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LAKITELEKI ÚJ SÁG

„Tanulj a tegnapból, élj a mának, és reménykedj a holnapban!” Albert Einstein 

XXVII. év fo lyam 8. szám

„Ah, hol vagy 
magyarok tündöklõ csillaga...“

Kedves Diákok és Szülők!

A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGÜNK
augusztus 31-én, vasárnap délután 

5 órakor kezdõdik az  iskola udvarán.

Az elsõ tanítási nap  
szeptember 1-jén, kedden lesz.

Részletes tanévkezdési  tudniva lók a lap 7.  o lda lán ta lá lhatók,  

az Isko la i  h í rek rovatban!

„Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövõ, még dúsabb jutalom,
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.“ (Tóth Árpád)

Szeretettel hívunk minden kedves lakiteleki idõs polgárt a
Gondozási Központ parkjába, ahol  2015. szeptember 12-én

szombaton, 13 órakor  IDŐSEK NAPJÁT rendezünk.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a lakiteleki, illetve Lakiteleket szerető

nyugdíjasokat! (Részletek a 6. oldalon olvashatók)

Szent István királyunk a Boldogságos Szûz-nek ajánlotta fel a
hazát. 

Ezt olvashatjuk a régi magyar himnuszunk soraiban, a
BOLDOG ASSZONY ANYÁNK-ban:

Bo ldog  Asszony  anyánk ,  
Régi  nagy  pá t r ónánk ,  
Nagy  í nségben  l évén  Í gy  szó l í t  meg  hazánk :  
Magya ro r szágró l ,  édes  hazánk ró l  
Ne  f e le j t kezzé l  e l  s zegény  magya rok ró l !  

Ny i sd  f e l  az  egeke t  
Sok  k i á l t ásunk ra ,  
Anya i  pa l ás tod  
Fo rd í t sd  o l t a lmunk ra !  
Magya ro r szágró l ,  édes  hazánk ró l  
ne  f e le j t kezzé l  e l  s zegény  magya rok ró l !  

Kegyes  szeme idde l  
Tek i n t sd  meg  népede t ,  
Segé ld  meg  á l dás ra  
Magya r  nemze tede t !  
Magya ro r szágró l ,  édes  hazánk ró l ,  
Ne  f e le j t kezzé l  e l  s zegény  magya rok ró l !  
[… ]
Tudod ,  hogy  Szen t  Is t ván  
Ö rökségben  hagyot t ,  
Szen t  Lász l ó  k i r á l y  i s  
Minke t  r eád  b í zot t .  
Magya ro r szágró l ,  édes  hazánk ró l ,  
Ne  f e le j t kezzé l  e l  s zegény  magya rok ró l !

Boldogságos Szûz Mária, Istennek Szent anyja! Szent
István királyunk! Tekintsetek le ránk! Nagy szükségünk van
az áldásotokra, s folyamatos oltalmatokra! 

Hogy miként imádkozott Árpád fejedelem a Mindenhatóhoz a
népéért? Lássuk az ő imáját is:

„ B o l d o g  I s t e n  n é z z   r á n k  a  m a g a s  e g e k b õ l ,  
á r a s z d  r á n k  m o s o l y o d  f é n y l õ  n a p s z e m e d b õ l .  
N e m z e t e k  I s t e n e!  Ad d  n e k ü n k  e  f ö l d e t !  
M a g y a r o k  I s t e n e!  Ta r t s  m e g  i t t  b e n n ü n ke t !  
É v e z r e d e ke n  á t ,  á l d d  m e g  é l e t ü n ke t ,  
v i h a r b a n  é s  v é s z b e n  o l t a l m a z z  m e g  m i n ke t !  
Ad j  s z í v ü n k b e  b é k é t ,  d e r û s  b o l d o g s á g o t ,  
n e  é r e z z ü k  s o h a  a  ho n t a l a n s á g o t .  
Du n a ,  T i s z a  p a r t j á n  m a g y a r  s z ó v a l  á l d j u k ,  
e z  l e g y e n  ö r ö k r e  a  m i  S z e n t  O r s z á g u n k .  
L e g y e n  m i n d e n  m a g y a r  a  Te  F é n y  g y e r m e ke d ,  
p i h e n t e s d  m e g  r a j t u n k  á l d o t t  t e k i n t e t e d . “  

Nagyboldogasszony, 
Szûz Mária mennybevételének

ünnepe 
Szûz Mária mennybevételének ünnepe, augusz-

tus 15. Fõünnep a Mária ünnepek között. Õsi ma-
gyar elnevezése Nagyboldogasszony. Az ünnep
parancsolt ünnep, ami a katolikusok számára mise-
hallgatási kötelezettséget jelent.

Jeruzsálemben már az V. században megem-
lékeztek a Boldogságos Szûz égi születésnapjáról.
Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, „a
szentséges Szûz elszenderülése“ névvel illették. 

A VI. században egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. század-
ban vette át, s itt a VIII. századtól Assumptio beatae Mariae, „a
Boldogságos Szûz mennybevételé“-nek nevezték. 

Hittételként XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki, hogy a
„Boldogságos Szûz Mária földi életpályája befejezése után testével és
lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsõségbe“.

Az ünnepet Szent István király is megülte, és e napon ajánlotta
Magyarországot Szûz Mária oltalmába. Ezért nevezzük Õt
Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. 

Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.
Ezen témával kapcsolatos Göncző Sándor nyugalmazott lelkész írása,

mely a lap 13. oldalán található.  Cz.E.
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Augusztus – Kisasszony hava – ÚJKENYÉR hava
Szeptember –  Szent Mihály hava – FÖLDANYA hava



Szü le tett:
Soltész Miklós édesanyja: Nagy Dóra

Gra tu lá lunk! Is ten él tes se õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet
Tiszakécske (Eü.KÖZPONT)

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

Tõ le kel lett 
fáj da lom mal bú csút ven nünk:

Kelemen Gyula (1922)
Farkas Ferenc (1958)

� Õ R I Z  Z Ü K E M  L É K É T ! �
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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 TE LE FONSZÁMOK: 

ORVOSI ÜGYE LE T: 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 

Szabó Ferenc (tûzoltóparancsnok): 06-70/682-66-77

ANYA KÖNYVI hí rek

Hálás szívvel
mondok

köszönetet a
rokonoknak,

jóbarátoknak,
szomszédoknak,
ismerősöknek,

akik férjem, 

Kelemen Gyula 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, vagy virágot hoztak. 

Kelemen Gyuláné

Köszöntõ

Nagyon sok szeretettel köszöntöm
páromat, Miskolczi Szilvesztert a
kapcsolatunk 4. évfordulóján, melyet
augusztus 27-én ünnepelünk majd!
Két kisfiunkat, Zalánt és Leventét is

sok szeretettel, hatalmas boldogsággal
ölelem. 

Kívánom, hogy
maradjon meg
mindig az a
szeretet, mely
most olyan
erősen össze-
tart bennünket.

Madi Tünde
(Anyu)

Minden iskolásnak és
pedagógusnak sikeres

tanévet kívánunk!

Teljék úgy a tanév, hogy minél
több jó eredmény színesítse az

életüket! 

A tudás hatalom, melyet soha,
senki, semmilyen körülményben
nem tud elvenni senki senkitõl!

Önmagadnak tanulsz, 
ettõl lesz teljes az életed!

„Nincs hatalmasabb erő, mint a
tudás: a tudással felfegyverzett

ember legyőzhetetlen.”

Olyan lesz a
jövő, mint 

amilyen a ma
iskolája.

EMLÉKEZÜNK

Bakó János 
halálának 

15. évfordulójára és 

Bakó Jánosné Németh Klára
halálának 8. évfordulójára emlékeznek: 
két fiuk, menye,  két unokájuk, rokonaik

Elhervadt a virág, a felhők tovaszállnak, 
de szívünkből az emlékeitek soha el nem szállnak.

Egy bűnünk van, de nem nagy vétek, 
csak három szó: mindig szerettünk titeket!
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A Templom 
parkban adott 

koncertet a Nemzeti
Ifjúsági Fúvószenekar

Augusztus 2-án 11 órakor
a Templom parkban koncertezett a Nemzeti Ifjúsági
Fúvószenekar. A Lakiteleki Népfőiskolán alakult formá-
ció ebben az évben öt koncertet adott.

A Templom parkban összegyűlt hallgatóságot
Madari Andor alpolgármester, a Nemzeti Ifjúsági
Fúvószenekar társszervezője köszöntötte. Üdvözölte a
koncerten jelen lévő budapesti Felsőkrisztinavárosi
Keresztelő Szent János Plébánia Schola gyermek és
felnőtt kórusát, akikkel a zenekar egy közös darabot is
előadott.

