjast, ennyi sportolót,
olimpiai bajnokot adott, és nincs még egy olyan nemzet a Földön, amely lélek-
számához képest ennyi áldozatot hozott volna a hazáért, a szabadságért.

A Hõsök napján a katonai és civil hõsökre, hõsi halottakra kell emlékezni, akik
az elmúlt századokban, évezredben a hazáért harcoltak, haltak hõsi halált. Mint
mondta, a Hõsök napján azonban nemcsak a vesztes háborúkra és
vereségekre kell gondolni, hanem a diadalokra és gyõzelmekre is.

Lezsák Sándor családi levéltárából három olyan korabeli levelezõlapot mutatott
be, amelyek visszaidézik az elmúlt évszázad hétköznapjait. Muraközy zászlós leve-
le 1915-ben kelt Lakitelekre, nagyságos dr. Kiss Albertné úrasszonynak címezve.
Testvérének a háborúból üzent haza, üdvözletét küldve. 1916-ból való Somogyi
Bálint tábori levelezõlapja, aki Nagyrévre írt családjának a Dnyeszter partjáról. A
harmadik levelezõlap már az orosz hadifogságból íródott 1917 augusztusában.

Sok családban találhatók még ilyen emlékek, õrizzék meg, vegyék elõ, olvas-
gassák, hiszen ezek az emlékek teszik személyessé az elmúlt évszázadot –
fogalmazott Lezsák Sándor.

Az emlékezõ beszédet követõen Bagi Ferenc plébános a hõsökért imádko-
zott. A Szózat éneklése után virágokat helyeztek el a megjelentek a lakiteleki
hõsi halottaknak emléket állító világháborús emlékmûnél.

A megemlékezés alatt a Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész
Egylet fiataljai álltak sorfalat. A megemlékezés végeztével a Pulai
Gyûjteményben Pulai Sándor bemutatta a katonaságról, a honvédelemrõl és a
háborúkból megmaradt tárgyait, valamint családi emlékeit és gyûjteményét
mutatta be Heinrich Gábor, a Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és
Lövész Egylet parancsnoka is.     V.Z.
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Mihály atya koporsója mellett
A hetvenes évek végétõl ismerem. Ami meg-

maradt és megmarad bennem: az arcának ragyogó, ragyogtató derûje, a mosolya.
Ennek a mosolynak minden színével, árnyalatával találkozhattam. Amikor a het-
venes évek végén elõször fogadott, arcából fürkészõ, kíváncsi mosoly sugárzott. 

– Néha véletlenül – és szemével hunyorított – rátekeredik a rádió keresõje a
Szabad Európa adására, ott hallottam magáról. 

– Jót vagy rosszat? – kérdeztem vissza.
– Az majd elválik, de a Jóisten majd megsegíti, azt a keveset – ha szükséges –

magam is hozzátehetem.
Így éltem meg kettõnk kapcsolatát. Csöndben, a nyolcvanas években a külvilág

számára alig észrevehetõen. 
– Vissza kell hódítani mindazt, ami a miénk - halkította le egyszer a hangját,

mert mindig gyanakodott, hogy lehallgatnak minket, de ezt oly derûs nyugalommal
mondta, mint akinek a hite cselekvõ erõvel társul.

A Szent István ereklye, a Szentkirály név visszahódítása rendkívüli sikerélmény
volt, a gratulációt kedves mosollyal hárította el: - Istené a dicsõség, de azért jut egy
kevéske Marosi Izidor püspök atyánknak, a szentkirályi híveknek, de még Pozsgay
Imrének is. 

1987-ben én beszéltem le arról, hogy eljöjjön a lakiteleki házunk kertjében fölál-
lított rendszerváltó sátorba, találkozóra. Az akkori mosolya az arcán fölért egy
megkönnyebbülést jelentõ sóhajjal. 

– Imádkozom magukért. Tudniuk kell, hogy sokan, nagyon sokan vagyunk, akik
hisznek a változásban. 

Szentkirály országgyûlési képviselõjeként is számíthattam figyelmére. Volt
amikor számonkérõ mosollyal, volt amikor megbocsátó, volt amikor szánakozó,
volt amikor nyugtató, csillapító mosollyal fogadott és mondta, mondta az életszerû
példákat, a hívek napi küzdelmeit, családi drámákat, családi örömöket. A jóra is
ügyelni kell, hogy jobb legyen és ilyenkor bölcs mosollyal engedett utamra. 

Most mi engedünk utadra, kedves Mihály atya. 
Ez is zarándokút. Te mondtad atya, amikor éveken át a Szent István ereklyét a

Népfõiskola Szent István kápolnája elé vittük, te mondtad, hogy ennek a zarán-
dokútnak soha nem lesz vége, Szent István tisztelete, amíg magyar él a földön,
örökkön örökké élni fog. 

Az a mosoly, freskók évezredes mosolya az arcodon számomra felejthetetlen,
amikor a Szent Család újra együtt volt elõször itt a templom elõtt: a három erek-
lyében testi valóságukban. 

Szentkirályról Szent István, Nyárlõrincrõl Boldog Gizella és Lakitelekrõl Szent Imre.
Az a nyugodt mosoly, derû, a minden megpróbáltatásnak ellenében is ren-

díthetetlen hit és cselekvõ erõ maradjon örökségünk itt Szentkirályon, Lakiteleken,
a Duna-Tisza közén, és történelmi hazánkban, a Kárpát-medencében. 

Isten Veled, Mihály atya! Isten velünk, gyászoló gyülekezet! 

(Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnökének búcsúbeszéde elhangzott: Puskás
Mihály plébános temetésén, 2015. június 5-én, Szentkirályon.)

2015. május 30-án, Szent István király erek-
lyéinek átvitele ünnepén, életének 71., áldozó-
papságának 48. évében türelemmel viselt,
hosszan tartó súlyos betegség után a szent
útravalóval megerõsítve a kecskeméti megyei
kórházban elhunyt Puskás Mihály kanonok,
érseki tanácsos, plébános.

Elsõ Elsõ alkalommal rendezték meg a 
Múzeumok Éjszakáját Lakiteleken

Június 20-án, szombat este a Pulai Gyûjtemény adott otthont a
Múzeumok Éjszakája országos programsorozat lakiteleki ren-
dezvényének. Az este hét órakor kezdõdött rendezvényt Harmatos
Áronné nyugalmazott iskolaigazgató nyitotta meg, aki a szervezõ
Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület nevében köszöntötte a megjelen-
teket. Bevezetõjében Szent Iván éjszakájának hagyományait, a tûz-
gyújtást, a tûzugrást, a gyógynövények füstölését idézte fel. Harmatos
Áronné külön köszöntötte Pulai Sándort, akinek adományával és
munkájával jöhetett létre a Pulai Gyûjtemény.

A tartalmas programban elsõként Dobecz Andor általános iskolás
tanuló adott elõ egy magyar népmesét, majd Szabados Zoltán
„Lúdas Mátyás“ mesélte el Együgyû Mihók történetét. A bátrak
kipróbálhatták diótörési tehetségüket is. A lakiteleki népdalkör
elõadását követõen elõbb az ifjú néptáncosok, majd a Kösöntyû
Néptánccsoport tagjai mutattak be különbözõ táncokat. Lezsák
Sándor nemrégen megjelent Társai elmentek MEGVÁLTÓT nézni
címû kötetébõl Lõrincz István két verset adott elõ.

A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület tagjai – Erki Tiborné, Lendvai
Péterné és Sütõné Ványolós Márta – erdélyi lángost készítettek, ami
a gyûjtemény kemencéjében lett kisütve, és amibõl minden jelenlévõ
kapott. A nyugdíjas klub tagjai közül Kiss Istvánné, Kozma Kálmánné
és Tóth Imréné, illetve Szántó Katalin mákos-diós hajtottat és megy-
gyes lepényt, Felföldi-Szûcs Nóra pedig pogácsát készített a
kemencében, ami szintén egy az egyig elfogyott. A kemencét Erki
Tibor fûtötte.

A gyerekek népi játékokon játszottak az udvaron, és felülhettek a
Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület autójára is. A késõbbi gyógy-
növény füstöléshez gyógynövényes zsákocskák készültek a hordó
mellett Lendvai Edit vezetésével.

Egész éjszaka nyitva volt a Pulai Gyûjtemény, ahol Pulai Sándor tár-
latvezetésével bárki megtekinthette a gyûjtemény tárgyait és népi
emlékeit, illetve a Berze Tibor bögregyûjteményébõl és Heinrich
Gábor honvéd gyûjteményébõl berendezett ideiglenes kiállítást is.

A tûzgyújtást követõen Sallai András és Sallainé Gyõri Csilla
vezetésével táncház volt a tûz körül, majd gyógynövény füstölésre
került sor, hogy felerõsödjön a gyógynövények hatása. Ezt követõen a
bátrak, ifjak és idõsek tüzet ugorhattak. A tûz átugrásának a ha-
gyomány szerint tisztító-gyógyító ereje van.

A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület családias-otthonos hangulatot
teremtett a Múzeumok Éjszakáján a Pulai Gyûjteményben. 

A jelenlévõk jól érezték magukat, tartalmasan töltötték szombat
estéjüket, remélhetõleg a rendezvénynek lesz folytatása jövõre is.

A Múzeumok Éjszakája támogatói: Kotvics István szikvizes,
Lakiteleki Népfõiskola, Lakiteleki Tölgy Alapítvány, Lakitelek
Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Laki-Konyha Kft, Lakitelek Önkor-
mányzat Emberi Erõforrások Bizottsága, Magyar Pékség, Tisza
Nyugdíjas Klub, Tõserdei Pálinkaház, Felföldi Zoltán, Sütõ
József háztartási boltja, Antológia Könyvesbolt, Oázis Fagyizó.

Az Éjszaka közremûködõi: Dobecz Andor, Szabados Zoltán, ifjú
néptáncosok (10 fõ), Kösöntyû Néptánccsoport (6 fõ), Lakiteleki
Népdalkör (13 fõ), Lõrincz István, Bardócz L. Csaba, Hegedûs
együttes (3 fõ), Lakitelek ÖTE önkéntes tûzoltói (5 fõ).

Segítõk: Pulai Sándor, Harmatos Áronné, Sallai András és
Sallainé Gyõri Csilla, Harmatos Zoltán, Harmatos Tamás, Belicza
András, Erki Tiborné, Erki Tibor, Lendvai Edit, Lendvai Péterné,
Molnár László, Sütõ Benedek, Sütõné Ványolós Márta, Varga
Zoltán, Verzár Csaba, ifj. Verzár Csaba.

Köszönjük! A képek a www.lakitelekma.hu honlapon megtekinthetõk.
V.Z.
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Kedves Olvasóink!

Szeretnénk Önökkel megosztani a Gondozási
Központ életének egy-egy mozzanatát, fõbb prog-
ramjait.

* Örömünkre szolgált, hogy Intézményünkben tel-
jesítette gyakorlatát Horváthné Dékány Judit
végzõs szociális munkás hallgató. Judit nemcsak
megfigyelõként vette szemügyre a Gondozási
Központ mûködését, hanem aktívszereplõként is
jelen volt foglalkozásainkon. Magyar és ének szakos
tanár lévén sok érdekes témát hozott nekünk, melyek
nagy élményt jelentettek idõseinknek. 

Többek között bemutatta Kodály Zoltánés Bartók
Béla zeneszerzõk életét és munkásságát.
Meghallgathattuk a Háry János daljátékot, valamint
Móra Ferenc és Jókai Mór egy-egy elbeszélését.
Számunkra mégis a legnagyobb élményt a közösen
elénekelt Kodály és Bartók gyûjtötte népdalok jelen-
tették. 

* A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én mi
is megemlékeztünk az elsõ világháborút lezáró
Trianoni békediktátumról, mely a mai napig is kitöröl-
hetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott a ma-
gyarság életében. 

* Ezen a napon 17.00 órai kezdettel Lakógyûlésre
hívtuk bentlakó ellátottjainkat és hozzátartozóikat.
Intézményvezetõnk azzal a céllal hívta össze ezt az
összejövetelt, hogy az érintettek megfelelõ tájékoz-
tatást kapjanak az Intézmény életére vonatkozó leg-
fontosabb szabályzatokról, tudnivalókról, jövõbeli ter-
vekrõl. 

Ugyanakkor alkalmat adott arra is,hogy az aktuális
problémákat, illetve nehézségeket megbeszél-
hessük, az ellátottjaink nagyobb elégedettsége
érdekében. 

* Minden hónap elsõ péntekjén, 10  órai kezdettel
katolikus misét tart nálunk Bagi Ferenc plébános úr.
A június 05-én megtartott misén Ferenc Atya megem-
lékezett Trianonról és a közelmúltban elhunyt szen-
tkirályi plébános úrról. Köszönetünket fejezzük ki
ezért a lehetõségért is Bagi Ferenc Plébános Úrnak!

* A nyár beköszöntével a nyári jeles napokról és
népszokásokról is szó esett a június 10-én megtar-
tott foglalkozásunkon, melyet aztán személyes
élményekkel gazdagított beszélgetésekkel zártuk. A
jó idõ a levegõztetésre, a sétáltatásra és a tornára is
nagyobb lehetõséget biztosít, mellyel minél többször
kívánunk is élni. Ugyanakkor felhívtuk idõseink
figyelmét a kánikula veszélyeire, káros hatásainak
megelõzésére, hisz tudjuk, hogy ezen korcsoport az
egyik legveszélyeztetebbek közé tartozik.

*Június 17-én az idõseinkkel a helyi Piacra látogat-
tunk ki. A kerekes székes ellátottjainkat sétával, míg
a többieket tanyagondnoki jármûvekkel szállítottuk ki.

A piaci portékák megtekintése után nagyon jóízûen
láttunk hozzá a lángos elfogyasztásához. Kellemes
délelõttöt tudhatunk magunk mögött, amelyre jó
visszagondolni. 

* Már most elkezdünk készülni idõseinkkel (saját
mûsorszámokkal, dekorációval) a 2015. szeptember
12-én megrendezésre kerülõ Idõsek Napjára, melyre
várjuk sok szeretettel Lakitelek valamennyi nyugdí-
jasát. 

Ugyanakkor a Lakiteleki Önkormányzat jóvoltából,
pályázat keretében elkezdõdhetett a napkollektorok
felhelyezése a Gondozási Központ épületeire, mely
révén energiatakarékosabb mûködés érhetõ majd el.

Június hátralévõ részére és július elejére ter-
vezett fõbb programjaink, melyre sok szeretettel

hívjuk és várjuk az érdeklõdõket is: 

* Június 22-én, 10 órától az idõskori szembeteg-
ségekrõl lesz szó az Egészség Hétfõ keretében meg-
tartott elõadáson, melyet szemtorna gyakorlatokkal
egészítünk ki. Alapszûréseket is végzünk ellátottjaink
körében. 