A zenekart az ötletgazda Schwartz József
karmester és Nyers Alex, a Pénzügyőr Zenekar
karmestere vezette. A repertoárban több népszerű
zeneszám mellett szerepelt Brahms: V. magyar tánc
című darabja is. A koncert végén a karmesterek
ajándékcsomagot adtak át Madari Andornak, ezzel
megköszönve munkáját.

A Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar 2015. július 26-án
alakult a Lakiteleki Népfőiskolán. 38 településről
érkeztek fiatalok szerte a Kárpát-medencéből, 50-en
vettek részt ebben az esztendőben a közös zenélés-
ben – tudtuk meg Madari Andortól. A zenekar létrejötte
a 2013-ban Lakiteleken megszervezett Kárpát-meden-
cei Fúvószenekari Találkozóra vezethető vissza. Akkor
a találkozó vendége volt a Nyers Alex vezette
Pénzügyőr Zenekar, az akkori találkozás érlelte ki
mára a Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekart – mondta az
alpolgármester.

Július 31-én a délvidéki Szabadkán, augusztus 1-jén
a partiumi Aradon, 2-án Lakiteleken és Kecskeméten,
majd  4-én a kárpátaljai Szürte községben adott kon-
certet a zenekar. A koncertek során ado-mányokat
gyűjtöttek a kárpátaljai magyarok megsegítésére.

2016-ban ismét a Népfőiskolán szeretne táborozni a
zenekar, majd egy erdélyi koncertturnét is terveznek. A
Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar szakmai vezetője
Schwartz József és Nyers Alex karmesterek, a tech-
nikai és logisztikai háttér biztosítója pedig a
társszervező Madari Andor. lakitelekma.hu

Varga Zoltán összefoglalói Magyar Arany 
Érdemkereszt

Nemzeti ünnepünk,
augusztus 20-a 

alkalmából magas 
állami kitüntetést vett át

Czinege Edit.

Állami kitüntetéseket és sza-
kmai díjakat adott át Balog
Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere augusztus 19-én, szerdán, Budapesten, a
Vigadó dísztermében. 

A miniszter úr az ünnepségen elmondta: Szent István
nagyszerű reálpolitikus volt, aki felismerte a pillanat
parancsát és megtalálta azt az utat, ami a    magyarság
számára nemcsak a megmaradást, hanem a fel-
emelkedést jelentette. Mindez kevés lett volna a ma-
radandóhoz, ha nem lett volna meg benne a szemé-
lyes elköteleződés, a személyes döntés a keresztény
hit és saját életének szolgálatba állítása mellett. Ez a
személyes többlet jellemzi a kitüntetetteket, akik
elkötelezetten, bátran és rendkívüli erőkifejtéssel
szolgálják a magyar nemzetet – tette hozzá a miniszter.

Áder János Magyarország Köztársasági Elnö-
kének megbízásából, Balog Zoltán az emberi
erőforrások minisztere kiváló művészi és tanári
munkássága, valamint példaértékű közéleti tevé-
kenysége elismeréseként Magyar Arany Érdem-
kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette
Czinege Editet, a tiszakécskei Református
Kollégium Általános Iskolájának és Gimnáziumá-
nak pedagógusát, újságírót, keramikust.

A  Lakiteleki Újság főszerkesztője a következő gondo-
latokat juttatta el a lakitelekma.hu szerkesztőségébe,
melyet átvettünk onnan: 

„Egy biztos, ez a KERESZT még inkább arra kötelez,
hogy még komolyabban vegyem a munkám, még töb-
bet adjak magamból a hivatásként végzett újságírói,
pedagógusi, művészi és közéleti szolgálatomon.
Köszönök mindent a javaslatot tevőknek, az értem
aggódó és engem támogató családomnak,
barátaimnak, segítőimnek, hiszen nélkülük nem
tudnék „szárnyalni“.  Hálával. Czinege Edit“

Gratulálunk a kitüntetéséhez!
Varga Zoltán

Augusztus 1-jén délután Anka Balázs családja,
rokonai és ismerősei körében megszentelték azt 

a feszületet, ami az egykori polgármester sír-
kápolnájában kapott elhelyezést. 

Harascsák Csaba szobrászművész munkája a corpus.

Első alkalommal
szerveztek nyári tábort a

lakiteleki polgárőrök

Augusztus 11-15. között zajlott a
Polgárőrség Lakitelek „ifjú
polgárőr” tábora a Tőserdei
Pálinkaházban. A gyerekek a
tábor ideje alatt számtalan
elméleti és gyakorlati foglalkozás-
ban vettek részt, az utolsó nap
akadályversenyre, majd oklevelek
átadására került sor.

A polgárőr tábor első napján
ismerkedés után a gyerekek
meghallgatták Novák Zoltán, a
Kecskeméti Polgárőrség
Egyesület elnöke előadását a
polgárőrségről, majd
megnézhették a kecskeméti
polgárőr autót. Délután még csó-
nakáztak és kalandparkban jártak
a fiatalok.

A második nap drog prevenciós
és konfliktuskezelésről szóló
előadáson vettek részt a
táborozók. Mindkét témára ide-
jében el kell kezdeni a gyerekek
felkészítését a mai világban.
Később megtekintették a
felsőalpári templom ásatási
munkálatait. A nap folyamán még
íjászat, lövészet és népi játékok
várták a gyerekeket.

A harmadik nap utazós volt:
délelőtt a kiskunfélegyházi Kiskun
Múzeum börtönmúzeumában és a
félegyházi hivatásos tűzoltóságon
jártak a táborozók, délután pedig
látogatást tettek Kecskeméten, a
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányságon.

A negyedik napon, pénteken a
helyi lovas polgárőrök tartottak
foglalkozást a lovas polgárőr
pályán: volt csizmadobás,
lovaglás, lovas teszt, íjászkodás.
Délután elsősegély oktatásban
részesültek a gyerekek Belicza
András közreműködésével.

A szombati zárónapon a
Muraközy János Honvéd Hagyo-
mányőrző és Lövész Egylet szer-
vezésében akadályversenyen vet-
tek részt a gyerekek. Az egyes
állomásokon az Egylet fiataljai
várták a táborozókat, ahol külön-
féle feladatokat kellett megolda-
niuk.   Befejezés a 4. oldalon.
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Emberi csontdomb a templomromnál –
2015.  augusztus 17.  

Még a szakembereket is meglepte az emberi maradványok
tömege a Lakiteleken feltárt középkori templom tövében.

„Nem láttam még ilyet, ahogyan eddig minden ide érkezőt is
megdöbbentett az északi fal külső oldalán feltárt roppant csont-halom. Bár
még a részletes vizsgálata nem történt meg, az, hogy csak nagyobb cson-
tokat, koponyákat, illetve végtagokat találunk, melyek a korabeli járószinten
fekszenek, ez arra enged következtetni, hogy utólagosan kerültek itt a földbe.
Mivel vastag üvegtöredékek is voltak közöttük, feltételezhető, hogy az akkor
még álló templom üvegablakán át dobták ki így az épületben korábban
eltemetetteket a kincskeresők, akiket az emberi vázak hátráltattak a templom
felásásában. Vagyis a barbár cselekedetre 1597 után kerülhetett sor, ekkor
pusztították ugyanis el a tizenöt éves háború csatározásai során a betörő
krími tatárok a települést és vált gazdátlanná a templom is” –  mondta el a
műemlékem.hu magazinnak Wilhelm Gábor, a kecskeméti Katona József
Múzeum régésze.

Ahogyan ismert a templom elhagyásának éve, úgy van adat az alapítására
is: a garamszentbenedeki apátság alapítólevele tartalmazza az egykori falu,
akkor még Felső-Alpár nevét, mint egyházas helyét. 2011-ben a gátépítés
során a település 11-16. század közé keltezhető maradványait is megtalálták
a közelben. A téglából készült, íves szentélyű, jó minőségű templomot a
története során legalább kétszer átépítették, ezekre a munkálatokra
valószínűleg már a tatárjárás után került sor. Elsőként dél felé kissé
kibővítették az épületet és korábbi szentélye helyett nagyobb, négyszögletes

helyiséget emeltek. A későbbiekben
diadalívet építettek a hajó és a szentély
közé – feltűnő, hogy az átépítések
minősége mennyivel elmarad a 11.
századi épület remek kivitelétől.

„A használatának öt évszázada alatt
legalább ötezer temetkezés lehetett a
templomban, illetve a környe-zetében,
a következő ásatási években már ezek
felkutatására, feltárására és dokumen-
tálására is sor kerülhet” – tette hozzá
Wilhelm Gábor. „Ebben a szezonban
magára a templomra koncentráltunk,
amely másfél-két méter magasan álló, kívülről is vakolt középkori
falaival igazi kuriózum. Több ládányi, már lepergett belső kifestést is
találtunk.”