*Június 25-én a délelõtt folyamán a Lakiteleki
Népfõiskola és Belicza András jóvoltából a
Népfõiskolára látogathatunk ki. Ekkor a Népfõiskola
megtekintésén túlmenõen, az Akadálymentes Napra
készülõ tánccsoport próbájába és a NAV
fúvószenekar táborába nyerhetünk betekintést. 

* Június 30-án és Július 1-jén 10.15-tõl a Látlelet
egy léptékváltó társadalomról címû elõadást (két
részletben) hallgatjuk meg Labancz Istvántól. Ez az
elõadás a Kelet-Afrikai Etiópiáról szól, mely a világ
egyik legszegényebb országa. 

Július 3-án 10 órától Katolikus misére várjuk az
érdeklõdõket.

Július 6-án, 10 órátólaz idõskori hallásproblémák
lesznek az Egészség Hétfõ soron következõ témája.

Július 9-én 10.30-tól az Órákon át címû ifjúsági film
kerül levetítése a Gondozási Központ Nappali Ellátó
Épületében, melyet beszélgetés követ majd a film
írójával-rendezõjével. 

Terveink között szerepel, hogy júliusban Lakitelek
Falumúzeumát, augusztusban pedig a Tõserdõt
szeretnénk megtekintetni idõseinkkel.  

Továbbra is várjuk jelentkezéseiket alap-és szakfe-
ladataink (tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,
házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása, Idõsek
Otthona.) igénybe vételére! 

Forduljanak hozzánk bizalommal, szóljanak, ha
segíthetünk!

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak,
akik segítik, támogatják idõseinket és a mi
munkánkat: Bagi Ferenc Plébános Úr, Kókai Géza
Tiszteletes Úr, a Lakiteleki Népfõiskola, Belicza
András, Labancz István, Pulai Sándor, Nagy
Mihályné, Szentirmay Tamásné, Faragó József, Sütõ
József, Ambrus Edit, Csujokné Dudás Ildikó, Golovics
Mihályné, id. Csikós Mihály és felesége, Kollár
Lajosné, Ádám Sándorné, Kakó János és felesége
és a Laki-Konyha Kft.

„Azt mondják, a földi boldogsághoz a következõk
kellenek: legyen kit szeretnünk, legyen mit csinál-
nunk és legyen miben reménykednünk.“

(Tom Bodett)

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

Üzenetek:
– „Te vagy az egyetlen a földön, /Akiért mindent
megteszek,/ Veled életemet töltöm,/ Nem csak a múló
perceket./ Nem ígérek kincset, csillagot,/ Csak hû
szívet adhatok,/ Érzem másé nem lehetsz,/ Én is csak
a Tied, ha igazán szeretsz.“ Goethe, 

– Nem adhatok neked bombabiztos receptet a siker-
hez, a kudarc receptjével azonban szolgálhatok:
igyekezz mindig, mindenkinek a kedvébe járni!
– Tõlünk függ minden, csak akarjunk...
– A bátorság alapja, hogy akarjuk.

Ha elérted már a hatvanévet
Ha elérted már a hatvan évet,
a lelked gyakran tûnt idõkbe téved.
A dolgaidban tartod még a rendet,
de egyre inkább áhítod a csendet.

Már nem vársz rangot, címet, hatalmat,
és nem mész fejjel valamennyi falnak.
Már tiszteled az évgyûrût a fában,
és hinni tudsz: a mások igazában.

Már reméled, hogy nem hiába éltél:
mit szóval mondtál vagy tettel beszéltél,
nem maradt hang: a semmibe kiáltó.
Ha nem is lettél irányjelzõ zászló,
a magad helyén álltál rendületlen:
szélben, viharban, ködben, szürkületben,
mint kapubálvány õrizted a házat,
és voltál tûrés, és lettél alázat.
A tieidnek maradtál a béke:
a nyitott ajtó biztos menedéke.

Ha elérted majd a hatvan évet,
már nem hiszed, hogy adósod az élet,
csak azt érzed, hogy tiéd az adósság,
mert kevés volt a salakmentes jóság:
a mindent adó, semmit visszaváró,
a minden próbát derekasan álló,
mely sosem számol, szüntelen csak árad,
örök fölény és örökös alázat.

Ha elkerülted már a hatvan évet,
s mindezt beláttad, és mindezt megélted,
és be tudsz állni a legszürkébb helyre,
már te lehetsz a sorsod fejedelme!
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Kedves Olvasóink!

Kicsengettek. Végéhez ért a
2014-15. tanév. Nyolcadikosaink
elballagtak, a gyermekek megkapták

bizonyítványaikat, de a tanév utolsó hónapja is számos
eseményt, izgalmat tartogatott még mindannyiunk
számára:

Májusban negyedik, hatodik és nyolcadik osztályo-
saink számot adtak tudásukról olvasásból, helyesírás-
ból, szövegértésbõl, történelembõl, idegen nyelvbõl. A
vizsgák színvonalasak voltak, örömmel hallgattuk a
szép versmondásokat, feleleteket. A hónap utolsó
szerdáján írták meg hatodikosaink és nyolcadikosaink
az országos kompetenciamérést, melynek eredményét
2016 tavaszán tudjuk majd meg. Idén elõször idegen
nyelvbõl is számot tudásukról mindkét évfolyam diákjai,
és ismereteink szerint hamarosan a természettudo-
mányos tárgyakból is be fogják vezetni ezt a mérést.

Június 2-án a Szülõi Munkaközösség látta vendégül
kollégáinkat pedagógusnap alkalmából. Köszönjük a
vidám mûsort, a finom vacsorát!

Június 3-án zeneiskolásaink adtak nagyon színvon-
alas koncertet diáktársaiknak és az érdeklõdõknek a
mûvelõdési házban, hetedikén pedig citerásaink és
néptáncosaink gálamûsorában gyönyörködött a közön-
ség. 

Grafika tanszakosaink remek munkáit az iskolánk
folyosóin felállított paravánokon csodálhatták meg a
gyermekek és a szülõk.

Június 12-én a mûvelõdési ház színpadán köszön-
töttük a 70 esztendõs Mr. Jupitert, a lakiteleki szár-
mazású világhírû bûvészt, Molnár Gergelyt és bûvész-
inasát, a 10 esztendõs Várhegyi Dorent. Produkciójuk
hatalmas sikert aratott a gyermekek körében. Ezt
követõen a Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület tagjai Heinrich Gábor parancsnok irányításá-
val akadályversenyt szervezetek diákjaink számára.
Ennek végállomása a Népfõiskolán volt, ahol finom
ebéd várta a gyermekeket és a pedagógusokat.
Köszönjük szépen!

Ugyanezen a napon a hetedikes diákok és szüleik
által gyönyörûen feldíszített tornaterem bankettre
várta nyolcadikosainkat. Jó volt látni a meghatódott, a
búcsúzástól elérzékenyült gyermekeket, osztály-

fõnökeiket, a jó hangulatot, a vidám forgatagot.

Június 15-én, utolsó tanítási napunkon a Tõsfürdõ vendégei
voltunk. Idén már nyolcadik alkalommal rendeztük meg az
Eötvös-napot a nyárlõrinci, tiszaugi és lakiteleki diákok
számára. 

Köszönjük az Önkormányzat és a Tõs Turisztikai Kft. támo-
gatását a rendezvényhez!

Nyolcadikosaink ballagását június 20-án tartottuk. 

Varga Melinda tanárnõ és Csupor Antal tanár úr
negyvenegy diákja közül tizenhárman gimnáziumban,
tízen szakközépiskolában, tizennyolcan szakiskolában
tanulnak majd tovább. 

Sok sikert és örömöt 
kívánunk tanulmányaik

folytatásához, 
életútjuk 

kiteljesedéséhez! 

Papp Kincsõ 8. a osztályos tanulónk az elsõ, aki
a mûvészetoktatás nyolc évfolyamát is elvégezte
intézményünkben. Reméljük, tehetségét jövendõ
iskolájában, a Kecskeméti Református
Gimnáziumban is kamatoztatja majd.

A nyolcadikos ballagókkal együtt köszöntek el az
iskolától nyugdíjba vonuló pedagógusaink is. Juhász
Jánosné, Gabi nénit június 18-án köszöntöttük.

Negyven esztendõs pedagógusi pályafutás után más
minõségben, nyugdíjasként marad tagja
testületünknek. 

Jó egészséget, sok-sok örömöt, nagyon boldog
nyugdíjas éveket kívánunk számára!

Már az utolsó
tanítási napot
követõen, ked-
den megkez-
dõdött a Lurkó-
tábor. Vargáné
Darabos Márta
és társai vidám
programokkal,
sok játékkal vár-
ják a gyer-
mekeket.

A nyári szünetben szerda délelõttönként 8-12
óráig tartunk ügyeletet a titkárságon. Kérjük azokat,
akik a tankönyvrendelésekkel kapcsolatban ingye-
nességre szereznek jogosultságot, vagy a nyár
folyamán az eddigi ingyenességet elvesztik, hogy
ezeken a napokon jelezzék a változást!

Idén nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek
javítóvizsgára kell készülniük. 

Kérem, hogy keressék meg a szaktanárokat,
érdeklõdjenek a felkészítések idõpontjáról, hogy
a sikeres vizsga után magasabb évfolyamba
léphessenek!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK A SZÜLÕI
KÖZÖSSÉGNEK, A CSALÁDOKNAK,

MINDEN TÁMOGATÓNKNAK A TANÉV
SORÁN KAPOTT SEGÍTSÉGET!

KEDVES DIÁKJAINKNAK, MINDEN
CSALÁDNAK JÓ PIHENÉST, VIDÁM,

SZÉP NYARAT KÍVÁNUNK!



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

„Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tõlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívû!“
(Mt. 11, 29)
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Jézus Szíve búcsú
Lakitelek, 2015

Az idei búcsúi szentmise ünnepi szónoka
Mons. Molnár Ottó pápai prelátus, grazi
plébános, a stájerországi magyarok lelkipász-
tora volt.  aki Jézus Szentséges Szívérõl, mint
Isten végtelen szeretetének szimbólumáról
beszélt a lakiteleki, valamint a  szomszéd
községekbõl érkezett híveknek.

Molnár Ottó atya  arra kérte az
elsõáldozókat, egész életükben
emlékezzenek arra,  hogy
Jézus Szíve ünnepén járultak
elõször a szentáldozáshoz.

Az elsõ szentáldozás.
Jézus átszúrt Szívébõl

származnak a
szentségek, amelyek

által éltet minket. 

Különösen vonatkozik ez az Eukarisztiára, amelyben Jézus saját testét adja
nekünk lelkünk táplálására.

Körmenet az
Oltáriszentséggel.

A képeket Varga Zoltán készítette. Forrás: www.lakitelekma.hu

Ebben a szentmisében volt az elsõáldozás is. Képünkön az elsõáldozók,
Heinrich Zalán, Tóth Péli Márk és Molitor Lajos, a keresztségi fogadalom
megújításakor.  – Ellene mondotok-e a bûnnek, hogy Isten gyermekeinek

szabadságában éljetek? – Ellene mondunk.



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

„Veled van Istened, az Úr, õ erõs, és megsegít. 
Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.“ (Zofóniás 3:17)
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Frissítõ
„Kérsz egy kis frissítõt?“ – hangzik a kérdés mostanában egyre

gyakrabban, hiszen ahogy egyre fentebb csúszik a hõmérõ szála,
annál inkább pótolni kell a folyadékot szervezetünkben. Ezért
esik olyan jól a nyári melegekben az a bizonyos frissítõ.
Egyébként, ha nem így teszünk, akkor nagy is baj lehet: fejfájás,
kiszáradás, szélsõséges esetben kórház. Vigyáznunk kell. S erre
a média szorgalmasan figyelmeztet is bennünket. 

De vajon azt tudjuk-e, hogy a lelkünknek is szüksége van fris-
sítõre, hogy sokszor a lelkünket is annyi minden megviseli.
Gondolhatunk életünk nagy tragédiáira, például mikor szeretteink
elvesztését kell átvészelnünk, vagy amikor a hétköznapok terhei
alatt roskadozunk, a mindennapok küzdelmeit vívjuk. Amikor
emésztjük magunkat, mert a lelkünk belül tombol, segítségre
szorul, kifáradt, kitikkadt, mint a testünk a nyári hõségben.
Ilyenkor mit lehet tenni? Vagy te kedves olvasó: ilyenkor mit
teszel? Tudod, hol kaphatsz lelki frissítõt? Isten Igéjébõl! Amit
megkaphatsz úgy, ha kezedbe veszed a Szentírást és olvasod
azt. Persze elõször nagyon nehéz, sok-sok ismeretlen név, foga-
lom, tanítás. Lassan, lépésrõl lépésre érdemes olvasni, s talán az
Újszövetséggel, evangéliumokkal vagy még inkább az Ószövet-
ség úgynevezett Bölcsességirodalmával (Zsoltárok, Példa-
beszédek) érdemes kezdeni. Frissítõ hatása lehet. De igazi ered-
ményt az hozhat, ha az ember õszintén a szívét is kiönti Isten
elõtt. Ha beszélgetünk az Úrral, õszintén és leplezetlenül. Ez az
igazi imádság.

Ugyan így frissítõ hatása lehet a roskadozó lélekre egy-egy
istentisztelet. Lelkünket, s így életünket egészen megújíthatja.
Ezért érdemes jönni, s részt venni a gyülekezetek alkalmain.
Értünk van. Érted van! Különösen ez a hónap érdekes lehet,
hiszen június hónapban a negyedik parancsolathoz kapcsolódva
hallhattunk prédikációkat. Mondhatni a lélekfrissítés az isten-
tiszteleteink témája is. Így várunk szeretettel mindenkit minden
alkalmunkra!

Ilyen szempontból a nyári idõszak kínál a gyermekek számára
is felfrissülést a gyermektáborainkban. Idén Balatonfenyvesre
mehetünk a gyermekekkel, július 20. és 25. között. De gondoltunk
a felnõttekre is, ezért szerveztünk egy családos hosszú hétvégét
is. Ezt Tiszavárkonyban tartjuk június 25-27-ig. Ezek az alkalmak
is lelkünk felfrissülését szolgálják!

Mégis az igazi frissesség az Úr kezében van. Neki van hatalma
arra, hogy teljesen megújítson, megerõsítsen bennünket, mi csak
kérhetjük, mint jóságos Atyát, hogy cselekedje is meg, Fia
keresztje által.

„Elszárad a fû, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre meg-
marad.“ (Ézsaiás 40:8)

ALKALMAINK:
A hónap elsõ vasárnapján istentisztelet:

8 óra Tiszaalpár, 9 óra Lakitelek, 11 óra Nyárlõrinc

Minden más vasárnapon:
9 óra Lakitelek, 11 óra Nyárlõrinc

AZ ELSÕ KÉVE

Uram, kalászod kárba vész, az „Élet“,
e vak világ tág tengerébe' most,
hisz annyi drága, dús vetés megérett!
Kenyér lehetne, nemcsak tûzre rost!

De mit se' tettem eddig érte – érzem,
pedig rám is vár aratnivaló…
Ó, add Uram, hogy ne tétlenül nézzem,
hanem lehessek szorgos arató!

Uram, tudom, az aratás: nehéz rész,
de örülök, ha ezt választhatom,
hisz látod, ó, hogy lázas lelkem rég kész,
csak testem erõtlen még nagyon!

De erõsíts meg! – így könyörgök Hozzád
– felelnem kell, Magod ha kárba vész –,
irtsd hát ki, Jézus, lelkem régi rosszát;
fél-hívõségem hadd legyen egész!

S ha még a Sátán kétkedéssel kínoz,
add bölcsességed, drága Mesterem,
segíts aratni, és így lábadhoz
legelsõ kévém, önmagam teszem!

(Balog Miklós  1956)

ARATÁS 

Gyilkos nyilai záporoznak
a forró sugaraknak.
Forr, sistereg a levegõ, 
s apám, anyám aratnak.

Hajnalban kelnek, ólmos testtel, 
s az ágyba már úgy esnek,
s mit kergetnek: a gondtalan
lét mégis egyre messzebb.

Egykor én is mentem velük
a testet õrlõ kínra,
aszalt a nap s véresre mart
a tüskés szederinda.

Most hûs szobámban dolgozom,
– õk most is csak aratnak.
Nekem az agyvelõm kaszál, 
– õk parasztok maradtak, 

s míg szemünk nyitva lesz, örök
robot marad a részük,
s a hûs szobában, messzirõl, 
így imádkozom értük: 

– Küldj fejük fölé Istenem
fehér felhõ-napernyõt,
lelkükbõl gondot és borút
fújjanak ki a szellõk, 

legyen kévéjük százszoros

áldással telerakva,
s szívükben égjen tündökölve
az öröm fényes napja.

(Bódás János  1943)

„Vetünk,  Uram reménységgel,
Hogy arassunk majd bõséggel;
E lh in t jük a magokat ,
Te á ldod meg azokat;
Minden munka és fáradság
Csupa h iábavalóság,
Ha Te meg nem á ldod azt ,
Boldogságot  nem áraszt .

Mint  e lkészül t  fö ld  a  magot ,
Úgy szívünk az igazságot
Teremje meg bõvében,
I t t  az  erény fö ld jében!
Hogy majd a nagy aratásban
Legyen részünk az á ldásban:
Ahogy é l tünk e testben
S fáradtunk a vetésben.“

(Régi énekeskönyv 256,1. 4. 
a 77. zsoltár dallamára) 

Túrmezei Erzsébet:  Nyár

U r a m,  á l d a l a k  a  n y á r b a n.
A r a n y k a l á s z o s  h a t á r b a n
s z á l l  m o s t  h á l á v a l  t e l i
t r ó nu s o d  e l é  a z  é n e k ,
t ü z é é r t  a  n a p  h e v é n e k ,
m e r t  a  s z e m e t  é r l e l i .
E s õ c s e p p e k  z á p o r á é r t ,
h a j n a l o k  h û s  h a r m a t á é r t ,
m i n d e n é r t  a z  é g  a l a t t
v i g a s s á g g a l  á l d a l a k .

Fr i s s  v e t é s ,  s z é p  z ö l d  í g é r e t
m a g o t  h o z o t t  é s  m e g é r e t t ,
s  a m i n t  l e n g e t i  a  s z é l,
z i z e g õ ,  s z e l í d  s z a v á v a l,
h i t e t  t e v õ  h i m nu s z á v a l
n a g y  j ó v o l t o d r ó l  b e s z é l.
B o l d o g,  a k i  é r t i ,  h a l l j a ,
s  m í g  a r a t n i  i n d u l  k a r j a ,
m i k ö z b e n  r e n d  r e n d r e  d û l,
T é g e d  d i c s é r  e g y e d ü l.

Mi n d e n  k i c s i n y  b ú z a s z e m b e n
t é r d r e  k é n y s z e r í t e s z  e n g e m,
c s o d a t e v õ  I s t e n e m.
K e z e d  o d a t e t t e  á l d v a
a  n y á r  g a z d a g  a s z t a l á r a
m i n d e n n a p i  k e n y e r e m.
S  a s z t a l á n  a  k e r e s z t f á n a k
F i a d a t  i s  o d a s z á n t a d,
h o g y  b e n n e  l e g y e n  n e k ü n k
k e n y e r ü n k  é s  é l e t ü n k .  
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Kulturális programok a Népfõiskolán

A lakiteleki Népfõiskola
Alapítvány és a Nemzeti
Fórum szervezésében

Kárpát-medencei Népfõiskolai
Szabadegyetem 

NÉPFÕISKOLA  ALAPÍTVÁNY-
Kölcsey ház,  2015. július 1. szerda –

július 5. vasárnap

Vezeti: Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke,
a Népfõiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Válogatott program kedves vendégeink
számára:

július 1., szerda

10.00-10.30 Kölcsey ház – Megnyitó Lezsák
Sándor, A lakiteleki Népfõiskola felújításáról
10.30-11.15 Kásler Miklós, az Országos Onkológia
Intézet fõigazgató fõorvosa: Nemzeti   nagyvizit
12.00-13.30 Ebéd
16.00-18.30 „Történelmi igazságtétel“

Bevezetõ: Bíró Zoltán, a RETÖRKI fõigaz-
gatója

M. Kiss Sándor, a RETÖRKI fõigazgató-
helyettese: A csalogány elszállt –  Tóth Ilona
tragikuma

Az Antológia Kiadó új könyveit bemutatja:
Agócs Sándor költõ, a kiadó vezetõje

Varga István, volt országgyûlési képviselõ:
Felmentették Hóman Bálintot

19.00    Vacsora, bográcsétel Csurka László módra
20.00    Közönségtalálkozó: Hazajáró, a Duna
Televízió honismereti mûsora: Moys Zoltán
rendezõ, Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár
szereplõk 

július 2., csütörtök

17.00-19.00Kölcsey ház
Benda Judit gyógyszerész, egészség-tanácsadó:
Egye magát egészségesre, avagy a leves hazudik
Vinkó József, a Magyar Konyha c. lap fõszerkesz-
tõje: Szellem a fazékból – gasztrotörténetek
20.00 Vacsora, bográcsétel Vinkó József
módra

július 3., péntek

9.00-9.15 Lezsák Sándor: Értékfeltáró kol-
légiumok a Kárpát-medencében

9.15 -9.30 Lábadi Károly egyetemi tanár, Eszéki
Egyetem: A Drávaszög Kollégium mérlege
9.30-9.45 Loksa Gábor, a Drávaszög Kollégium
szervezõje: Hol jártunk, mit végeztünk, hogyan
csináltuk
9.45-10.00 Szünet
10.00-11.00 9 település bemutatása: Bellye,
Csákovác, Csúza, Eszék-Rétfalu, Haraszti,
Hercegszõlõs, Karancs, Kopács, Kórógy
11.00-11.15 Szünet
11.15-12.15 9 település bemutatása: Lacháza,
Laskó, Nagybodolya, Sepse, Szentlászló,
Újbezdán, Várdaróc, Vörösmart, Vukovár
12.00-13.30 Ebéd 
15.00-16.00 Németh László terem:
Faragó Laura Magyar Örökség díjas énekmûvész
népdalokat tanít az érdeklõdõknek
16.00-16.15 Ragadics Tamás egyetemi
tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem: 

A magyarság megélése a Drávaszögben
16.15-16.30   Hári Gyula- Bagladi Orsolya Pannon

Egyetem Veszprém:  Nyelvi vonatkozások a

Drávaszögben
16.30-16.45 Miókovics Eszter PhD hallgató,
Pannon Egyetem Keszthely: Természetvédelem
és önazonosság
16.45-17.00  Szünet
17.00-17.15 Antal György fõiskolai adjunktus,
Szent István Egyetem: Kulturális végváraink:
reflexiók a szlavóniai magyarság jelenérõl
17.15-17.30 Sarkadi Márton nemzetközi referens,
Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelmi
Államtitkárság: Épített örökség, mint maradó
tanúk
17.30-17.45 Loksa Gábor: Egy település meg-
maradási esélyei
19.00 - 20.00 Vacsora (drávaszögi étel)
21.00 Táncház, Fantoly Gyula, nívódíjas
koreográfus, a Népmûvészet mestere és
Lezsákné Sütõ Gabriella vezetésével

július 4., szombat

11.00-12.00 Szíj Rezsõ szoboravató ünnepség,
köszöntõ: Szalay Károly író
12.00 - 13.30 Ebéd
15.00-16.00 Németh László terem: Faragó Laura
Magyar Örökség díjas énekmûvész népdalokat
tanít az érdeklõdõknek
18.00-18.30 Felvidéki est (1970-2015)
18.45-19.30 Pódium-beszélgetés Hans Kaiser
szövetségi és európai ügyekért felelõs volt

miniszterrel, a beszélgetést vezeti: Varga
Renáta, Keleti Nyitás Kollégium hallgatója
20.00 Vacsora, bográcsétel, Szõke András módra 

Ebéd, vagy vacsora igényelhetõ, elõzetes beje-
lentkezéssel, aznap 9.00 óráig, 1.200

Ft/étkezés/adag egységáron. 
Étkezési igényét az alábbi telefonszámon

legkésõbb az igényelt napon 9.00 óráig leadhatja:
76/ 549-050

A rendezvény bármely programja díjmente-
sen  látogatható!

Vendégeinket szeretettel várjuk:

A Népfõiskola munkatársai

Mr. Jupiter bûvésztábora
a Lakiteleki Népfõiskolán

2015. aug. 10-tõl
augusztus 14-ig.

A Népfõiskola
Alapítvány 

napközi jellegû bûvésztábort szervez 
2015. augusztus 10-14 között, naponta

8.00-16.00 óráig, iskolások részére.

Korosztály: betöltött 9 éves kortól 13 éves
korig.

Felnõtt felügyelet a tábor egész ideje alatt biz-
tosított.

Program: Mr. Jupiter (Molnár Gergely
világhírû bûvész elérhetõ a Facebook-on,
Youtube-on) tanít bûvészkedni. Emellett játék,
sport, fürdõzés.  Délben meleg ebéd, délután
uzsonna.
A tábort pénteken 15 órakor közös mûsorral
zárjuk.

Ár: 16.000 Ft/ fõ

Jelentkezési határidõ: 2015. augusztus 3.

Bõvebb tájékoztató és jelentkezés: Kis Márta,
76/549-040, 

nepfoiskola.konyvtar@lakitelek.hu
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Helytörténet, néprajz

A GYÛJTÖGETÕK HASZNA

A haszonra fogott növények, állatok sokaságából, a Duna-Tisza közén, régi
szép nevén a „Kétvízközén“ kitermelhetõ ásványi anyagok számos megje-
lenési formájából, csak kivonatolt összeállítás készíthetõ.

Bûbájolók, orvosságos növények
A kislevelû hárs (Tilia cordata) murvaleveles virágzatának

teája kitûnõ orvosság, a kopaszodó férfiak reménykeltõ
öröme. A hiányos hajasbõrre kent dunsztolt
fõzetétõl vélték, újra nõ a haj. Az ökörfarkkóró
(Verbascum phlomoides) fõzete fülbe csöp-
pentve gyógyítja a süketséget, borral fogyasztva

megszünteti a köhögést. A bábabéles, vagy erdei mályva
(Malva silvestris) gyökerét a méhhez felhelyezve
vetélés megindítóként használták, hasonlóan az
orbáncfûhöz (Hypericum perforatum),
ahol a gyermekáldástól szabadulni vágyó
lányt e növény fõzetének gõzén guggoltat-
ták. Németh Gyula turkológus 1921-es fel-

jegyzése szerint a Tisza-menti falvak lányai, asszonyai a
mezei katáng (Cichorium inthybus) levelét, virágát

marékszám ették, gondolván ez majd
elhajtja a nem kívánt terhességet. Bizony bajban volt a
fehérnép. Ha úgy maradt, „fattyat vötött“ engesztelésül
kaphatott ugyan az „embörtül“ egy szép kövér borjút, ám a
falu kivetette, élete örökre tönkrement.

Varázsló és rontásûzõ füvek
A mágikus és bajelhárító praktikák jelentõsebb része a

gonosz megtelepedésének megelõzését szolgálja. Az
istállók, ólak elé keresztbe tett, nyírbõl (Betula pendula)
kötött seprû, vágott villa, vagy lapát megakadályozta a
boszorkány behatolását. Bár ezen célra ajtófélfára kent
fokhagyma is jól alkalmazható. Ha a banya mégis
„mögrontotta“ az állatot, érdemes vizeletbe mártott seprû-

vel a bocit napfelkelte elõtt megcsapkodni, mivel ennek
hiányában az állat vére elvész, teste kiszárad. A
varázserejû vérfû (?) a tenyér bõre alá húzva még a „hírös
felelõs“ gönczi béklyó zárját is fel tudta pattintani. Halasi
öregek beszélték, hogy „Ölvedi Szabó István betyár a
századforduló táján ennek segítségével rabolta ki a
takarékpénztárt, s a börtönbõl is meg tudott szabadulni.“

Gyûjtött növények, állatok
A fiatalok a Felsõ-Kiskunságtól a Tisza alsóbb szakaszáig virágvasárnap-

kor indultak „tyukmonyászni“, madártojást gyûjteni. A földön fészkelõk tojá-
saiból akár egy mosóteknõvel is összeszedegettek. Otthon a tapasztalt gazd-
asszony vízben megúsztatta, majd a „megindultat és a tisztát“ szétválogatta,
liszttel gyúrta, szárította, s kész volt az egész évre kellõ lebbencs és tarho-

nya. A fészekbõl szedett varjúfiókákból (Corvus frugile-
gus) finom levest fõztek. A bíbictojás
(Vanellus vanellus) „uraságéknál“ vágy-
fokozó szernek számított. A kecskebékát
(Rana esculenta) régebben eladásra, a

halászoknak harcsa csalizásra gyûjtötték. Nyári hõségben a réten talált hül-
lõt, „kígyót-békát“ a mezei munkás hûsítésül inge alá
rakta. A csárdás is így hûtötte borát, cserélgetve benne a
felmelegedett békát. Sáskajáráskor a „mindenevõ“

kondát, csürhét hajtották ki a rétre. 
A csépaiak a vadlúdfogás sajátos módját eszelték

ki. A nyári ludak (Anser anser) éjszakázó helyeihez
lopakodtak, majd két tepsi összeütésével menny-
dörgésszerû hangot hallattak. A madarak a hitt közel-
gõ vihar elõl lehúzódnak, félve összebújnak, így zsákba lehet õket szedni.
Szent György napja és Pünkösd között gyûjtötték a kõrisbogarakat (Lytta

vesicatoria). A „veszettorvos“ a veszettség „ebdüh“ gyó-
gyításával és megelõzésével foglalkozó parasztember
volt. Az összetört bogarat pálinkába áztatott fehér kutya-
ganéval kevert folyadékban adagolta a megharapott

betegnek. Szegeden úgy tartják: „Harapáskor kilenc kis kutyakölyök kerül a
megmart vérébe, ha ezeknek fölnyílik a szemük, a beteg menthetetlen.
Kilenc nap, hét hónap, vagy egy év után jelentkezik a nyavaja“.