A korabeli Felső-Alpár, a későbbi Lakitelek templomának megmaradását
több szerencsés körülmény is segítette. Bár a település pusztulása után a
kincskeresők alaposan felforgatták, felásták a templomot, sokáig állhatott még
az eredetileg fazsindelyes épület. A kora újkorban pusztásodási folyamat
kezdődött az Alföldön, megjelent a futóhomok, amely részben betemette és
konzerválta a falakat, vakolatokat. Ugyan valószínűleg a         19. század
második felétől elkezdték a környékbeli építkezésekhez kitermelni a templom
tégláit, a süppedő homokon nem lehetett jól dolgozni. Végül a terület egyik
tulajdonosa a 20. század elején meg is tilthatta a további bontást és a romok
fölé kis dombot emeltek.

„Bár a templom már évszázadokkal korábban elpusztult, valamiképp mégis
élt az emléke. A dombot kápolnadombnak nevezték és olyan újszülötteket
temettek itt el, akik még nem voltak megkeresztelve, így nem kaphattak a
temetők hivatalosan megszentelt földjében helyet” - jelentette ki a régész.

A terület a 20. század második felétől a TSZ tulajdona lett, majd a
rendszerváltást követően az itt emelt épületek pusztulni kezdtek. A feltárást
egy pályázat részeként az új tulajdonos a Tőserdei Pálinkaház területét
üzemeltető Templom-Halom Lakitelek Nonprofit Kft. Az ősz során a tervek
szerint konzerválják majd a templom falait, illetve védőtetővel óvják majd meg
az eső, a fagy pusztításától. A romok mellett régészeti konferencia-központ
épül, így azok látogathatók lesznek. Forrás: Lakitelekma.hu

Első alkalommal szerveztek nyári tábort a lakiteleki polgárőrök – folytatás a 3. oldalról

Az akadályverseny eredményhirdetését
követően került sor a tábor zárására.
Valamennyi táborozó gyerek oklevelet
vehetett át dr. Fekecs Dénestől, a Bács-
Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség
elnökétől, Tóthné Juli járási polgárőr
koordinátortól és Felföldi Zoltántól, a
Polgárőrség Lakitelek elnökétől.

A táborvezető egész héten Lendvai Edit
volt. A szervezésben sok lakiteleki polgárőr
vett részt, közülük többen napi szinten is ott
voltak a táborban. A Polgárőrség Lakitelek
nyári tábora a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával jött létre. Köszönet a
támogatóknak!

A Polgárőrség Lakitelek eseményeit
követheti a facebook-on:
www.facebook.com/polgarorseglakitelek
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Konferencia a két világháború
közötti magyar kultúráról és 

társadalomról
„Horthy Miklós szerepét elemezve szembe

kell nézni a tényekkel“

A két világháború közötti magyar kultúráról és
társadalomról tartottak konferenciát szombaton
Kaposváron a Horthy Miklós Alapítvány
szervezésében.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) támogatásával megrendezett
esemény fővédnöke a mintegy 300
résztvevő előtt mondott beszédében a
két világháború közötti időszakról szólva
kiemelte: „egyre inkább tisztul az a
korszak“. Horthy Miklós kormányzó
szerepét elemezve pedig azt hangsú-
lyozta: szembe kell nézni a tényekkel. 

„Aki úgy mond ítéletet cselekvő,
döntéshozó történelmi személyi-
ségekről, hogy figyelmen kívül hagyja a körülményeket,
annak reménye sem lehet arra, hogy reális vagy legalább
méltányos ítéletet alkosson“ – szögezte le Lezsák Sándor.

A politikus hosszúra nyújtott Horthy-ellenes kampányról beszélt,
amelynek véleménye szerint „karmesterei“ is vannak. Ők rendre
tudatosan torzítják a történelmi tényeket, és ugyanilyen
tudatossággal igyekeznek sárba döngölni azokat a történelmi
személyiségeket, akik alkottak valamit a maguk korában, és akiket
ők diktátornak bélyegeznek, anélkül, hogy mérlegelnék a
lehetőségeket és korlátokat, amelyek között politikai, kormányzati
döntéseket kellett hozni – fogalmazott.       

Lezsák Sándor méltatta, hogy Horthy Miklós kormányzóként
vállalta a rendteremtő szerepét és felelősségét, neki
köszönhetően – politikusok, civil és egyházi közösségek segítsé-
gével – sikerült új életre kelteni a megcsonkított Magyarországot.
„Lehet támadni Horthyt a németekkel való szövetségért, de
ugyan milyen eszközökkel védekezhetett volna a megcsonkí-
tott, katonailag is megbénított kis Magyarország a német
hadigépezettel szemben?“ – vetette fel a  kérdést.

Szavai szerint a történészek dolga és felelőssége, hogy tisztáz-
zák „a Horthyról alkotott, évtizedeken át torzított képet“.
Rámutatott: „a politikusok, közéleti emberek dolga is meg-
becsülni és vállalni – mindenféle támadása ellenére – a
Horthy-korszakból és a kormányzó államférfiúi tulajdonsá-
gaiból mindazt, ami józan ésszel és méltányossággal vállal-
ható“. 

A rendezvény díszvendége, ifj. Horthy István, a néhai kor-
mányzó, Horthy Miklós unokája köszöntőjében felidézte, hogy
négy és fél évtized külföldi tartózkodás után 1989-ben jött először

haza Magyarországra, majd 1993-ben kísérte haza nagyszülei
hamvait Kenderesre, végső nyughelyükre.

Elmondása szerint ekkor tapasztalta, hogy Magyarországon
„történelmi lövészárkok által elválasztva élünk (...), ez a
megosztottság áthatja a mindennapjainkat, a magyarországi
politikai folyamatokat, és akadályozza, hogy bármit közösen
tegyünk a jobb jövőért“. 

Ezek a konfliktusok, bár látszólag ideológiák mentén zajlanak,
érzése szerint valójában traumák, amelyeket sok-sok generáción
átörökített családi történetek tartanak életben. Amikor ezek az
értelmezések ideológiai köntöst öltenek, az egymással való
párbeszéd még nehezebbé válik - jelentette ki ifj. Horthy István.

„Sajnos vannak olyanok is, akik politikai előny szempon-
tjából az ilyen konfliktusokat inkább táplálni, mint megoldani
igyekeznek“ – mutatott rá, és arra figyelmeztetett: „a konfliktu-
sokat táplálni veszélyes üzem“. Azokban a társadalmakban,
ahol a történelmi traumák mély megosztottsághoz vezettek, és
ezeket nem oldották fel egy generáció élete során, ott a következő
nemzedékek – örökségként – újabb és újabb erőszakhullámoktól
szenvednek. 

Ifj. Horthy István meggyőződésének adott hangot, hogy „az első
lépés az ilyen konfliktusnak a
feloldására a történelemtudás“, az,
hogy mindenki tudja, hogy valójában mi
történt. Hasznosnak nevezte a vitát is,
de csak abban az esetben, ha egymást
meghallgatják a felek.

A mostani konferencia is egy lépés-
sel közelebb visz a társadalmi
lövészárkok felszámolása felé –
jegyezte meg.

Az esemény résztvevői a tanács-
kozás előtt ünnepi szentmisén vettek
részt, majd megkoszorúzták a vitézi

emléktáblát. 
Az egész napos konferencián három szekcióban a korszak

meghatározó, sorsfordító eseményeiről, kultúrpolitikájáról, Horthy
István és Horthy Istvánné munkásságáról történészek tartanak
előadást. 

A rendezvényt este a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
Kié ez az ország? című előadása zárja a Szivárvány
Kultúrpalotában. MH/MTI – 2015. 08. 22.

Horthy Miklóstól:

„ H í r n é v ,
kincs, dicső-
ség nem ad-
hat földi bol-
d o g s á g o t ,
önmagunkban
kell azt keres-
nünk, a szív
nyugalmában
s az erkölcs tiszta érzet ártatlan örömeiben.“
(Kép aláírása: Nagybányai Horthy Miklós kézírása a debreceni református kol-
légium III. gyakorló (elemi) osztályában. A debreceni kollégium könyvtárából.)

„Mély a tenger és végtelen... De mélyebb szeretetem, mely
szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a
magyar földre és s magyar nép körébe hazavonz!“



LAKITELEKI    ÚJSÁG 2015 augusztus – szeptember6

Kedves Olvasóink!

Hamarosan beköszönt az Ősz. Hagyományosan ekkor ünnepeljük
az Idősek Napját itt Lakiteleken.

2015. szeptember 12-én szombaton, 13 órakor 
IDŐSEK NAPJÁT rendezünk a 
Gondozási Központ parkjában. 

Vendégeinknek ebéddel, meglepetés műsorral, tombola sor-
solással és egy kellemes együtt töltött délutánnal szeretnénk

kedveskedni. 