Szegények, cigányok csekélyke jövedelemfor-
rása volt a „nadályozás“, az orvosi pióca
(Hirudo medicinalis) gyûjtése, árusítása. A nadá-
lyozó asszonyok és férfiak csalétekként meztelen
lábszárukat használták, a cigányok rossz gebét
állítottak a vízbe. Onnan szedték le a rátapadt férget.  A nadályragasztás a
köpölyözést, érvágást helyettesítette a gutaütés és más „testnedvi“ bajok
ellenszereként.

Ásványok, kõzetek haszna
A szikes laposokban, székeken a sziksóseprés

magánhasználatra engedélyezett volt. Szappan nélküli
mosásra használták, de a
tófenékrõl gyûjtött szik-
sóból, a „szódából“ némi
mész és hamu hozzá-
adásával szappan-
fõzéshez szükséges lúgot is fõztek. A forró

fõzetbe beleeresztették az egész évben gyûjtött zsíros
állati nyesedéket, faggyút, a szappannak valót. A ki-
csapódó szappan a forró lúg fölé került.
Leválasztották, darabolták, szárították.

A „salétrom“ a puskaporgyártás alapanyaga. A talajfelszínrõl gyûjtött
szikes talaj termésállapotú salétromát oldották, tisztították, kristályosították.
Ahol a talaj engedte ott a katonaság kényszerítette a falu lakosságát
„salétromszérûk“ fenntartására, a szik söprésére. A török hódoltság alatt a
porta Mizsét és más kun településeket is évi ötven mázsa salétrom beszol-
gáltatására kötelezte. A faszenet, a puskapor másik elemét Tisza-parti égere-
sek fáiból, boksákban égették. A szénégetõk áruját kovácsok, lakatosok,
bádogosok, de vasalásra háziasszonyok is vették.

A Kiskunság egyetlen építõ kõzete a réti
mészkõ, népi nevén – elhalt növényszárak
lyukacskáit õrzõ – „darázskõ“. A tapasztalt
kõvágó látja, hol bújik meg a kõ. „Ott mindenütt
nagy fûcsomók nyõttek, följött a fû bokrosra.“ Új
lelõhely nyitásakor a magos zsombós, füves
résztõl néhány méterre kezdik a munkát. Közepe táján legvastagabb a kõ, ott
igen nehéz átszakítani. „Hóttetemnek“ nevezik azt a helyet. Elõször lefölde-
lik, kibontják a követ, majd a felsõ értéktelenebb „küvecsegös“, lemezes
szerkezetû törmelékes réteget lefejtik a kõrõl. A kapott „pecsmeget“ nem dob-
ják el, jó lesz tölteléknek. Az így tisztított követ hegyben végzõdõ súlyos vas-

rudakkal megrepesztik, „mögdurrantják“.
Nehéz munka ez, „mögszaggatja az embört“. A
darázskõ használatáról, tartósságáról Árpád-
kori és középkori régészeti kutatások, így a
napjainkban feltárás alatt álló régi kedves temp-
lomunk falkövei is tanúskodnak.

Lisztes Jánosréti mészkõ (darázskõ)

katáng

orbáncfû

hárs

ökörfarkkóró „nadályozás“orvosi piócával

réti mészkõ

kõrisbogár

nyári lúd

varjúfióka

kecskebéka

vérfû

nyír

mályva

bíbictojás
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnökének közleménye a
magyar-szerb határ lezárására vonatkozó kormányzati döntésrõl

A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke, Rideg László 2015. június 18-i
sajtótájékoztatóján üdvözölte a magyar-szerb határ lezárására vonatkozó kor-
mányzati döntést.

Elmondta, hogy a térségben 2011 óta gyorsuló ütemben folyamatosan növekszik
a bevándorlók száma, és idén eddig már többen lépték át a határt, mint tavaly
egész évben. A menekültkérelmezõk jellemzõen afgán, pakisztáni és iraki migrán-
sok, azonban az utóbbi idõszakban megnövekedett az afrikai térségbõl érkezõk
száma. Gyakori az olyan migránsok elfogása is, akikkel szemben korábban a szerb
hatóságok illegális beutazás és tartózkodás miatt már eljártak, de kitoloncolásuk
(Macedónia irányába történõ visszaadásuk vagy hazautaztatásuk) nem volt sikeres.

Jelenleg kijelenthetõ, hogy a nyugat-balkáni régióban tartózkodó illegális migrán-
sok döntõ többsége Magyarországon, azon belül a szerb-magyar államhatáron
keresztül kíván eljutni az Európai Unióba. Az érintett 175 kilométer hosszú
határszakaszból 113 kilométer található Bács-Kiskun megye területén.

A megye lakosságát aggodalommal tölti el a kialakult helyzet, hallják és tapasz-
talják, hogy egyre több megélhetési bevándorló érkezik. Tartanak tõle, hogy
növekvõ számú bevándorlóból egyre többen maradnak itt, akiknek a sorsa bizony-
talan. Egyre többen kérdezik, hogy az itt maradók milyen munkát fognak kapni?
Sokan félnek attól, hogy õk vagy családtagjuk elveszítheti a munkáját. Ha pedig
nem jutnak munkához a bevándorlók, akkor mibõl fognak megélni? Sajnos a
tapasztalatok szerint ilyenkor növekszik a bûnözés is.

Jogos az emberek kérdése, hogy mit teszünk a probléma kezelése érdekében,
mert tovább nem várhatunk. 

Cselekedni kell, és ezzel kapcsolatban a kormány felelõs döntést hozott tegnap.
Európa más országai is egyre szigorúbb lépéseket tesznek. Ausztria, Németország
és Franciaország lezárja a belsõ határait a bevándorlók elõtt. Ausztria és
Németország 15 ezer bevándorló Magyarországra történõ visszaküldésérõl döntött.
A hónap végig a 60 ezret is meghaladhatja a hazánkba érkezõ illegális bevándor-
lók száma, amelyet már nem leszünk képesek befogadni. 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Begyakorló gyakorlat volt a Lakiteleki Népfõiskolán

2015. június 19-én délelõtt begyakorló gyakorlaton vettek részt a tisza-
kécskei önkormányzati és a lakiteleki önkéntes tûzoltók. A feltételezés
szerint a Népfõiskola vendégházának egyik szobájából füst áramlott ki,
egy személy pedig bent rekedt. 

A tiszakécskei
ö n k o r m á ny z at i
tûzoltók a szobá-
ba behatoltak, a
bent rekedt
személyt kime-
nekítették, a tüzet
pedig eloltották és
a szobát átszel-
lõztették. Ez idõ
alatt a lakiteleki
önkéntes tûzoltók

egy védõsugarat szereltek a
vendégház épületénél. 

A gyakorlatot megfelelõre
minõsítették. A késõbbiek-
ben rendszeresen fognak
közösen gyakorlatozni a
tiszakécskei és a lakiteleki
tûzoltók.         

VéZé

REMÉLHETJÜK, HOGY EZ MÁR A MÚLTÉ?!   
„A kommunista kártékony és veszélyes embertípus, amilyet még nem
produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük,
gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellem-elle-
nességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommu-
nista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi
méltóságot és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika úgy nevez,
lelkiismeret.
A kommunista eltorzult lélek. Nincs olyan vastag bõrt igénylõ hazugság,
amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a
mozgalom érdeke vagy az elvtárs személyes boldogulása így kívánja.“

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin 
Nobel-díjas orosz író

Akinek nem inge, ne vegye magára. De ing nélkül se maradjon
senki.

Hazánknak ma a legnagyobb problémája  a bevándorlás. Ismeretlen
tömegek ezrei, tízezrei lépik át ellenõrzés nélkül az országhatárt, azt
sem tudjuk kik õk, honnan jöttek és mit akarnak. A szocialisták szerint
be kell engedni õket az országba. Menedéket adni, nem szabad korlá-
tozni a mozgásukat. 

Bezzeg 2004. december 5-i a kettõs állampolgárságra vonatkozó nép-
szavazás elõtt negatív kampányt folytattak és a román állampolgárok
tízezreivel riogatták a magyarokat, akik majd elveszik elõlük a munkát
és a megélhetést. Ma pedig az egész Afrikát és a Balkánt keblükre ölel-
nék, mert az érdekeik így kívánják. 

Nem beszélve arról, hogy 2007. december 31-vel felszámolták a
határõrséget, mert szerintük a schengeni csatlakozás következtében
nincs szükség határõrségre. 

Ha ezt nem teszik meg, nem kényszerülnénk ilyen kényszer-
intézkedésekre, mint a drótkerítés telepítése, ami közel sem tökéletes
megoldás, mert élõ erõ nélkül tulajdonképpen nem ér annyit, mint
amennyi „politikai“ tõkét kovácsolnak belõle. 

Vajon a határõrség felszámolása miatt nem terhel  valakit  felelõsség?! 
Azt sem értem a kormány miért nem világít rá erre a tényre, hogy kik

és miért integrálták a határõrséget a rendõrségbe. 
Régi kommunista beidegzõdés jobban félni a belsõ (kreált) ellenségtõl,

mint a külsõtõl (lásd: 2006. október 23-án az ünneplõ tömeg szétverése)
vajon ezért kellett annak idején a rendõrséget megerõsíteni  a
határõrség állományával? 

Kecskés Sándor, volt határõrparancsnok

Szabó Ferenc a Lakitelek ÖTE új parancsnoka

2015. június 17-én közgyûlést tartott a Lakitelek Önkéntes Tûzoltó
Egyesület. Kis Nándor parancsnok idõhiány miatt kérte parancsnoki tiszt-
ségébõl való felmentését, amit a közgyûlés elfogadott. A közgyûlés az
egyesület új parancsnokának Szabó Ferencet választotta. Szabó Ferenc
11 évig volt a kecskeméti repülõbázison tûzoltó, elõbb szerparancsnok,

majd szolgálatparancs-
noki tisztséget látott el.
Szabó Ferenc parancs-
nok munkáját a késõb-
biekben Balla Gábor
parancsnok-helyettes
segíti, aki jelenleg is a
repülõtéren dolgozik
tûzoltóként.

Munkájukhoz sok 
sikert kívánunk!
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NYÍLT LEVÉL
Kedves Lakitelekiek és 
kedves Lovas Társaim!

Megint 
feszültséget
gerjesztet-
tünk „mi, a
lovasok“.

Kiváltképpen a szabadstrand, valamint
az üdülõk földes útjainak használata miatt
folyik a zúgolódás.

Remélem az õslakók még nem vesztet-
ték el szeretetüket a lovak iránt,és
emlékeznek még, hogy nem is túl régen
lovaskocsival hordták a fát, szenet, a ter-
ményeket, ekekapázták a kukoricát,
takarták a szõlõt,szántották a kiskerteket,
még a cserkeszõlõi fürdõbe is lovaskocsi-
val mentünk, miután egy kocsira való
jelentkezõ összejött.

Nem emlékszem, hogy valaha, valaki is
szólt volna az anyámnak azért, hogy oda-
trágyázott a ló, vagy felvágta a földes utat
a patkóval, pedig 15 évig kisvállalkozó volt
a fogatával. Boldog idõk!

Sajnos ez a község nem Hajdúhadháza,
ahol a közterületi munkákat a polgármes-
teri hivatal tulajdonát képezõ lovas ko-
csikkal (+ van 8 polgárõr ló is a város istál-
lójában) közmunkások oldják meg. Ez ott
természetes! És milyen büszkék rá!

Azonban Tõserdõ valóban egy frekven-
tált üdülõterület, és megértem a nem lovas
embereket, hogy nem szívesen mennek
be a vízbe a ló után, fõleg, ha bele is trá-
gyázott (jártam így).

Ezért én tiszteletben tartom kérésüket:
1. Nem vágom össze a rendbe rakott

partot a lovammal (eddig sem tettem)
2. Ezentúl nem megyek bele lóval a Holt-

Tisza vizébe (elõfordult néhányszor)
3. A balesetveszély elkerülése végett

nem vágtázgatok az üdülõterület egyik
útján sem (ez is elõfordult régebben)

4. Amennyiben földúton lovagolok, az út
közepét, illetve szélét veszem igénybe,
hogy ne vágjam fel a kemény kitaposott
részt.

Kérek minden lovas társamat, hogy csat-
lakozzanak, és ezeket õk is így tegyék.
Jómagam a lovas polgárõrcsapat tag-
jaként tapasztalom, hogy társaim
igyekeznek már jó ideje így eljárni, így
lovagolni. Tudom nemcsak helyi lovasok,
hanem a szomszéd faluból átjáró lovasok
is megjelennek idõnként a Holt Tisza par-

ton és a faluban. Mint
lovas a lovast, az õ
figyelmüket is felhívom
mindenre, amikor
találkozom velük. 

É l j ü n k  e g y ü t t
b é k é s e n!

A lovasok nevében kérésem is lenne a
balesetek megelõzése érdekében. Kérem
az autósokat, motorosokat és
kerékpárosokat, hogy sokkal nagyobb
oldaltávolságot tartva elõzzenek bennün-
ket, mert a ló olykor ijedtében kitér oldalra
váratlanul. Az ijedést legtöbbször nem a
forgalom okozza, hiszen ezek forga-
lomhoz szokott lovak, hanem valamely
más, oldalról, a lakott ingatlanok udvarán
vagy a járdán történõ esemény. Még a leg-
nyugodtabb ló is megijed idõnként, ezért
amennyiben láthatóan ijedezik az állat – a
KRESZ-nek megfelelõen – lehúzódva,
lassítva, akár megállással és a motor leál-
lításával - segítsék a veszélyhelyzet
megszüntetését. Mind a közlekedés
résztvevõire nézve, mind magának a
lovasnak és lovának is komoly sérülés-
veszély, ha az állat megbokrosodik, mivel
az aszfalt rendkívül csúszós a lovak
számára, könnyen elvágódnak rajta. 

A lótrágyával azonban nem tudom, mit
kezdjek. Sajnos mindig a legkényesebb
helyeken jut a ló eszébe ezt megtenni.
(Szerintem azért, hogy bosszantson
engem.) De mivel bent lakom a központ-
ban, valahogy haza kell jutnom és ezeket
nem tudom kivédeni. Azért költöztem visz-
sza vidékre, hogy állatokat tarthassak
(elõtte 10 évig Pesten laktam). Szerintem
az állattartás beletartozik a vidék mil-
iõjébe. Aki, itt lakik, az jó esetben ter-
mészetesnek veszi ezeket, a trágyát
behúzzák a virágos kertbe, mert tudják,
hogy kiváló a dísznövények alá. Lóháton
kisgereblyét képtelenség magunkkal vinni,
de még fogattal sem épp veszélytelen
egyedül megállni, és a forgalom közepette
trágyát felszedni, fõleg egy
keresztezõdésben. Az esztétikai probléma
helyett, egy baleseti lehetõséget
teremtünk meglátásom szerint, ha így
járunk el. 

Ezért a helyi lakosság, mint vidéken élõ
ember megértését kérem, míg az üdülõ
területet elkerülöm a nyári idõszakban. 

A téli idõszakban azonban az üdülõ-
tulajdonosoknak is érdeke meglátásom
szerint, hogy az ingatlan feltörések
megelõzése érdekében a lovas pol-
gárõrök ott is járõrözzenek.

Üdvözlettel és köszönettel:
Fürediné Kata

A Faluszépítõ Egyesület is részt vett a felsõalpári 
templom ásatásán

A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület tagjai pénteken egész nap
segítettek a Tõserdei Pálinkaháznál zajló régészeti feltáráson.
Törmeléket talicskáztak, homokot lapátoltak, a feltárt falakat tisztítot-
ták. A nap folyamán sok élménnyel gazdagodtak a faluszépítõk.

A Kecskeméti Katona József Múzeum régészeivel való egyeztetést
követõen a Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület lehetõséget kapott arra,
hogy tagjaival társadalmi munkában, tevõlegesen is részt vegyenek a
felsõalpári templom feltárásán.

Lendvai Péterné, Lendvai Edit, Erki Tibor, Miklós Tamás és Varga
Zoltán a nap folyamán a már elõkerült törmeléket válogatták, a
templomfalat tisztították és a templom belsejébõl földet lapátoltak.

A Faluszépítõ Egyesület tagjai a nap folyamán láthatták, ahogy a
régészek emberi csontokat, koponyákat, valamint színes vakolat-
darabokat találtak. Nagy hatással volt mindnyájukra a történelmi
közeg, a sok száz éves falak, a múlt megismerése.

Rosta Szabolcs ásatásvezetõ, múzeumigazgató, dr. Sárosi Edit
régész és Honti Attila, a Templom-Halom Lakitelek Nonprofit Kft.
ügyvezetõje megköszönte a Faluszépítõ Egyesület tagjainak segít-
ségét. Elõzetes egyeztetés után bárki részt vehet az ásatáson.    

A képen láthatók (balról jobbra): Honti Attila, Miklós Tamás, Varga
Zoltán, Rosta Szabolcs, dr. Sárosi Edit, Lendvai Edit, Erki Tibor

V. Z.

Elmúltál hatvan már,
De nem vagy öreg még.
Az óra úgy érzed,
Gyorsabban jár,
De minden korban
Van valami szép.

Örülj a reggelnek,
Ne gondolkozz sokat,
Az évek úgyis elmennek, 
Feledd el az összes gondodat.

Dolgozz, szórakozz, 
Ne hagyd el magad,
A holnap nem tudod, mit hoz, 
Mert az út hazafelé halad.

Legyen bakancslistád, 
Csinálj, amit még soha,
Élj úgy, mint a humoristák,
Az élet szép is lehet, 
nem csak mostoha.

Szórakozás, buli, tánc, 
Nincs ez korhoz kötve,
Ha színházba és moziba is jársz, 
Érezd magad felpörögve.

Szeresd az életet, 
Minden rosszban van valami jó,
Ne sajnáld az éveket, 
Bizakodj, remélj, hisz 
Nem úszott még el az a hajó.

Boros Gábor

Hatvanon túl

Tény: az 50-en túli emberek a legboldogabbak!
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A Családsegítõ Szolgálat hírei
Családsegítõ Szolgálat Lakitelek néven 2015-06-18-tól a 

Facebook-on is elérhetõ!

CSOK: a lakásvásárlók segítségére: Komoly segítséget jelenthet a lakásvásár-
lóknak az idén bevezetésre kerülõ új lakás támogatási rendszer. A korábbi szocpolt
felváltó Családok Otthonteremtési Kedvezménye 2015. július 1-jétõl lesz igényel-

hetõ. Jelentõs újítás, hogy ez már nemcsak új, de használt lakás vásárlására, illetve bõvítéshez is
elérhetõ lesz, ráadásul a korábbi, félszocpol gyakorlattal ellentétben az összeg nem felezõdik,
ugyanannyi jár majd használt lakásra, mint új otthon vásárlása vagy építése esetén.

A CSOK egész pontosan a következõkre igényelhetõ 
2008. június 30-a után kiadott építési és használatbavételi engedéllyel (vagy hatósági bizonyít-

vánnyal) rendelkezõ, összkomfortos, legalább „B“ energetikai minõsítéssel rendelkezõ új lakás
vásárlásához és építéséhez, melynek a forgalmi adó és telekár nélküli négyzetméterára nem halad-
hatja meg a 300, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350 ezer forintot. 

Legfeljebb 350 ezer forint/négyzetméter vételárú, legalább komfortos használt lakás vásárlásához,
de a vételár területenként maximálva van. Budapest esetében a maximális vételár 35 millió forint
lehet, míg a közép-magyarországi régió városaiban 28 millió, egyéb települések esetében pedig 23
millió forint. 

Meglévõ, legalább komfortos (vagy azzá tehetõ) lakás jövõben megkezdõdõ bõvítéséhez. A
korábbi rendszerhez képest változást és egyben könnyítést jelent, hogy már egy gyermek vállalása
mellett is elérhetõ lesz a CSOK. Szintén jó hír a lakásvásárlók szempontjából, hogy a szocpol koráb-
bi méretkategóriát lefelé módosították, így már 40 négyzetméteres lakás vásárlásához is igényel-
hetõ. A lakásterületi maximum ugyanakkor nem változott, maximum 160 négyzetméteres otthonok
esetén igényelhetõ az új támogatás is. A CSOK legalacsonyabb összege 500 ezer forint, míg a leg-
magasabb 3,25 millió forint, az összeg a gyermekek számától és a lakás méretétõl függõen változik.
De továbbra is megmaradt az az elem, hogy az energiahatékonyabb épületek esetében magasabb
összegek érhetõek el. 

Fontos azonban, hogy csak akkor lehet igényelni a CSOK-ot, ha az együtt költözõ családtagok
közül senkinek nincs lakástulajdona. (Kivéve persze a bõvítés esetét.) A támogatás a 16 év alatti
vagy nappali tagozaton tanuló, 25 év alatti diákok után igényelhetõ, illetve két vállalt, még meg nem
született gyermek után is igénybe vehetõ a támogatás, ha a pár mindkét tagja 40 év alatti. A CSOK
esetében az ügyintézést a hitelintézetek (kereskedelmi bankok, jelzálogbankok, takarék
szövetkezetek) végzik, függet lenül attól, hogy sor kerül-e hitelfelvételre. Lakásvásárlás esetén a
végleges adásvételi szerzõdés megkötését követõ 120 napos határidõn belül, építés esetén a
használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány
kiadása elõtt, bõvítésnél pedig a bõvítési munkálatok megkezdése elõtt kell a támogatást igényelni.
Fontos továbbá, hogy lakásépítés és -bõvítés esetén számlákkal kell igazolni a hitelintézet által elfo-
gadott bekerülési költség legalább 70 százalékát, míg új lakás vásárlása esetén a teljes vételárról
kiállított számlát kell bemutatni.                                                                      Forrás: Emmi, Portfólió

Otthon Melege Program: az NFM 500 millió forinttal támogatja a mosógépek cseréjét: 

Az Otthon Melege Program ötödik alprogramja – a hûtõ- és fagyasztógépek, kazánok- és
nyílászárók cseréjét célzó, valamint a társasházaknak szóló pályázatok után – új, magas energia-
hatékonyságú mosógépek beszerzéséhez nyújt vissza nem térítendõ állami támogatást a ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkezõ magánszemélyek számára. 

A beruházások megvalósulásával – a készülék cserével – minimum 10 %-os energia vagy 20 kg/év
széndioxid-megtakarítást szükséges elérni.

A vissza nem térítendõ támogatás mértéke minden esetben a berendezés vételárának 50 %-a, de
maximális értéke A+ kategóriájú gépek esetén 25 ezer forint, A++ kategóriájú gépek esetén 40 ezer
forint, A+++ kategóriájú gépek esetén pedig 45 ezer forint háztartási gépenként.

Az alprogramban rendelkezésre álló bruttó 500 millió forint forrás elosztása régiónként történik.
Szükség esetén a tárca fenntartja a jogot a régiók közötti forrás átcsoportosítására.

A pályázatok a megjelenést követõen, a 2015. július 1-je és 2015. szeptember 30-a közötti idõ-
szakban, illetve a támogatáshoz rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag elek-
tronikus úton, a pályázati portálon keresztül. Ehhez a pályázóknak rendelkezniük kell ügyfélkapus
regisztrációval a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon.

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a mai naptól elérhetõek a
www.kormany.hu oldalon. A pályázatbenyújtó felület 2015 júniusának második felétõl válik
elérhetõvé.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Fõosztály)

Tóth Sándor családgondozó

AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ 
tanácsa: 

Leggyakrabban elkövetett
hibák, lakásvásárláskor!

Idõnként többet gondolkodnak az
emberek egy néhány napos nyaralá-
son, mint az akár több tízmillió forintos kiadást jelentõ
otthonuk kiválasztásán – pedig a nem kellõen elõkészített
döntés hosszú távon pénzügyi veszteséget jelenthet.

Idõhiány 
Az egyik leggyakoribb hiba, melyre az élet sok más
területén is akad példa, ám ingatlanvásárlás esetén túl
sokba kerülhet. Sok ingatlanvásárlónál létezik egy bizonyos
„telítõdési pont“ – amikor már nem hajlandó újabb és újabb
lakásokat megtekinteni, hanem a korábban látottak közül
választja ki az optimálisnak tûnõt –, azonban ettõl még
könnyen csinálhat rossz üzletet.

Az alacsony ár misztifikálása 
Sok vevõ – érthetõ okok miatt – inkább az olcsóbb lakásokat
keresi. Azonban az ingatlanpiacon az „olcsó húsnak híg a
leve“ mondás hatványozottan igaz – a kiemelkedõen ala-
csony áron kínált ingatlanok általában nem véletlenül kerül-
nek annyiba. Kivételek talán a bedõlt hitel miatt nagyon
sürgõsen értékesítendõ lakások.

Beleszeretõs lakásvásárlás 
Jobb esetben a vevõt az ingatlan megtekintése után eltölti
egy „ez az, ezt kerestem“ érzés – ilyenkor érdemes megköt-
ni az üzletet. Kevésbé jó esetben – és sajnos ez a gyako-
ribb – azonban csak a lakás egy, általában kevésbé
lényeges tulajdonsága nyûgözi le a vásárlót, ami viszont
annyira erõs hatással van rá, hogy felülírja az összes többi
szempontot. 

A „lemaradok róla“ érzés 
Régi eladási trükk, melyet a dörzsöltebb eladók elõ-
szeretettel alkalmaznak az ingatlanpiacon. Az eladó 1-2 nap
után jelzi az ott járt potenciális vevõnek: néhány órát tudja
még tartani a lakást, mert egy komoly vevõvel tárgyal. Bár
ez 90%-ban blöff, de elõfordult már, hogy bejött.

A késõbbi eladhatóság figyelmen kívül hagyása 
Elõfordul az a típusú vásárlási hiba is, amikor a vevõ nem
gondol a késõbbi esetleges eladhatóságra, illetve az ingat-
lan forgalomképességére.

A bátortalan vevõ 
Nehezen hihetõ, de igaz – még mindig vannak olyan vásár-
lók, akik nem mernek, nem tudnak alkudni, vagy éppen tár-
gyalni. Õk azok, akik adott esetben 10%-kal drágábban
vásárolnak ingatlant vagy éppen rossz tárgyalási tech-
nikájuknak köszönhetõen „jó áron“ megvásárolják azokat a
meglévõ berendezési tárgyakat (konyhabútor, beépített
bútorok, komplett ülõgarnitúra) melyek az eladónak csak
elszállítási költséget okoztak volna.

Nem figyelni a késõbbi költségekre 
Tipikus vásárlási hiba az, amikor az „igazi“ lakás meg-
találásának örömében a vásárló nem figyel oda, mennyibe
fog majd kerülni az ingatlan fenntartása...

Fehér Sára  (Lakitelek) Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

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



Selyemakác kapható! Tel.: 448-679;  
06-20/200-53-15.

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

BÚTOROZOTT SZOBA
KIADÓ! Érd.: 06-30/451-96-78

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

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

Kecskeméti Építõipari Kft.
keres kõmûves szakmunkást
és segédmunkást Lakiteleken.

A napi bejárás 
személygépkocsival

biztosított.

Jelentkezni a következõ telefonszámon

lehet: 06 20/33-89-985 

ELADÓ Lakitelek, Kisalpár 101. sz.
alatti belterületi  (Szatmári-féle)

tanya. Érdeklõdni: 06-20/254-70-94.

Idõsek gondozását vállalom
(orvoshoz menni, ház körüli
munkát végezni), fõzés-
takarítás, temetõben sírgon-
dozásban is segítenék. Hívjon
bátran! Tel.: 06-30/7460819

ÁLLÁSHELETÕSÉG: Számítógép
szerver telepítésére, beüzemelésére

keresünk lehetõleg lakiteleki lakost.
VARGA-VENT  Kft, 06-30/98-36-111.

Lakodalmas hûtõkocsi bérelhetõ. 
Tel.: 06-30/9-532-982

ÉRTESÍTJÜK KEDVES 
LÁNGOS IMÁDÓ VENDÉGEINKET ÉS

LEENDÕ VENDÉGEINKET, HOGY 
ÚJRA KAPHATÓ LÁNGOS A

TÕSFÜRDÕBEN – A GRILL TERASZ
BÜFÉNÉL

NYITVA TARTÁS:
Minden héten csütörtöktõl vasárnapig 10-tõl

18 óráig MINDENKIT

SZERETETTEL VÁRUNK!