Bízunk abban, hogy az előző évekhez hasonlóan jó hangulatú,
kellemes délutánban lehet részünk. 

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a lakiteleki, illetve Lakiteleket
szerető nyugdíjasokat!

Hálás szívvel fogadunk minden olyan támogatást, tombo-
latárgy felajánlást, süteményt, segítséget, amellyel támogatni
tudják rendezvényünk sikerét.

A tombolából befolyt bevételt intézményünk bentlakóinak, ellá-
tottjainak részére rendezett ünnepek, rendezvények megtartására
fogjuk fordítani (Kegyeleti emléknap, Mikulás és Karácsonyi Ünnep-
ség, Jótékonysági bál).

Szépítsük meg közösen az együtt eltöltött időt!

Szeretnénk ellátottjainkat hallásvizsgálati
szűrővizsgálatra beszállítani Kecskemétre. Ha van
Önök közül is olyan, aki szívesen részt venne ezen,
jelezze felénk.

A Gondozási Központtal kapcsolatban álló gyó-
gyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó cég
azzal keresett meg bennünket, hogy szívesen segí-
tene Lakiteleken élő olyan személyeknek, akiknek az
ujja vagy az ujjperce hiányzik. Olyan szilikon ujjakat
(ujjperceket) gyártanak, amelyek nagyon élethűek és
jól használhatóak. Mindezt ingyen biztosítják, az azt igénylőnek! Aki
szívesen élne ezzel a lehetőséggel, keresse meg Intézményünket,
és majd ez a cég felkeresi otthonában. Éljenek vele bátran!

Továbbra is várjuk jelentkezéseiket
alap-és szakfeladataink (tanyagondnoki
szolgáltatás, étkeztetés, házi segít-
ségnyújtás, idősek nappali ellátása,
Idősek Otthona.) igénybe vételére! 

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik segítik, támogatják
időseinket és a mi munkánkat:

Dósa Károly, Hegedűs Jánosné, Zetkó Imre, id.Csikós Mihály,
Bakó Jánosné, Szabó Gyula, Ganglné Kovács Terézia.

Jó egészséget  és minden jó t  k ívánunk do lgozóink
és lakó ink nevében!

Mindennapi életünk  a Gondozási

Központban… – szerkeszti: Móczáné Tombácz Edit

mentálhigiénés munkatárs

Variációk egy tanmesére

EREDETI VERZIÓ:
A hangya a forró nyarat szorgalmasan végigdolgozta, építgette-
szépítgette házát, és élelmet halmozott fel, felkészülvén a kemény
télre.
A tücsök úgy gondolta, a hangya bolond, és végig mulatta a nyarat.
Eljött a tél, a hangya nem fázott és nem éhezett, ám a tücsök élelem
és szállás híján a hidegben lelte halálát.

A HUMÁNUS VERZIÓ:
A hangya a forró nyarat szorgalmasan végigdolgozta, építgette-szé-
pítgette házát, és élelmet halmozott fel felkészülvén a kemény télre.
A tücsök úgy gondolta, a hangya bolond, és végig mulatta a nyarat ...
Eljött a tél, és a tücsök bekönyörögte magát a balek hangyához, ahol
tovább mulatozott.

A MODERN VERZIÓ:
A hangya a forró nyarat szorgalmasan végigdolgozta, építgette-

szépítgette házát, és élelmet halmozott fel felkészülvén a kemény
télre.

A tücsök úgy gondolta, a hangya bolond, és végig mulatta a nyarat.
Eljött a hideg tél, és a nélkülöző tücsök sajtótájékoztatót hívott össze

azt a kérdést feszegetve, hogyan lehet az, hogy míg egyesek kint
fagyoskodnak a hidegben, mások úgy élnek, mint a hangya.

A CNN, az RTL Klub, a TV2 és az ATV felvételeket mutatott be a
didergő tücsökről, és a melegben, terített asztal mellett henyélő
hangyáról.

A világ döbbenten konstatálta az égbekiáltó különbséget. Hogyan
lehetséges egy ilyen jól fejlődő, épülő országban a tücsköt így
sorsára hagyni? A NZBSZ (Nemzetközi Zöld bogarak Szövetsége)
vezetői több hírműsorban is „zöld ellenes elfogultsággal“vádolták a
hangyát, és felhívták a figyelmet arra a szomorú tényre, hogy a vilá-
gon sok tücsök áldozata ennek a kirekesztő mozgalomnak.

Breki, a béka, a tücsökkel együtt lépett fel a Mónika Show-ban, és
mindenki könnyekre fakadt, amikor az „Azért Vannak A Zöld barátok“
című slágert énekelték.

A Köztársasági Elnök és felesége egy jótékonysági bálon támogatá-
sukról biztosították a tücsköt, és olyan javak juttatását helyezték
kilátásba, amiből a tücsök az előző kormányzati ciklusban kimaradt;

ahogy a miniszterelnök fogalmazott: „..hogy ne süvölthessenek újra
az előző rendszer szelei“.

Lengyel László politológus a „Mély víz“ adásában kifejtette, hogy a
hangya a tücsök kárára szépen meggazdagodott, és egyúttal az ilyen
típusú jövedelmek elvonását célzó adójogszabály szükségességét
hangoztatta az „egyenlő közteherviselés“ szellemében.

Végül, az „Egyenlő Esélyeket Az Anti-Zöldekkel“ szervezet
hathatós közreműködése nyomán a hangyát visszamenőleges
hatállyal megbírságolták, mert nyári munkái közben nem
foglalkoztatott elegendő számú zöld bogarat, adótartozásait behaj-
tották, és házát az állam elkobozta.

A történet végén látjuk, amint a tücsök felélte a hangya utolsó téli
élelemtartalékait a kormánytól kapott házban (ami nemrég még a
hangyáé volt), a hangya pedig eltűnik a hóban.

Másnap reggel pedig a tücsök fogta a cókmókját és (mivel sikerült
teljesen felélnie a hangya vagyonát) elindult egy újabb hangyát
keresni.

Ha a mai magyar valósággal bármi összefüggést vél felfedezni,
az csak a véletlen műve!

Ja, azt pedig nem is mondtam, hogy a hangya egy rohadt rasszista!
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IS KO LAI HÍ REK – szer kesz ti: Ola jos Ist ván igaz ga tó

Kedves Olvasóink!

Szeretettel köszöntünk minden lakiteleki családot az új
tanév kezdetén!

Lapzárta után, augusztus 19-én érkeznek meg a 2015-16-os tanév
tankönyvei iskolánkba. Kiosztásuk a következőképpen történik:
Az ingyenes tankönyvre jogosultak az első tanítási napon kapják meg a
könyveket az osztályfőnöküktől.
Akik fizetnek a tankönyvekért, azok augusztus 27-én (csütörtökön) 9-12-
ig és 13-17 óráig vehetik át a tankönyveket, az emeletes iskola alsós
épületének 1-es termében. Akkor fogják megkapni a számlát és a
befizetésre szolgáló csekket is. Idén a feladóvevényt nem kell visszahozni
az iskolába a befizetés igazolásaként. 
A szeptemberi étkezések befizetésére szintén 27-én van lehetőség az
iskola titkárságán Ádám Ibolyánál.

A 2015-16. tanév rendje:

Tanévnyitó ünnepségünk augusztus 30-án,
vasárnap 17 órakor lesz a Tanítók fájánál.

A tanév első tanítási napja szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási napja
2016. június 15. (szerda). A tanítási napok száma száznyolcvanegy.
A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. Az iskolák 2016. január 29-
ig értesítik a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az
első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az
iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai
munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. 
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi
rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nap-
pali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy
tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének
kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 
Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2015. november 2. (hétfő). 
A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2016. január 4. (hétfő). 
A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2016. március 30. (szerda). 

A 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell
vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik,
a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A

méréseket, értékeléseket az Oktatási Hivatal szervezi meg az Országos
szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2016. május 25-
én. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet
első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által
szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi
szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a
vizsgálatot az iskola pedagógusai 2016. május 18-án végzik el a Hivatal által
az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. 

Az általános iskolák 2015. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tan-
ulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett
tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell
a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt
elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2015. október 22-ig
jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az
iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2015. december 4-ig kell elvégezniük. 
A 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni
kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgála-
tot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók
kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók
esetében 2016. január 6. és 2016. június 1. között kell megszervezniük. 

A 2014-2015. tanévben kezdődött meg országosan az a folyamat, amelynek
során öt esztendőn belül minden pedagógus munkáját személyre
szabottan értékelik és minősítik. A kollégák az elmúlt tanév tavaszán
jelentkezhettek erre a megmérettetésre, melynek eredményeként az élet-
pálya modell magasabb kategóriájába léphetnek. Országosan 30 000
pedagógus minősítésére kerül sor ebben a tanévben – a mi iskolánkból
14 kolléga készül az erőpróbára. Sok sikert kívánunk nékik!

Ebben a tanévben ismét három első osztályunk lesz. A Lévai-iskola
szolgálati lakásából az önkormányzat támogatásával osztálytermet
alakítunk ki, ide várjuk az egyik első osztályt. 

A nyári szünetben idén is volt Lurkótábor. Vargáné Darabos Márta
vezetésével kollégáink gazdag programot szervezve foglalkoztak három
héten át a gyermekekkel. A szünidőben néptáncosaink és citerásaink is fel-
léptek lakiteleki és környékbeli rendezvényeken. Szeretném megköszönni
mindazok munkáját, akik a táborok szervezésében, a gyermekek szere-
plésekre való felkészítésében tevékenykedtek!

A nyár folyamán többen elköltöztek Lakitelekről diákjaink közül, mások
pedig ideköltözve beiratkoztak intézményünkbe. 
A tanévet 421 gyermekkel kezdjük. 
Mindnyájuknak sikeres, élményekben gazdag, szép tanévet kívánunk!

HIT-életi hír:
Az iskolai hitoktatás az új tanévben az alsóban az 1-2-3.

évfolyamokon, felsőben pedig 5-6-7. osztályokban folyik az erkölcstan
oktatásával párhuzamosan. 

Jövőre mind a nyolc évfolyamra kiterjed a rendszer. 
Már most buzdítjuk a szülőket, hogy gyermekeiket írassák be

hittanra!

Az osztályok szeptemberi első szülői értekezletei előtt a hittanos
szülőkkel is szeretnének hitoktatóink: Tábori Kálmánné, Tábori
Kálmán és Olajos István találkozni. 

A hittanos szülői értekezletek pontos időpontjáról mindenkit tájékoz-
tatunk.



K A TO  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

„Bizony mondom nektek: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, nem mentek be
a mennyek országába.” ( Mt 18,3 )
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Fúvószene és kórusének a szentmisén

Július 2-án, vasárnap, a 10 órai szentmisén, a Lakiteleki Népfőiskolán
táborozó Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar szolgáltatta a liturgikus zenét,
valamint a budapesti Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János
Plébánia Schola gyermek és felnőtt kórusa énekelt. 

Ezen a szentmisén így szólt hozzánk az Úr: „Én vagyok az élet kenyere.
Aki hozzám jön többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem
szomjazik.” (Jn 6,35)

Nemzeti Fúvósok a lakiteleki templom szentélyében...

Zsoltárt énekel a kórus: „Mennyei kenyeret adott nekik az Úr.”  ( Varga
Zoltán felvételei. )

Forrás, több kép: lakitelekma.hu

A szentmisét követően a kórus és a fúvósok nagysikerű koncertet
adtak a Templom-parkban. Képünk a  koncert után készült a
világháborús emlékműnél.. ( Olajos Balázs felvétele.)

Veni Sancte – Jöjj Szentlélek

Jöj j,  Szent lé lek Úr is ten,
Áraszd reánk te l jesen
Mennyből  fényességedet ,
Mennyből  fényességedet .
Jö j j  e l,  jö j j  e l,  jö j j  e l,  jö j j  e l,
Jö j j,  Szent lé lek Úr is ten!

-
Jö j j  e l,  le lk i  v ígaszunk,
Test i,  le lk i  támaszunk,
Érezzük bőségedet ,
Érezzük bőségedet .
Jö j j  e l,  jö j j  e l,  jö j j  e l,  jö j j  e l,
Jö jj, Szentlélek Úristen.

Évnyitó szentmise

Szeptember 6-án vasárnap  a reggel 8 órai szentmisében
kérjük a Szentlélek segítségét minden gyermeknek,
szülőnek, pedagógusnak az elkövetkezendő tanévre.



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

Abrám elment, ahogyan az Úr mondta neki… 
(1 Móz 12:4)
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Kedves Lakitelekiek!

Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt
gyermekektől a nyugdíjasokig a 2015. szeptember 6-án tartandó
családos napunkra. Az alkalom délelőtt 9 órakor kezdődik egy csalá-
dos istentisztelet keretein belül, mely egyben hittanos tanévnyitó is. Az
istentiszteletet hittanos gyermekeink műsorral teszik színesebbé. 

Ezután közös ebédre hívunk mindenkit, melyen a részvétel díjtalan.
Szeretettel kérjük azonban, hogy aki tud és szívesen teszi, egy

tányér süteménnyel illetve egy üveg innivalóval tegye gördülékenyebbé
közös együttlétünket. A délután folyamán sor kerül még
kézműveskedésre, valamint mindenféle sportos foglalkozásra is
lehetőség nyílik. 

Az istentisztelet a református templomban, az ebéd pedig a templom
udvarán kerül megrendezésre. 

Kérünk mindenkit, hogy részvételi szándékát minél hamarabb, de
legkésőbb szeptember 3-án, csütörtökön jelezze a parókián, gondnok
úr zöldségboltjában, illetve az alábbi telefonszámok valamelyikén:

Kókai Géza: 06/30-749-85-78
Magyar Péterné: 06/30-408-64-66

Jöjjünk és hívogassunk másokat
is, hiszen családos napunk jó alka-
lom arra, hogy kötetlenebb formában
is beszélgessünk, megismerjük
egymást.

Kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk Benneteket a hamarosan kezdődő tanév gyer-
mek istentiszteleteire! Ennek kezdőalkalmára 2015. szeptember 13-
án vasárnap 9 órakor kerül sor. 

A templomban fogunk gyülekezni, onnan együtt folytatjuk utunkat a
gyülekezeti terembe, ahol kiosztjuk a templomos füzeteket,
ismerkedünk, felelevenítjük a közös emlékeket, éneklünk, játszunk. 

Az év témája az ősatyák lesznek, név szerint Ábrahám, Izsák,
Jákób és József. Életük kapcsán rengeteg új helyet fedezhetünk fel,
izgalmak sorát élhetjük át. Úr-Kaszdim városából indulunk, meg-
másszuk a Mórijjá-hegyet, lencsét főzünk, Egyiptomba utazunk, álmot
fejtünk és még sorolhatnám. 

Ha kedvet kaptatok mindehhez, gyertek bátran. 

ALKALMAINK: 
Minden vasárnap 9 órakor Lakiteleken 11 órakor

Nyárlőrincen, hónap első vasárnapján 8 órakor Tiszaalpáron
van istentiszteletünk. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok
nektek, hogy jó dolgotok legyen! (Jer 7:23)

AZ EGYETLEN FUNDAMENTUM

„Az Istentõl nekem adott kegyelem szerint,
mint bölcs építõmester, alapot vetettem,
de más épít rá tovább.
Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá.
Mert más alapot senki sem vethet a meglevõn kívül,
amely a Jézus Krisztus.
Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra:
aranyat, ezüstöt, dárgakövet, fát, szénát, szalmát,
azt ama nap fogja világossá tenni,
mivel tûzben jelenik meg,
és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz;
és hogy kinek mit ér a munkája,
azt a tûz fogja kipróbálni.
Ha valakinek megmarad a munkája,
amelyet ráépített, jutalmat fog kapni.“ (1Korinthus 3,10-13.)

Imádság:

Mennyei Édes Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által! Dicsérünk
Téged teljes szívbõl ezért a napért, amelyen ismét elkezdhetjük
azt a munkát, amelyre elhívtál bennünket.

Hálát adunk a nyár minden szépségéért és öröméért. Hálát
adunk a test pihenéséért, oltalmazó szeretetedért. Most arra
kérünk, hogy Te légy velünk ebben az órában és láttasd velünk
azokat a feladatokat, amelyek ránk várnak és hozzájuk való
erõt is tõled várunk.

Reménységgel, várakozással, elhatározásokkal jöttünk,
hogy munkánkat megkezdjük, de tudjuk azt, minden
reménységünk mint délibáb tovareppenõ csalóka valóság, ha
Te nem segítesz, hogy reménységeink valósággá váljanak.