SZÉP NYARAT, JÓ PIHENÉST ÉS

JÓ ÉTVÁGYAT ÉTELEINKHEZ!

ÉLELMISZER- ÉLELMISZER- bolt 
Lakitelek, Kiss J. u. 14.

VASÁRNAP is nyitva! 7-12-ig; 1530-tól 20-ig.

Vasárnap délután friss kenyér és pékáru érkezik!
V á r j u k  v á s á r l ó i n k a t !

J é g k r é m  9 9  F t / d b - t ó l ;  
c u k r á s z  é s  p é k s ü t e m é n y e k ;

a l a p v e t õ  é l e l m i s z e r e k ;
h û t ö t t  s ö r ö k ,  ü d í t õ k ,   e n e r g i a i t a l o k ;

v e g y i á r u  é s  e g y é b  t e r m é k e k –  
n a g y  v á l a s z t é k b a n  k a p h a t ó k !

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

V: 7-12-ig; 1530-tól 20-ig.

BON-BON-
BONBON

LAKITELEKEN 
A  KLEOPÁTRA

KOZMETIKÁBAN

Csokicsöves 

álló SZOLÁRIUM!

FLABeLOS GÉP
fogyókúrázóknak, cukorbetegeknek,

érszûkületre!
B E J E L E N T K E Z É S :  0 6 - 20 / 3 2 - 4 4 - 15 0 ;  

L A K I T E L E K ,  
S Z É C H E N Y I  K R T.  7 6 .

Értesítjük kedves LÁNGOSIMÁDÓ
vendégeinket és leendõ vendégeinket, hogy június
közepérõl újra kapható lánygos a Tõsfürdõben a  

A GRILL TERASZ
BÜFÉNÉL
NYITVA TARTÁS

Minden héten csütörtöktõl vasárnapig 10 – 18 óra között!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
SZÉP NYARAT, JÓ PIHENÉST ÉS JÓ ÉTVÁGYAT

ÉTELEINKHEZ!

Albérleti szobát
keresek (bútoro-
zottak elõnyben!)
egyedülálló férfi

számára. Tel.:
06-20/320-9309



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ LENGYELPÁL, HUSZONKILENC, KÓKAI GÉZA,
BÉRCZES LAJOS, HEGEDÛS BÉLA, SZABÓ TAMÁS“
Az 1.500 forintos TUPPERWARE utalványt nyerte: Kollár Lajosné.
(Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát nyert:Raisz Vencel.
(Klárik Lászlónénak köszönjük!) A vacsorát nyerte: Ádám Tiborné.
(Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) A nyerteseknek gra-
tulálunk! Könyvet nyert: Nagy Erzsébet, Kovács János, Kiss János,
Kelemen Károly, Dávin Bence. (Köszönjük a Népfõiskolának!) Kérjük, a
nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe,
Kossuth u. 15., szerda délután. Újságelõfizetést nyert: Szabó Andrásné,
Varga Imréné, Nagy János, Szabó Imre, Kelemen Ernõ. (Õket regiszt-
ráljuk, nem kell bejönni!)

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

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

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

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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Vízsz. 1. Lakitelek legelsõ katolikus papja, 1926-34 szolgált az új templo-
munkban(z.b.: N, L). 11. Csahos. 13. Riadó. 14. Óvoda a gyerek nyelvén. 15.
Ó-val az elején: szerb város, de nélküle is használják. 16. Információ. 19. Vég
nélküli est! 20. Alpok idegen szóval. 21. Mûveltetõképzõ. 22. Levegõvétele. 23.
Ilyen nevû apostol is van. 24. 1950-tõl hat esztendei volt katolikus papunk.
(z. b.: T). 26. Idegen macska. 27. Ón. 28. Földet mélyít. 30. Férfi szülõ. 31.
...Norbert, a Közbeszerzési Tanácsadó  ügyvezetõje. 33. Ledorongolni. 37.
Majdnem illemhely! 38. Némán ráz! 39.  Néma tüskeböki! 40. Haj és virág
mértékegysége lehet. 42. Egyetlen személy sem; de hang nélkül! 43.  1940-tõl
három esztendeig volt a teplomunk plébánosa. 46. Kettõsbetû. 47. El virus
de... (Ebolavírus). 48. Csírátlanító lámpa. 49. Idõmérõ eszköz. 51. Kérdõszó.
52. Kavics. 53. Meg nem engedés. 55. Ennek száma adja a koromat. 57. A-val
az elején: kaktuszos gyógynövény. (Ékezettel.) 59. Tanácsadó, szolgáltató
cég. 60. Páratlan som! 61. Súlyt állapít. 62. Költõien fúj! 64. Orom. 66. ...
Bertalan, –  1849-es miniszterelnök volt. 68. Újság eleje! 69. Nem mi! 70. IOE.
71. Az arc része. 

Függ. 1. Szöget ver. 2. Idegen elismerõ felkiáltás! 3. A  második katolikus
papunk, 6 évig regnált Lakiteleken. 4. Sajtoló szerkezet. 5. ÁMR. 6. Francia
pezsgõféle.  7. Olasz, vatikáni és svéd autó. 8. Kint foglal helyet. 9. Hangos-
kodik. 10. Ha ... Ágnes, akkor újságíró, ha ...Szabolcs, akkor színész! 11. Eljegy-
zési fotózás – idegen kifejezéssel. 12. 1943-tól nyolc évig volt lakiteleki
plébános (z.b.: Y). 17. Ragadna. 18. Keskeny falap. 25. Átnyúl, de csak az ele-
jén! 29. Század röv. 32. Magyar Labdarúgó Szövetség. 34. Izomból. 35.
International Standards of Supreme Audit Institutions (Nemzetközi Szabványügyi Legfõbb
Ellenõrzõ Intézmények) röviden. 36. Merítõeszköz. 41. Zacskó eleje! 43. Kenyérsütõ
szakember. 44. Tûvel való varrás. 45. Hornyos. 46. Nem lúg! 50. Frakk, a macskák
... (mesefilm címe). 51. Kijut. 54. Ilyen konyha is van! (Elsõsorban vásárokban.)
56. É-vel a végén: ennek az oldalához. 58.  Bocsánat része! 60. Látószerv. 62.
1957-tõl 14 esztendõn át szolgált itt az a pap, akinek a lánytestvére itt
tanított (z.b.: R)! 63. Az elején újít! 65.Ilyen irat van a levél végén! 66. Ilyen
sütemény a pogácsa is. 67. Gubós termés. 70. 99-es római számmal. 72.
Patás. 73. Kálium. 74. Ötös római szám jele. 75 .Olasz autó.  76. Jód. 77. Kén.

Ha férfi vagy, hát légy férfi! :)
– Hogyan vegyél rá egy férfit, hogy
csináljon meg valamit?
– Mondd neki, hogy túl öreg hozzá.

– Ne felejtsd, hogy egy férfi számára
nem akkor vagy humoros, ha vicceket
mesélsz, hanem ha nevetsz az õ viccein.

– Nem a nõk csinálnak a férfiakból
bolondot; õk ebben is önellátók.

– Hogy hívják a megbilincselt férfit?
– Megbízható.

– Sose bízz meg olyan férfiban, aki azt
mondja, hogy õ az úr a háznál. Az ilyen
valószínû, másban is hazudik...

– Minden férfi egyforma, csak az
arcuk más, hogy meg tudd õket külön-
böztetni.

– A legtöbb férfirõl – akibõl gondolod,
hogy jó férj lenne – kiderül, hogy már az...

– Komám, szerinted melyik a
leghûségesebb asszonytípus? A
szõke? A fekete? A barna?
– Az õsz.

– Az egész világ a nõkrõl szól. A férfi
magazinok tele vannak ruhátlan nõkkel,
a nõi magazinok pedig nõi ruhákkal.

Áron bácsi ül a parkban, mellette bók-
lászik egy kutya. Arra sétál egy ember,
nézegeti a kutyát, majd megkérdi:
– Harap a kutyája?
– Nem.
A fickó meg akarja simogatni a kutyát,
de az beleharap a kezébe.
– Maga azt mondta, hogy nem harap a
kutyája, és majdnem széttépte a kezem.
Mire az öreg:
– Aha, de ez nem az én kutyám...

Székely felesége a férjének.
– Azt híresztelik, hogy megcsalsz a
szomszédasszonnyal.
A székely egy kis gondolkodás után:
– Az én dógom.
– De azt is mondják, a szomszéd nõ
terhes!
– Az õ dóga.
– Én nem bírom tovább, elköltözök.
–  Az meg a te dógod.

– Asszonyom, mondták már magának,
hogy Ön a világ legszebb nõje?
– Még nem.
– Gondoltam...

Egy bankár felhív egy másikat.
– Szevasz, hogy vagy?
– Kösz, jól.
– Bocsánat, téves

Két barátnõ cseveg a presszóban:
– Imádom a természetet – mondja az
egyik.
A másik figyelmesen ránéz, és epésen
megjegyzi:
– Azok után, amit mûvelt veled?

Karácsonykor a nagymama vízipisz-
tolyt ajándékoz az unokájának. A lánya
dühösen fordul a nagyihoz:
– Anya, hogy vehettél neki ilyen
ajándékot! Már nem emlékszel, men-
nyire dühös voltál, amikor a vízipisz-
tolyunkkal mindent összefröcsköltünk?
A nagyi elmosolyodik:
– Dehogynem, nagyon is...

Csak magyarul ül... –
Kétsorosok

Ki terít meg ebédre az állatóvodában?
A napos csibe.

Ki lehet a mosómedve eszményi társa?
A teknõs-béka.

Miért rossz a tetûnek?
Mert hajszálon múlik az élete.

Mi hasonlít legjobban az emberre?
A rendõr.  Megszólalásig.

Mit mond az orosz a halálos ágyán?
Szent-péter-vár.

Miért jó az ejtõernyõsöknek?
Mert esõben nem áznak.

Hogyan nevezik a vízen járó matrózt?
Tengerész  gyalogos.

Hogy hívják a zöld ruhás szerzetest?
Környezetbarát.

Mi a különbség a méh és a darázs között?
A darázs nem gyûjt vasat.

Miért jobb az Alzheimer kór a
Parkinson kórnál?

Inkább felejtsem el kifizetni sörömet,
minthogy kilötyögtessem.

Mit látsz, ha mélyen egy szöszi
szemébe nézel?

A hajhagymáit.

Mi lesz, ha elütnek egy matematikust?
Már nem számít.

Mi hasonlít legjobban az emberre?
A rendõr.  Megszólalásig...

LakitelLakiteleki plébáneki plébánosokosok

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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Magántörténelem
Valamikor, évekkel ezelõtt nagy sikere volt ennek a sorozatunknak,

melyet most szeretnénk felelevenítni! Kapcsolódjon be Ön is!
Meséljen! Hozzon képet, ossza meg velünk a saját, a felmenõi, a
szerettei, ismerõsei emlékeit! Mi boldogan közzétesszük,
megosztjuk az olvasókkal, a közös ismerõsökkel! (Nem akarunk
semmit sem elvenni! Lemásoljuk, beszkenneljük, vagy
lefényképezzük, s azonnal visszadjuk! Itt sem kell hagyni!)

Sokakat érdekel mások élete, sorsa, történelme. Szinte valamen-
nyi életút, magántörténelem tanulságos, értékõrzõ, olykor szórakoz-
tató, máskor pedig könnyeket elõcsalogató. A háború, a nélkülözés,
a kisemmizés, a közös sors sokak közös történelme, mégis minden-
ki másként élte meg, másként világítja meg emlékezésében az
események egy-egy szeletkéjét, hiszen minden emlékezõ a saját
életkörülményeiben élte meg azt – másként. Mindezek ellenére nem
volt mindig sötét és szomorú a világ!

Minél több valakinek az éveinek a száma, annál nagyobb a tapasz-
talata, annál több eseményt élt meg, annál bölcsebbé válik.

Van, akinek a család és benne élõ egyének történelme ósdi szép-
ség, nem kell vele foglalkozni, felesleges idõtöltés, csupa lom, nincs
értéke... Szomorú ez a felfogás! Szerencsére a többségünk más! 

Legtöbbünknek fontos mások múltjának is a megõrzése, nemcsak a
sajátunk. Ezért vannak ma pl. családfakutatók, ezért õrzik a levél-
tárak, a könyvtárak, a múzeumok a régi idõk iratait, tárgyi emlékeit.
Kutathatók, hozzáférhetõk!

A Lakiteleki Értéktár Bizottság is azért jött létre, hogy megõrizze,
feltárja, lajstromba vegye a környzetünkben élõk emlékeit, kultúráját,
használati eszközeit...; megmentse a múlt értékeit a jövõ generá-
ciójának!

A Lakiteleki Újság Magártörténelmi  kutatási eseményei, riportjai
nagyban megkönnyítették a feltáró munkát.  Riportjaink, dokumentu-
maink alapjaira épült a Millenniumi Olvasókönyv, s segítséget adunk
a Lakitelek Értékei címû olvasókönyvnek is, melynek most folynak a
kiadási munkálatai.

Nem lezárt dolog ez! Sõt, többen felbárotodtak már a két nagy kiál-
lításunk után, már többekben megmozdult a felismerés: ilyen nekem
is van, ennél szebbet is tudnék kínálni, hasonlót pedig biztosan
elviszek a következõ bemutatóra.

Pont erre van most szükségünk! 
Mérje fel a környezetében lévõ írományokat, tárgyakat, s ami

értékes emlék, véletlenül se dobja ki! Õrizze meg magának, a gyer-
meinek, az unokáknak. S ha végképp megválna tõle, van már
lakiteleki értékõrzõ hely is, ahova elviheti, ahova beadhatja: ez pedig
a Pulai Gyûjtemény, a helytörténeti múzeumunk...

A Lakiteleki Újság szerkesztõségébe várjuk továbbra is azokat a
fotókat, amelyek bármilyen régi emlékeket õriznek: háborús fotókat,
iratokat, családi történeteket, régi MAGÁNTÖRTÉNELMEKET, hogy
megoszthassuk az olvasókkal!! 

Most a Farkas családról osztunk meg Önökkel fotót,
házassági anyakönyvet – Raiszné Farkas Renáta segítségével.
Farkas Gáspár  Lakiteleken élt, erdészként dolgozott, s tartot-
ta el családját, a feleségét, Kovács Ilonát (a dédit) és a hét
gyermeket. (A kép bal szélén álló Farkas Ferenc  Renáta nagyap-
ja, Gáspárnak nem az édes gyeremeke, Ilona sszony az elsõ
házasságából hozta, de a nevére vette õt.)

A felvétel 1930 és 1935 között készült.