Munkánk elvégzéséhez adj bölcsességet, testi és lelki erõt,
taníts minket szent Igéddel helyesen cselekedni, hogy
munkánkat úgy végezzük, hogy azáltal a Te nevedre dicsõség
térjen. Ámen

* * *

„Tanítsd  a gyermeket az õ útjának módja szerint,
még mikor megvénhedik is, 

el nem távozik attól“ (Péld 22,6. ) Sz.T.
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A Népfőiskola Alapítvány
2015. szeptember havi 
tervezett programjai

1-2. Filmszemle előzsűri

2. IKSZT program keretében: Elektronikus ügyin-

tézés a mindennapokban - fogadóóra

4-6. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés, Bio- és

Ökogazdálkodás

7. IKSZT program keretében: ÖKOKÖR 1.

8. IKSZT program keretében: Olvasás Világnapja

– olvasókultúra fejlesztő program

11. „Hogyan készül a must?” szüret óvodásoknak

11-13. Kollégiumok (Ibero-América Kollégium, Kerkai

Jenő Kollégium)

12. IKSZT program keretében: IKSZT munkatársak

találkozója, Népfőiskola bemutatása

14. IKSZT program keretében: ÖKOKÖR 2.

15-18. Tolsztoj vetélkedő

18-20. Máltai Szeretetszolgálat konferencia

19. IKSZT program keretében: Kirándulások a

helyi természetvédelmi területekre – Kerékpárral

Tiszaalpárra

21. IKSZT program keretében: ÖKOKÖR 3.

21-23. Filmszemle döntő

24-25. Márton Áron vetélkedő

28-29. Orosz-magyar mesemondó vetélkedő

28. IKSZT program keretében: ÖKOKÖR 4.

Ilyen a világ!
Lapszemle a  MAGYAR ÉLET 

2015. július 23.-i számából

Kedves Olvasóim!

Nem tekinthetek el személyes vonatkozásoktól,
amikor visszatekintek a világ
mai állapotátának ismeretében érdeklôdésem
korai idejére. Magyarként,
Trianon következményeinek torokszorító
atmoszférájában a világ dolgaira
nyíló értelmemet nyugtalanította a
kérdés: miért történik ez velünk ilyen
kegyetlenül?
Nagy igazságtételként fogadtam a
békés rendezést az 1941–44 idején
fennálló országhatárral. Az újabb há-
ború még súlyosabb kérdéseket vetett
fel. A polgári világ bolsevizálására felkészülô
Szovjetunió elsôsorban Közép-Európát
fenyegette. Hogy tehették Európa
nyugati hatalmai, fôleg a kapitalista
Franciaország és Nagy-Britannia,
hogy katonai szövetségre lépett a kommunista
szovjet állammal? Az Egyesült
Államok a Szovjetunió gyôzelmét biztosítandó,
hadianyaggal látta azt el,
majd belépett az európai háborúba. A
legnagyobb kérdôjel: miért hozta Amerika
a Szovjetuniót abba a helyzetbe,
hogy Európa keleti felén megszüntette
a polgári életformát, bevezetve a kommunista 
diktatúrát?
Miért biztatta Amerika lázadásra a
szovjet iga alatti népeket, miért hirdette
azok felszabadítását? És amikor
felkelt a magyar nép, miért nem cselekedett,
még látszólag sem?
Mi volt a szerepe Amerikának kommunista
Kína létrehozásában? Mit
eredményezett a kóreai háború? Mit
eredményezett a vietnámi háború?
Persze, volt ezekre a kérdésekre mindig

hivatalos válasz, aminek hiteles alá-
támasztást adott a világvállalati mé-
diaipar. És a világ hírfogyasztói nem
látták a fától az erdôt.
Ennyi sok kérdés ugyanannyi gyanakvást
kelt. Mind erôsebben tudatosult
bennem, hogy a valóság és annak publikált
mása két külön történet. Fontosnak
tartottam, hogy elmondjam sorstársaimnak,
akik ôszinte hazaszeretettel
kívánták Magyarország felszabadulását,
és annak megvalósítójaként tekintettek
az Amerikai Egyesült Államokra, ahonnan
bôven ömlött erre utaló kijelentés,
elnöki szintrôl is.
Amikor ezek ôszinteségét kétkedve
fogadtam, egyik olvasóm például levélben
megfeddett – miért szidja az amerikaiakat,
mit gondol, ki fog minket
felszabadítani?
Egyik írásomban kimondtam: ilyen a
világ. Amikor írásaim gyûjteményét
könyvben megjelentettem, annak címé-
ül is ezt választottam. Erre is volt megjegyzés
– szerénytelenség, talán így
kellene: „Én így látom”. Na, ebben maradunk,
bizony én úgy látom: Ilyen a
világ.
Úgy gondolom, múladozó éveimben,
múladozó újságunkban visszaidézném
azokat a némelyek által botrányosnak
ítélt mondatokat, amelyeket az idô
azóta a történet ismert tényeivé avatott.
Most, amikor Európát három közvetlen
veszély fenyegeti – afrikai menekültinvázió,
ukrajnai háborús tûzfészek
és USA–EU vámunió –, értelmes dolog
visszaidézni azokat a maguk idején
megfigyelt jeleket, amikbôl összeáll a
kép: a világ irányvonalát nem a történô
események határozzák meg, hanem az
események egy alôirányzott terv szerint
történnek.                               Csapó Endre

MEGHÍVÓ

A  Népfőiskola  Alapítvány Szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit
2015.szeptember 23-án szerdán, a

XV. Lakiteleki Filmszemle záró műsorára,
a Népfőiskola Alapítvány Kölcsey házába.

Az idei Filmszemlénket Gaál István Kossuth- és Balázs Béla díjas magyar filmrendező, fényképész,
operatőr emlékezetére hirdettük meg.

A Fi lmszemle záró gálája 2015.  szeptember 23-án szerdán 9órakor a dí jnyertes
f i lmek vet í tésével  kezdődik,  majd  a  dí játadóval  folytatódik.  
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Helytörténet, néprajz

SZIKRAPUSZTA MÚLTJA II. rész

A „FELALPARI” HATÁR GAZDÁI

Feltehetően a mongol hordák eltakarodása után a XIII. század második
felében született „Felalpár”, Felsőalpár templomos falu őse. De a felsőalpári
határ nem minden része lett bencésrendi birtok. Déli harmada valamikor a 11.
század vége táján a szávaszentdemeteri monostor kezére jutott. Erre III. Béla
(1172-1196) görög nyelvű okleveléből következtethetünk. Sajnos az eredeti
adománylevél elveszett, de a javait felsoroló és jóval később, valamikor 1193
és 1196 között készült vagyonösszeíró jegyzék tiszai átkelőt, révhajóival
együtt, halászvizeket, jó „nádalló” helyeket, rétes legelőket, földeket és
cserjés ligeterdőket sorol fel. A monostor birtoka rövid idő elteltével a Szent
László által Szent Imre herceg tiszteletére alapított, „Szent Bölcsességről
nevezett” titeli prépostság kezére került 1341-ben. Akkori határai
hozzávetőlegesen megegyeztek a mai Szikra területével, ahol egy régi
vásározóhely meglétét is feljegyezték.

Wacensis püspök javai
A váci egyházmegyét Szent István alapította. Pontos idejét nem ismerjük,

de mindenképp 1009 előtt történhetett.  Ez idő tájt adhatta „Olpar homokját”
is a váci püspökség kezére. A birtok első írásos említése a garamszent-
benedeki apátság javadalmainak1075-ös határleírásából ismert. „…először a
Tize partjától elindulva némely fákig van a határ Szűz Mária Wacensis püspö-
ki városának püspöki népeivel.” A püspöki birtok egykori középső területén
létrejött Álsóalpár falu tekinthető a mai Tiszaalpár „ősének”. A bronzkori föld-
vár, s talán a falu urai is a magukat honfoglaló Ond vezértől eredeztető Bor-
Kalán nemzetség tagjai voltak. Megjegyzendő, ezen ősi ág 13. századi
leszármazottja volt Bánk bán, Katona József drámájának hőse, aki a történet
idején a király utáni második ember, a bánnál magasabb rangban nádor volt.
Ám a bán erkölcsi tartásának nem voltak örökösei. Az öntörvényű Szeri Pósa
fia, Nána e nagycsalád dölyfös tagja ellen 1334 és 1341 között a visegrádi
országbíróhoz több panaszlevél is érkezett.

Pósa fia, Nána szerint a bencés apátság jelentős része templomával
együtt – első említés, miszerint Felsőalpár ekkor már templomos hely volt –
Árpád-kori ősi birtokuk. 1341. november 20-án a viszály elcsendesítésére
határjárást tartottak, melyet az egyházi birtokok határainak felülvizsgálatára
és javainak összeírására hívtak össze. E napon a budai káptalan jelenlétében
a vitás felek Sefryd apát és Pósa fia, Nána megegyezésükre esküt tettek. A
vitatott javak eredeti jogos tulajdonosuknál maradtak. Így az „országos bíró”
elutasította a nagycsalád kérvényét. A bejárás az egykori „görög révnél”
kezdődött, mely a török félhold uralma alatt „török révre” kereszteltetett.

Konok kunok
1237-ben Julianus barát második „őshazai” útjáról hazatérve Batu kán

fenyegető levelét is magával hozta, melyet Jurijtól, Szuzdal akkori
fejedelmétől vett át. „Tudom, hogy hatalmas király vagy, sok katonád van, és
egyedül kormányzol egy nagy országot. … Megtudtam ezen felül, hogy kun
szolgáimat oltalmad alatt tartod. Ezért utasítalak téged, hogy ezeket a
jövőben ne tartsd magadnál, és miattuk ne kerülj velem szembe. Nekik
könnyebb elmenekülni, mint neked mivel … sátraikkal vándorolva talán el
tudnak menekülni, de te, aki házakban lakol, váraid és városaid vannak, hogy
fogsz menekülni kezeim közül?”