A képen láthatók: középen Farkas Gáspárné Kovács Ilona (1892-ben
született), Farkas Gáspár (1895-ben született). Az õ házassági levelük
látható alul. A kép bal szélén Farkas Ferenc, elõtte a kalapos kislány
Bakos Jánosné lett, Farkas Jolán; a dédi mögött Farkas Gizella; elõtte
Dékány Istvánné lett Farkas Irén; elõtte ifj. Farkas Gáspár. Jobbra fent
Almási Istvánné lett Farkas Erzsébet; elõtte a kis kalapos: Fekecsné,
majd Meleg Gyuláné lett Farkas Olga.

Farka Gáspárról a következõ írás jelent meg egy
erdészkönyvben: 

Farkas Gáspár erdész
A gondnokság legszebb, egyben legproblémásabb kerületének, a
Tõserdõ-Füzesi erdészkerület vezetõje. Az árvízveszélyen kívül – két
község közelsége miatt – a fatolvajok okozták számára a legtöbb gon-
dot, sõt 1946. év elején még a szovjet katonák is elvittek illegálisan egy-
egy autó fát. Sajnos abban az idõben ezt még nem lehetett megakadá-
lyozni. Talán ezek is elõidézték azt, hogy sokat betegeskedett, gyomor-
fekélye lett, kórházba került és megoperálták. 
1948-ban a gondnokság átszervezésekor is betegállományban volt,
mégis „B“ listázták. Pár hónap múlva azonban õt is visszavették, de
más erdõgondnoksághoz helyezték át. 
Családja a Lakiteleken levõ családi házukban maradt, hétvégenként
járt haza. Nagycsaládosként, öt leánya és két fia volt, az idõsebbik
erdész lett. Nyugdíjas éveit Lakiteleken töltötte, a hetvenes évek elején
halt meg, a lakiteleki temetõben nyugszik.                                

Cz.E.
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Magyar vagyok, magyarnak születtem... 
címû pályázat eredményhirdetésére került sor. A Magyar Vándor-

Ló Hagyományõrzõ Egyesület a Lakiteleki Eötvös Iskola 5-8.
évfolyamos tanulóit arra kérte, hogy fejezzék ki bármilyen techniká-
val, miért büszkék magyar anyanyelvükre, magyarságukra.

A pályázaton részt
vett gyermekek: Mihalik
Eszter, Dobos Róbert,
Nagy Nikolett, Csíkos
Anna, Cincik Sándor,
Müller Norbert, Uram
Melinda, Gödény Szil-
veszter, Takács János,
Faragó Bianka, Illés Bálint,
Tóth Gábor, Bodor Tamás,
Bódor Borbála, Berkes

István, Tóth Márk, Veres Viktória, Honti Dorka, Boros Gyöngyi, Szuetta Blanka,
Vass Boglárka, Heinrich Blanka, Dobecz Andor. Valamennyien könyvet kaptak
ajándékba a TRIANONI ÜNNEPSÉGET követõen, a Templom parkban. (Az
elkészült pályamûvek a Tõserdei Pálinkaházban lettek kiállítva.)

Mit jelent magyarnak lenni? 
Egy érzés, egy illat, egy lélegzet, egy kézfogás, egy baráti ölelés, hatalmas

szeretet, a mindenség. Büszkeség, de egyben feltétlen alázat is.
Büszkeség, mert páratlan múltat, és alakítható jelent kaptunk, hatalmas kirá-

lyokkal, gyönyörû tájakkal, egységéért kiálló, erõs nemzettel, és végül, de nem
utolsó sorban olyan emberekkel, akik mertek és mernek álmodni. Nem csacska
ábrándok után méláztak, hanem reális gondolkodással felmérték és még mindig
felmérik azt, hogy együtt minden lehetséges. Persze külön is sikerülhet, csak
nehezebb, és egy élet munkája megy rá, holott kéz a kézben három perc alatt
meglenne.

Alázat pedig azért, mert mindezek az elõdök olyan ösvényt tapostak ki elõttünk
egy hatalmas és sûrû erdõ közepén, amit ugyanolyan egyenesen kell folytatnunk,
ahogyan õk ránk hagyták, pontosan annyira szélesen, és cseppet sem kanyargóz-
va, hogy aki utánunk túrázik végig ezen a világon, az se tévedjen el a sötét
erdõben. Mert porosan, de egészben kaptuk a térképet ehhez az úthoz, és némi
pókhálózás után az ösvény elejét is megtalálhatjuk. Mert csak az a turista láthatja
az útikalauzban a végcélt, aki tudja, honnan indult. Hiába látja, hogy õ maga jelen
pillanatban hol van, ha nincs meg az irány, amerrõl jött, nem tudja, hogy a sárga
vagy a zöld turistajelzést kell követnie. 

Lehet, hogy nem is elõre kellene rohannunk, hanem lassítani, és megkérdezni
az idõsebb, vagy tapasztaltabb kirándulókat, mennyi ideje sétálnak már? Hol száll-
tak be ebbe a barangolásba, és mit tudnak azokról az út-részekrõl, amiket akkor
tapostak, mikor mi még nem túráztunk? A fárasztó gyaloglás közben jó néha egy
kicsit leülve némán merengeni, és ha kell, kicsit visszafordulva akár a föld alól is
elõkotorni tárgyakat, amik az út elejére utalnak, és olykor zseblámpaként használ-
hatjuk õket akár az elõre, akár a visszafelé vezetõ szürkületben. Ezeket nekünk
most könnyebb elõkeríteni, mint azoknak, akik csak késõbb állnak be a sétába. Ha
mi nem tudjuk folytatni az ösvényt, és vele együtt a térkép rajzolását, egy-két ge-
neráció múlva az emberek úgy eltévednek majd, hogy sem elõre, sem hátra nem
fognak tudni mozdulni.

Mindeközben mi is teremtjük, színesítjük a világunkat, elõkerülnek az újabbnál
újabb térképek és útirajzok, az iskolai atlaszok, mert hát, nyilván könnyebb a tisz-
ta, szép térképet követnünk, mint a szakadozó porosat, aminek mellesleg sem a
végét, sem az elejét nem látjuk. Csakhogy minden magyar kisgyermeknek olvas-
nak a szülei népmeséket, amikbõl esetleg kiderül, hogy a csúnya nem mindig
gonosz, sõt, valamikor a legszebb királykisasszony a legármánykodóbb. 

Na így vigyázzunk ezekkel a térképekkel is, mert nem mindnek jó a tájolása!
Inkább vállaljuk a fáradtságot, porolgassuk és ragasztgassuk szépen a régi útmu-
tatót, vigyázva, nehogy jobban széthulljon a kezeink között.

Egy darabka ragasztószalag, ha õrizzük hagyományainkat. Még egy, ha

észrevesszük az apróságokat,megbecsüljük azt, amink van, és próbáljuk különféle
módokon építeni.Máris nagyobb darabokban van a térképünk, ha nem ismeretlen
messzi túraútvonalakra áhítozunk, hanem újra az utunkhoz kapcsoljuk azokat a
csapásokat, amiken egykor még magyar emberek battyogtak. Elkopott csapások
ezek, amiken néha megfordul egy-egy ember, akit foglyul ejtett az idõ, és nem
engedte tovább azon az úton járni, amin mi járunk. Nincs baj azzal sem, ha
szélesítjük a látókörünket, és nem mindig azt nézzük, amerrõl jöttünk, de nem
szabad elfelejtenünk, amit örököltünk, mert azzal az ösvény szûkülne és bizony-
talanabb lenne az átjutás egy-egy ágas-bogas helyen. 

Magyarnak lenni egy összetartó erõ, mert közös szavakat beszélünk, egyben a
világ egyik legváltozatosabb nyelvét tudhatjuk magunkénak, amellyel számtalan
módon kifejezhetjük magunkat, mert minden egyes tárgyra, élõlényre vagy foga-
lomra legalább három szavunk van. Ugyanakkor nem mindegy, hogy a ránk ki-
szabott úton ballagunk, sietünk, kószálunk, kullogunk, vagy cikázunk. 

A nemzetünk egy csapatszellem, amelyet összetart a Szent Korona ereje, és
ami vigyáz a Koronára, akármi történjen is, és talán még most is élõ áldozat, ami
alkalomadtán az életét is képes odaadni hazájáért.

Egyszóval: Magyarnak lenni egy széles, erõs, és magabiztos ösvény az
ismeretlen rengetegben.

Írta: Honti Dorka Laura – 14 éves

Magyar vagyok, magyarnak születtem
Ücsörgök a domboldalon, egy fûszálat rágcsálok és a homokba rajzolgatok.

Gondolkodom, hogy mit is írjak a fogalmazásomban. Mitõl érzem magam ma-
gyarnak?

Szeretek itt élni, szeretem a május madárcsicsergõs reggeleit, a mangalicák
sivítását, a tehén bõgését. Jó ez az állandóság. Tanyán élek. Ilyet csak itt lehet.
Malacot, lovat, tehenet, birkát, csirkét, kutyát tartani, csak itt lehet. Szabadon kur-
jongatni kukoricadarálás közben, csak itt lehet.

Magyar szavamat, csak itt értik. Kíváncsi vagyok a világra, de nem akarok
máshol élni. Néhány hete édesapám megkérdezte, hogy mi lenne, ha elköltöznénk
egy másik országba. Gombóc lett a torkomban, szorított a póló, itt hagyni osz-
tálytársakat, iskolát, Muraközyt, néptáncosokat, nagyit, a nyulaimat, malacot,
tehenet, békadalos Tõserdõt, nem akarok!

Én ebbe születtem, ezt akarom folytatni. Jó ez így, az énekesmadarakkal,
tücsökzenével, homokkal és szánkózással együtt.

Másutt talán van tengerpart, vagy hatalmas hegyek, de nincs nagyi, Muraközy,
mangalica, vagy kukoricadarálás. Ezt az életet már ismerem. Nekem jó ez így.

Ücsörgök a domboldalon, átgondolom még egyszer, összeszedem a tojásokat,
átbeszélem anyával.

A végére javasol egy idézetet, most leírom:
„Akármilyen igazságos is legyen egy ország, ha másé, akkor nekem nem lehet

hazám, és jaj az olyan népnek, amelyiknek nincsen hazája. Annak fekete lesz a
keze és fekete lesz az arca, mert el kell adja a lelkét az ördögnek.“

Wass Albert: A kastély árnyékában

Aludtam egyet a fogalmazásra, aztán másnap felkeltem egy ázott, madárcsi-
csergõs napra. Nem akarok elmenni innen!

Dobecz Andor 5. c

Magyar vagyok, magyarnak születtem
Elsõs koromban furcsa volt, hogy olyan bonyolult a nevem, mikor a többi

gyereknek elég egyszerû. Mindig kevertem a betûket, és a kiejtést sem tudtam
megjegyezni. Egyszóval a „Heinrich“ elég furcsa név.

Ötödikes koromban, történelembõl tanultunk egy Heinrich Schliemann nevû
emberrõl, aki német volt. Igaz, neki nem a vezetékneve, hanem a keresztneve volt
a Heinrich, ezért megkérdeztem apát, hogy nem lehet-e, hogy mi is valamilyen
kapcsolatban állunk a németekkel? Erre azt felelte, hogy igen, apai ágon német,
sváb származásúak vagyunk. Hatodik osztályban Mária Terézia uralkodásáról, és
arról tanultunk, hogy a török uralom alatt kihalt területek benépesítése céljából,
idegen nemzetiségeket telepített az országba. 

Folytatás a köv. oldalon
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Édesapám elmesélte, hogy családunkban szájhagyomány útján, apáról-
fiúra szálló elbeszélések szerint az terjedt, hogy a  Heinrich családot is
Mária Terézia telepítette le itt Magyarországon. Õseim elõször Kolozsvár
környékén éltek, késõbb Szegedre költöztek a trianoni tragédia hatására.
Szépapám. Heinrich József felesége Damm Jozefa, magyarul állítólag
mindössze három szót tudott: „keszke“ (kecske), és „fene a bélöd“,
egyébként kizárólag németül beszélt. Elsõ írásos emlékünk, egy keresztelõi
levél 1867-bõl is tõle származik. Nagyszüleim, majd édesapám is már
Szegeden született. 

Édesapám családjának anyai ágán a rokonság Békés-megyébõl,
Dévaványáról származik. Korábban betelepült tót nemzetiségként, õk voltak
a Bánszkiak. Errõl az ágról származó dédszüleim a második világháborút
követõen szintén Szegedre költöztek. 

Édesanyám vezetékneve is elég furcsa: „Czilling“. Az õ õsei a mostani
Szlovákiából származnak. Dédnagymamám – aki még él – Párkányon, déd-
nagyapám Komáromban született. Ez a terület, akkor még
Magyarországhoz tartozott.  A Czilling nevet nevelõapjától kapta, vér szerin-
ti édesapja cseh volt. Õk egyébként az iskolában magyarul és szlovákul kel-
lett tanuljanak, de otthon csak magyarul beszéltek. A II. világháború után
azonban nem lehetett nekik anyanyelvükön, magyarul beszélni, mert minden
magyart bûnösnek mondtak. Dédnagyapámékat is felszólították, hogy vallják
magukat szlovák állampolgárnak, de õk nem írták alá az állampolgársági
nyilatkozatot, ezért marhavagonokra rakták és Magyarországra,
Dunakömlõdre szállították õket. Mindenüket ott kellett hagyniuk, csak egy-
egy bõröndöt vihettek a felnõttek. A történelem során a magyarokkal több-
ször igazságtalanul bántak. Dédnagyapámék semmi rosszat nem tettek, de
mégis el kellett hagyniuk otthonukat. Házaikba szlovákokat költöztettek. 

Családom õsei mindkét világháborút megszenvedték, ott voltak a harcok-
ban, megjárták a hadifogoly táborokat is. Az életüket adták a hazáért, nekik
is fontos volt magyar származásuk. Nekik, és sok más hõsnek köszönhetõ,
hogy Magyarország ennyi háború, szenvedés és kizsákmányolás után, ma is
meg van még. Õseink megérdemlik, hogy évrõl-évre megemlékezzünk, és
beszéljünk róluk. Ilyen emlékek megõrzéséért járok néptáncra, és ha-
gyományõrzõ szakkörre, mert ha ezt nem folytatjuk, akkor elõbb vagy utóbb
eltûnnek a hagyományaink, szokásaink, magyarságunk, és senki sem fog
emlékezni arra, hogy miért kellet hõseinknek meghalniuk. Tudom, hogy azok
a területek, ahonnan õseim származnak, ma már nem tartoznak
Magyarországhoz, én mégis ezer szállal kötõdöm oda, mert ott élnek
elfeledett rokonaink, ott vannak õseim sírjai, azokért a földekért is harcoltak
a háborúkban.