Mikor 1239-ben Kötöny fejedelem 40000 kun és jász család élén bevonul-
hatott a Kárpát-medencébe IV. Béla (1235-1270) összetűzések sorozatát indí-
totta el az amúgy is békétlenkedő országban. Egy részüket a Duna-Tisza
köze pusztáin letelepítve a szentkirályszállási, kocséri és az alsóalpári
határon közvetlen szomszédai lettünk egy birtokhatárokat nem ismerő, ván-
doréletéhez konokul ragaszkodó nomád katonáskodó népnek. A garamszent-

benedeki apát, a váci püspök és a szávaszentdemeteri monostor ura számos
alkalommal tett panaszt birtokaik, legelőik háborgatására, halastavaik jogta-
lan használatára. Sérelmére egyik sem kapott igazságot. 

Kutyafejű tatárok
A Sajó-menti 1241. április 11-én történt gyászos Mohi csata után pár héttel

a mongol horda pusztítása Csongrád vármegye határaihoz ért.  Batu kán
seregével a „Kétvízközi” buckavidéket oldalt hagyva a Tisza jobb partján
vonult Szegedre bevárni a Tiszántúlt felégető mongol hadakat. Az 1241-ben
és az azt követő évben a tatárjárás nem csak a népesség pusztulásával járt.
Az alföldi településhálózat teljességgel összeomlott. Példaként a már említett
Pósa nemzetség által birtokolt Tisza-menti falvak listája, melyeket 1266-ban
részben, vagy egészben tulajdonolt: Tölgy, Kőrös, Suat, Csákány, Bökény,
Legen, Ete, Alap, Alpár, Buchur, Torba, Egenfa, Kéra, Fehérjuh, György, Sód,
Dama. A homokon Latibár, Lél, Etény, Ferk, Vason, Musa és Sáros. 

A falvak Csongrád vármegye régi területén a Tisza mindkét partján Ond
nemzetségének szállásterületén helyezkedtek el. Néhány újratelepülve túlélte
az Aranyhorda kegyetlenkedéseit. A birtokfelsorolásból hármat jelölnek „villa”
lakott falu névvel, mint Alsóalpár ma Tiszaalpár, Kőrös ma Nagykőrös, Tölgy
ma Nagykőrös határában. A többi „terra” föld. Sok elnéptelenedett, helyük
ismeretlen, zömének neve örökre feledésbe merült. 24 lakott helyből hatot
számítva megmaradottnak 75%-os pusztulásról beszélhetünk. A tatárjárás
során Felsőalpár mint gazdálkodási központ elnéptelenedett. Jobbágyait
megölték, vagy rabként elhurcolták. Az életben maradottak a Tisza járhatat-
lan nádas mocsaraiba menekültek. Ám a dúló, pusztító hadak
eltakarodásával egykori lakosai előmerészkedtek rejtekhelyeikről és
kezdődhetett egy új falu teremtése.

Az apátság végnapjai
Az egyházi uradalom haszonnal járó műveltetését a távol levő

tulajdonosok által kinevezett gazdatisztek végezték, a rendtartásra proculator
ügyelt. Felsőalpár és Ság falvakban 1327-ben Miklós fráter volt a proculator.
A későbbi iratok birtokkezelőként Hidajai Bálint deákot említették. Munkájukat
fölötte gátolta „az világi” földesurak hatalmaskodása. 

Csongrád megye birtokviszonyai a XIV. század végén
Györffy György 1963-as térképének kicsinyített másolata

Folytatás a köv. oldalon
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Helytörténet, néprajz
SZIKRAPUSZTA MÚLTJA II. rész
Fo ly tatás

1327-ben Teési György a Ság határához tartozó
Keskeny „Kesekun” nevű földeket erőszakkal
elfoglalta szánttatta, vettette. Leusták „mester”
kürthi jobbágyai a dús füvű réteket és legelőket
„nyájaikkal pusztították”. A budai káptalan, András
királyi alkancellár 1340. május 5-én jelentette
Károly Róbertnek (1310-1342) „… a garamszent-
benedeki convent Ság és Olper nevű birtokainak
használatától Szunyogi András (Andream de
Zunug) alispánt eltiltotta”.

Nagy Lajos király (1342-1382) az elnépte-
lenedett falvak újranépesítésére három év adó-
mentességet rendelt. Erre támaszkodva a
benedekrendi apát Alpár és Ság üresen álló fal-
vait 1372-ben Sághi Jakabnak évi három budai
ezüstmárkáért 10 évre árendába adta. S elren-
delte, az új „Árendás” a néptelen településeket tíz
év alatt „benépesíteni köteleztettetik”. Ellenkező
esetben a kár pótlására az ötven ezüstmárka
„büntetéspénz megfizettetik”! A földesurak
egymás birtokairól erőszakkal hajtották el a
munkaerőt. A garázdaságig is elmentek.
Szomszédja falujában szétverette a jobbágyok
faházait, földkunyhóit bedöntette, a használható
holmit szekérre rakatta és a lakosságot „íjastul-
fiastul” saját határai mögé terelte. Ez a folyamat a
Hunyadiak koráig tartott.

A fejlődő Felsőalpár falut előbb a kunok, tatárok
majd a 15. század elején rácok pusztították. A
török terjeszkedés elől menekülő rácok nem
sokáig maradtak az apátsági gazdaságban. Sok
kárt okozva 1442-ben pusztítva, dúlva, gyújtogat-
va elhagyták a területet. A Külső-Szolnok
vármegyei Tenyő pusztán telepedtek le. Ám a
szerzetesek legnagyobb ijedelmére hamarosan
visszavágytak előző lakhelyükre. Ezt megakadály-
ozandó az apát I. Ulászló (1440-1444) segítségét
kérte, aki 1443-ban rendeletben tiltotta el a
rácokat felsőalpári visszaköltözésüktől.

E közben a titeli prépostság szépen
gyarapodott. Vezetőjük Erdődi Tamás prépost
kérvényére Csetneki László budai káptalan a
János szentbenedeki apát ellen indított birtokper
rendezésére határmegújítást rendelt el. Lakitelek
történelmében ez helytörténeti jelentőségű
esztendő lett. 1488. május 22-én a káptalan „ …
megjárja Felalpar és Laka birtokok határait
Kechke és Szentkirály szállás felől”.  Így ezen
évben kelteződik Lakitelek névadójának Laka
falvának említése. A vizsgálatra kiküldött hatóság
részére e területbejárás során derült ki, a
bencések birtokának jelentős részét a titeli pré-
post, míg az apátsági Nándord füzes erdejét a
váci püspökség eltulajdonította, ellopta. A garam-
szentbenedeki bencés rend közel ötszáz év után
a 16. században végleg elvesztette felsőalpári bir-
tokát.                                         Lisztes János

A népvándorlás nem csak
Európába vezet

Ladislav Kashuk cseh újságíró kisebb
értekezést írt az Európai Unió jelenleg
legégetőbb problémájáról, a tömeges beván-
dorlásról, és egyben megfogalmazta min-
dazt, amit a politikai korrektség buborékában
élő eurokraták máig nem mernek. 

Kashuk szerint a tömeges bevándorlás
nemcsak Európa irányba zajlik, hanem ennek következményeként az európai fehér ember évtizedeken
belül menekülni fog Európából... Az iraki és szíriai keresztények esete mutatja, hogy mi történik,
amikor egy számukra idegen kulturális közeg radikalizálódik, ősi hagyatékukat megsemmisítik
az iszlám fundamentalisták, tömeggyilkosságok zajlanak, és vagy elmenekülnek, vagy fanatiku-
sok kezei által halnak meg...

A jelenleg zajló népvándorlás a nyugati elit grandiózus terve volt a multikulturális társadalom
megteremtésére, amiről mostanra bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban működésképtelen. Ennek
ellenére a folyamat már zajlik, és nemsokára Európában is a gyakorlatban láthatjuk, mi történik, amikor
idegen kultúrák radikalizálódó közösségei szembefordulnak a befogadó társadalommal. 

Ez a folyamat még most is megakadályozható, de ehhez az Európai Unió egészében egy rend-
szerváltásnak kell végbemennie, mert jelenleg Washington európai „szövetségesei“ biztosítják az idegen
kultúrájú tömegek beengedését Európába, hogy mesterségesen egy az Egyesült Államokhoz hasonló,
etnikailag és kulturálisan „összetett“ társadalmat hozhassanak létre Európában.