Családi példám hûen tükrözi, hogy a Magyarországon élõk, akármilyen
származásúak is, magyarnak mondják magukat, ahogyan én is. Nem
számít, hogy cseh, tót, sváb, magyar vagy szlovák vér csörgedezik az ere-
imben, én mindezek ellenére magyarnak érzem magam, mert itt születtem,
ez a hazám, magyar az anyanyelvem, itt szeretek élni, és itt is nyugszanak
elõdeim. 

Énekkaron tanultunk egy Kormorán dalt, ami sokszor a fülemben cseng
és most ide illik, ezért leírom:

„Európa közepén élt valahol egy nép, hol felszántva a határ, hol végtelen
az ég

Nem kívánt mást, csak saját hazát, hol övé a dal, s a szó,
Hol aranyból, sárból születik majd, tudós és álmodó“

Magyar vagyok, annak születtem és annak vallom magam. Kérem Istent
és Szûz Máriát, hogy óvja meg a hazánkat!

Heinrich Blanka  6. a

Gratulálunk a három ifjúnak, s velük együtt minden egyes pályázó-
nak! Ha minden MAGYAR fiatal így gondolkodik, akkor nincs baj!

Szeresd a HAZÁD, a NÉPED!
Menj el külföldre, ha úgy érzed! Tanulj, tapasztalj, de GYERE HAZA!

Hozd haza, amit megtanultál, s hasznosítsd ITTHON! 
Itt vagy OTTHON!  Ide kötnek a gyökerek! Az álmok, a barátok!
Ha elbizonytalanodsz, menj ki a Templomhalomhoz! Ott megérzed

az õsi erõt!  Szívbõl javaslom ezt!                                 Czinege Edit

Bármerre járok, hozzád fogható
nincs ezen a világon - 
nem találtam nálad szebbet 
eddig még soha. 
Hozzád tartozom, 
nap mint nap simogatsz, 
formálod lelkem rezdüléseit: 
legnagyobb gazdagságom 

a benned rejlõ kincs. 
Kezemben tartom álmom, 
mely általad lett valóság. 
Hisz nincs oly képzelet, 
mit meg nem kaphatnánk… 
Fejem magasra emelve 
hiszem: a nyelv biztos fegyver, 
mert mélyen van gyökere, 
magasba kapaszkodik ága…
Nincs erõ, mely legyõzné - 
s ha hittel ápolod, 
vele szembeszállna. (Anyanyelv)

György Attila László:

HAZA CSAK EGY VAN
Haza csak egy van mondtam, a szeretet,
a jóság arca és oltalomhelye,
hol békén megnyugszik a szomjas lélek,
nincs más haza, csak odafent az égben.

És mégis: idelenn felsír egy gyermek,
Magyarul kiált és magyarul selypeg.
Magyarul nõ fel, magyarul lesz ember,
Magyarul plántál otthont, magyarul kertet.

Hát ha van Isten odafent az égben,
Mint ahogyan van, vallom, tudom régen,
Nekünk idelent Õ magyarul Isten,
És nem kell más, csak el ne hagyjon minket.

Embernek lenni minden körülményben,
Mily szép a szó, s a gyakorlat mily véges.
Másnak tán könnyû, de nekünk nem lehet,
mert magyarnak lenni sokkal nehezebb.

Elõbb vagyok magyar, s csak aztán ember,
Bárhogy számolom, ez a helyes sorrend.
Kell az otthon, soha nem kellett jobban,
Vajúdva egy néppel, lépve a korral.

Újjá kell születnünk, s kezdeni mindent,
Meglelni hazát és a Magyar Istent.
Fogadd szívedbe a hazát, ó magyar!
És a haza visszafogad, mert magyar.

„Más nyelven beszélsz, más nyelven
írsz, De magyarul álmodsz, magyarul
sírsz.“ (Hobo)
„A hazaszeretet ott kezdodik, amikor
egymást szeretik azok, akik egy
hazában élnek. De ezt olyan nehezen
értik meg az emberek.“ (Wass Albert)
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne.“ (Tamási Áron)

Isten patikája
Egy szelet sárgarépa úgy néz ki, mint
egy emberi szem. A sárgarépa
nagyszerûen feljavítja a szem vérke-
ringését és mûködését. 
A paradicsomnak négy kamrája van
mint a szívnek, és piros. A benne lévõ
lycopineok igazi táplálékai a vérnek és
a szívnek. 
A szõlõk fürtökben lógnak, formájuk,
mint egy szív. A szõlõszem olyan, mint
egy vérsejt. A mai kutatások szerint a
szõlõ élénkíti a szívet és a vért. 
A dió olyan, mint az agy, jobb és bal
félteke, a kisagy és a nagyagy. Tudjuk,
hogy a dió jelentõsen segíti az
agymûködést. 
Az avokádó, a padlizsán és a körte
segítik anyaméh és a méhnyak
egészséges mûködését. 
Az oliva bogyó segíti a petefészek
egészséges mûködését. 
Az édesburgonya a hasnyálmirigyre
hasonlít és ténylegesen egyensúlyban
tartja a szervezetet a cukorbetegség
megelõzése szempontjából.
A narancs, a grapefruit és az egyéb
citrusfélék olyanok, mint a nõi
emlõmirigyek és segítik a mell
egészségét és a nyirokmirigy-csomók
a mellbõl való eltávozását. 
A hagyma olyan, mint az emberi sejt.
A tudomány mai állása szerint a hagy-
ma segít eltávolítani a hulladék-
anyagokat a sejtekbõl. Könnyeket
fakaszt,  tisztítja a szemet is.
Társa a fokhagyma szintén segít
eltüntetni a hulladékanyagokat és a
veszélyes, mérgezõ anyagokat. 
A káposzta savanyítva õrzi meg
leginkább magas C-vitamintartalmát. 
A céklából készült ital segít leküzdeni
a náthát és az influenzát. Gyógy-
hatása nyersen a legnagyobb. Rend-
kívül gazdag folsavban, C- és B- vita-
minokban. 
A gyömbér enyhíti a köhögést,
csökkenti a torokfájást, és egyben a
vírusokkal szemben is képes felvenni
a harcot. Kínában és Indiában már
évszázadok óta használják a gyöm-
bért a megfázás kezelésére. Influ-
enzás idõszakban igazi orvosság a
gyömbértea mézzel és citrommal. 
Egy darabka friss gyömbért tegyünk
forrásban levõ vízbe, majd hagyjuk
ázni öt percig. Szûrjük le, és ízesítsük
mézzel, citrommal.
Napi 3 liternyi víz egy kis gyömbér-

darabbal, sok citrommal – édesítés
nélkül, v. mézzel – kiváló hûsítõ!
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VAKÁCIÓ!!
Egy diák számára nincs szebb nap, mint
amikor vége az iskolaévnek, és kezdõdhet a
„gondtalan” élet. Kézbe kaptad a bizonyítványt,
mely éves tevékenységedet tükrözi. Ha ez
elkeserít, és úgy érzed problémádra nincs
orvosság, könnyen dönthetsz úgy, hogy erre a
legjobb megoldás a csavargás. Hidd el, té-
vedsz! Csavargás közben számos veszély
leselkedik rád. És akkor még nem is beszél-
tünk a szüleid, hozzátartozóid, barátaid
idegeskedésérõl. A rendõrség pedig – szüleid
bejelentése alapján – eltûnésed miatt országos
körözésedet rendeli el.
H I D D E L ,  N E M É R I M E G!
A nyári szünidõben biztosan gyakrabban elõ-
fordul veled az is, hogy egyedül maradsz
otthon. Ebben az esetben soha ne engedj be a
lakásba idegent, bármilyen ürüggyel is kéri ezt
Tõled. Az ajtóra szerelhetõ biztonsági lánc
csak akkor tölti be szerepét, ha használod is
azt. A telefonba se áruld el, ha egyedül vagy
otthon.
HIDD EL,  MEGÉRI!
Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az
ablakot, az ajtót. A szúnyogháló, vagy a nyitva
hagyott bukóablak nem véd a betörõk ellen. A
lakáskulcsot soha ne tedd látható helyre,
nyakadba, vagy hátizsákod oldalára!
HIDD EL,  MEGÉRI!
Elsõsorban Rajtad múlik, hogy a nyári szünidõ
alatt – amíg te lazítasz – szüleid nyugodtan
tudjanak dolgozni, és megbízzanak Benned.
Ezért csak azokra a helyekre menj játszani,
barátokkal közösen szórakozni, ahová
elengedtek, és a megbeszélt idõre minden
esetben érj haza. Ha mégis közbejönne valami,
mindenképpen értesítsd errõl szüleidet, hogy
feleslegesen ne aggódjanak Érted.
HIDD EL,  MEGÉRI!
Egységben az erõ! Ha késõi idõpontban tartott
programon szeretnél részt venni, oda csak cso-
portosan, lehetõleg felnõtt kíséretében menj,
és kerüld a rosszul kivilágított, elhagyatott
helyeket!
HIDD EL,  MEGÉRI!
Jól fontold meg, hogy milyen értéktárgyat viszel
Magaddal és azokat hol tartod! Egy
hivalkodóan viselt ékszer, mp3 lejátszó, mobil-
telefon, stb. könnyen felkeltheti mások érdek-
lõdését, és bûncselekmény sértettjévé válhat-

sz!
H I D D E L ,  N E M É R I M E G!
Ismeretlen, idegen személy közeledését bizal-
matlanul fogadd, semmit ne fogadj el tõle. Ne
hagyd magad semmire sem kényszeríteni,
szükség esetén ne szégyellj segítségért
kiabálni, elszaladni! Ha valamilyen értéktárgyat
akarnak Tõled elvenni, és nincs más lehetõség
– bármennyire is fájó – add azt át! Ilyenkor a
legfontosabb a testi épséged védelme.
HIDD EL,  MEGÉRI!
Ha elmúlt a veszély, a lehetõ legrövidebb idõn
belül értesítsd a rendõrséget a 107-es, vagy a
112-es általános segélyhívó telefonszámon,
vagy szólj szüleidnek, illetve más megbízható
felnõttnek. A rendõrség munkáját az elkövetõ
minél pontosabb személyleírásának
megadásával segítheted.
HIDD EL,  MEGÉRI!
A közlekedési szabályokat gyalogosan és
kerékpárral, gördeszkával is tartsd be, mert
ezzel életedet, testi épségedet óvhatod meg és
mások biztonságát sem veszélyezteted!
HIDD EL,  MEGÉRI!
A folyók, tavak kiváló kikapcsolódást és komoly
veszélyforrást egyaránt jelenthetnek. Mindenki
hallotta már, hogy felhevült testtel nem szabad
vízbe ugrálni, mégis minden nyáron több ember
fullad vízbe emiatt. Ha barátaiddal fürödni
akartok, azt csak kijelölt helyen tegyétek, ahol
lehetõség szerit úszómester és elsõsegély-
nyújtás is biztosított!
HIDD EL,  MEGÉRI!
A strandokon se feledkezz meg értékeid biz-
tonságos õrzésérõl, mert elõfordulhat, hogy
nem mindenki pihenés céljából tartózkodik ott!
HIDD EL,  MEGÉRI!
Ne feledd, hogy egy jó heccnek, vagánykodás-
nak induló cselekménybõl könnyen lehet bûn-
cselekmény vagy tragédia, melyet utólag már
nem lehet meg nem történtté tenni! Egy lopás,
graffitizés, telefonbetyárkodás, bántalmazás,
egy füves cigi elszívása, stb. adott esetben
szabálysértési- vagy büntetõeljárást, ill. kár-
térítési kötelezettséget is vonhat maga után.
Egy ilyen esemény nem csak a nyári szünetet
árnyékolhatja be, hanem akár évek múltán is
„visszaköszönhet”, pl. egy erkölcsi
bizonyítvány kiváltásakor.
H I D D E L ,  N E M É R I M E G !
A pihenés, szórakozás mellett jusson idõ az
olvasásra, szüleid, nagyszüleid segítésére.
Játék közben Magadra, és mások testi
épségérére is vigyázz! Szabadidõdet próbáld
mindig hasznosan tölteni, olvass könyveket,
járj sportolni, barátaiddal és felnõttek
bevonásával szervezz kirándulásokat.
HIDD EL,  MEGÉRI!
Nyáron is tartsd be a szabályokat, hidd el,

megéri! A szabályok nem ellened,
hanem Érted, testi és lelki épséged

megvédése érdekében vannak!
(forrás: Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bûnmegelõzési Osztály)

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Állami rezsicsökkentéssel kapcso-
latos felmérés

A Kormány célul tûzte ki az állampolgárok és a vál-
lalkozások széles körét terhelõ fizetési köte-
lezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökken-
tést. A tízmilliárd forint összegû állami rezsicsökken-
tést az állampolgárok véleményének és javaslatainak
felhasználásával kívánja megvalósítani. 

Ennek érdekében a Kormány az állampolgárok és vál-
lalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez. A
konzultációban részt vevõk számos hatósági eljárással
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték
megszüntetésével összefüggésben kifejthetik vélemé-
nyüket, továbbá javaslatot tehetnek egy-egy további,
általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé
tételére.

A konzultáció keretében az állampolgárok és a vál-
lalkozások számára külön kérdõív kerül összeállításra,
melyek kitöltése önkéntes és anonim. 

Az állampolgároknak a kérdõívek kitöltésére 2015.
június 5-tõl 2015. augusztus 6-ig van lehetõségük
interneten keresztül vagy papír alapon.

Az internetalapú konzultáció során a kérdõív kitölthetõ a
www.kormanyhivatal.hu honlapon keresztül. Az online
kérdõívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 óráig
nyílik lehetõség.

A papír alapú nyomtatványokat megtalálják a Kormány-
hivatal minden ügyfélszolgálati helyiségében.

A kitöltött kérdõíveket lehetõségük van a helyszínen
kihelyezett gyûjtõládában leadni. 

Emellett a települési ügysegéd a településeken tartott
ügyfélfogadása során kérdõívet biztosít az állampolgárok
számára és gondoskodik arról, hogy a kitöltött kérdõíveket
eljuttassa a Járási Hivatalhoz.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

TÁJÉKOZTATÓ
ügyfélfogadás idõpontjainak megváltoztatásáról

A Tiszakécskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályának  (6060 Tiszakécske, Béke utca 135.) ügyfélfo-
gadási rendje 2015. június 15. napjától megváltozott. 

A korábbi szerdai meghosszabbított ügyfélfogadás
ezentúl hétfõi napokon történik, a járási hivatal többi
osztályának ügyfélfogadási idõpontjával egységesen. 

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje 2015.
június 15-tõl: 

Hétfõ: 08,00 – 18,00
Kedd: 08,00 – 12,00 
Szerda: 08,00 – 15,00
Csütörtök: 08,00 – 15,00
Péntek:  nincs ügyfélfogadás 

Megértésüket köszönöm! 
Szeidl József

járási hivatalvezetõ