Ez alkalommal a megszállók nem az európai hadseregeket támadják; kis csoportokban, a hátsó
kapukon jutnak be, Európa árulóinak engedélyével, hogy belülről rothasszák szét a társadalmat.

Kashuk szerint az Európai Uniónak függetlenítenie kell magát Washingtontól, le kell zárnia a határokat,
és a bevándorlók tömegeit az Egyesült Államokba kell küldeni, mert Washington háborúi pusztították el
ezeknek az embereknek az otthonait.

Ha nem sikerül most azonnal kezelni a népvándorlás szerű állapotokat, az európai fehér ember
évtizedeken belül a mostanihoz hasonló, népvándorlás jelleggel indulhat meg Szibéria felé....

A szervezett utaztatás, a pénzelés  irányítása nyilvánvaló! Közismert, hogy a márkás és elegáns úti
ruháikat a kalandosok a határ előtt lecserélik szívfacsaróan hitvány vackokra.  Ezekben az eldobott
ruhákban sokszor találnak bicskát, drága telefont, széttépett úti okmányokat, de akadt, aki egész guriga
eurót lelt a fűben: ötven darab ötvenest! – meséli egy magyarkanizsai alkalmi munkás.

Amíg valahogyan vissza nem lehet szorítani ezt az áradatot, és amíg ez sok mindenkinek hatalmas
pénzforrást jelent, addig nem sok remény van arra, hogy javulni fog a helyzet. Valakiknek óriási érdeke
lehet Európát tönkretenni, hogy ekkora pénzeket ilyen sok emberre elköltenek… 

A Jóisten segítse meg Magyarországot, és egész Európát! 

2015 augusztus – szeptember

A BÁCS-KISKUN
MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL
KÖZLEMÉNYE

KÖLTÖZIK A
FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési
és Fogyasz-tóvédelmi Főosztály
Fogyasz-tóvédelmi Osztálya a jelenlegi,
Kecskemét, Klapka u. 34. szám alatti
ingatlanból átköltözik a 

6000 Kecskemét, Szent István krt.
19/A alatti épületbe. 

A Fogyasztóvédelmi Osztály telefonos

elérhetősége 2015. augusztus. 5-ik napjától a
76/795-710 számra változik.

A Fogyasztóvédelmi Osztály elektronikus le-
velezési címe változatlanul

fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu. 

A Hatósági Tanácsadó Iroda és Rezsipont
a jövőben a 

6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A 
szám alatt kereshető fel 

személyesen, az eddig megszokott
ügyfélfogadási rend szerint:  

hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 
pénteken 8.00-14.00 óra  között.

Az átköltözés ideje alatt a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály telefonon átmenetileg
nem elérhető.

Megértésüket köszönjük!
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István király, államalapítás és kenyér…

„Amíg csak föld lesz,
nem szűnik meg a vetés
és az aratás, a hideg és
a meleg, a nyár és a tél,
a nappal és az éjszaka”

1Mózes 8:22

Kezdjük egy találós kérdéssel! Tudja-e valaki mi köze van első István
király életének augusztus 20-hoz? Netán akkor született? Nem. Halálának
időpontja? Nem. Koronázásának időpontja? Nem. Akkor hívta össze az első
országgyűlést? Nem. Hát akkor mi? Semmi. Legalábbis közvetlenül semmi.
A helyzet az, hogy augusztus 20-án Szent István életében semmi olyan
fontos dolog nem esett meg, amit a történetírók feljegyeztek volna.

A talányt hamarosan megfejtjük, de előbb nézzük át még egyszer a
dátumokat: 

– Istvánról nem tudjuk pontosan, mikor született, de azt igen, hogy
augusztus 15-én halt meg. 

– a koronázás időpontja valószínűleg december 24, de lehet, hogy január
1 vagy augusztus 24. 

– az első országgyűlést – amit akkor még királyi törvénynapnak neveztek
– augusztus 15-én tartotta 

– a római egyház augusztus 16-án avatta szenté. 
Augusztus 20-a tehát sehogy sem stimmel. 

Szent István és a huszadika…
Magyarországon, első királyunkat halála után rövidesen úgymond szent-

té avatták. Az ünnepi dátumot Szent László király tette huszadikára, mert
István halála után öt nappal (1038. augusztus 20-án), VII. Gergely pápa
hozzájárulásával oltárra emeltette I. István relikviáit a székesfehérvári
Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. (Az a bizonyos
augusztus 16-i hivatalos egyházi szentté avatás csak több, mint hatszáz
évvel később 1686-ban történt.) Így kapcsolódik össze tehát augusztus 20-
a és Szent István királyunk.

Szent, mint főnév… A Biblia ezt a kifejezést leggyakrabban magára
Istenre érti, valamint az Istenhez különösen közel álló, lényekre, mint pl. az
angyalokra.

A Zsoltárok könyvéből tudható meg hitelesen, hogy hogyan kell viselked-
nie minden szentnek, azaz Isten népe valamennyi tagjának. Hogyan vi-
szonyulnak Istenhez, barátaikhoz, ellenségeikhez, hogyan szenvednek,
hogyan állnak meg és hogyan törődnek bele minden veszedelemben,
hogyan beszéltek és beszélnek Istennel, hogyan imádkoztak Hozzá és
imádkoznak még mindig.

Az Ó- és Újszövetség a keresztyéneket Isten utolsó időkbeli népének a
tagjait hívja szenteknek és minden igyekezettel azon van, hogy azt a fél-
reértést elhárítsa, hogy a keresztyének saját igyekezetükből és
tökéletességük alapján lennének szentek. Pál apostol beszél az elhívott
szentekről, akik Isten elhívása alapján tartoznak Isten népéhez és kifejti,
hogy a szentség alapja Jézus Krisztussal való kapcsolatban van. 

A szent, mint melléknév… Az Ószövetségben szent mindaz, ami
Istené, és ami az Isten köréhez tartozik. Ilyen a templom és benne minden
eszköz, (oltár, szövetség ládája, a templom belső tere, a Szentek Szentje
stb). 

A papok szolgálatához tartozott, hogy pontos különbséget tegyenek, a
„szent” és a „szentségtelen” (profán) (3Mózes 10,10) között, és erre a
különbségtételre tanítsák meg a népet is. Tehát ne lépjék át a határt a
Szentséges Isten és a nem szent ember között. Az emberektől
előfeltételként elvárható, hogy kultikus értelembe vett tiszták legyenek.
Fontos lépés volt annak a felismerése, hogy nem elég a külső tisztaság.

Isten attól az embertől, aki találkozni akar vele a szív tisztaságát és a jó
cselekvését kívánja meg (Zsoltárok 15).

A kenyérről…
Kisebb fejtörést okoz nekünk az „Új kenyér Ünnepe” elnevezés, mert a

búza, államformáktól függetlenül nyáron beérik, a gazdák learatják. „Amíg
csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a
meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (1Mózes 8,22)

Magyarországon ezért nyaranta, évszázadok óta tartanak arató
ünnepeket tájegységenként eltérő hagyományokkal. Ez tény. A lényeg, hogy
ezen a vidéken – már mint Magyarországon – már a középkorban is
megünnepelték az új kenyeret, csak éppen egy hónappal augusztus 20-a
előtt. Ha erről a dátumról lehántunk minden sallangot, ráaggatott pátoszos
díszletet, marad nekünk a szent kenyerek elnevezés, vagyis az Úr
színének kenyerei (2Mózes 25, 3Mózes 24 előírásai). Izráel 12 törzsének
megfelelően 12 kenyérnek kellett állandóan kint lenni az Úr előtt, azaz a
Szentélyben, egy külön asztalon. Ezeket a kenyereket minden szombaton
újakkal cserélték fel és a régieket a papok fogyasztották el a Szentírás
tanulsága szerint. 

Nem várható áttörés az ünnepséggel kapcsolatban, az idén sem. Elöljárók
és szónokok mind megtalálják majd azt a momentumot, ami ebből a
történetből javukra kiemelhetnek. 

Ünnep és kenyér…
Az ünnep számomra azt jelenti: a hétköznapok egymásutánjában

megállni, együtt lenni, együtt örvendezni a Teremtővel, egymással, a világ-
gal. Örvendezni egymásnak, és együtt az Istennek, és az Ő ajándékainak. 

A kenyér pedig jelenti az életet, az isteni gondviselést, a munkát, a
verítéket, az imádságot, ígéretet és az áldást. E kettő együtt nem keveseb-
bet, mint az élet ünnepét jelenti. 

1991-ben az első szabad választáson létrejött Országgyűlés döntése, a
nemzeti ünnepek közül, Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság
hivatalos állami ünnepének rangjára. Szinte biztosra veszem, hogy lesz
tűzijáték, katonai díszlépés, zászlófelvonás, állami kitüntetések átadása,
ahol szinte mindenki megtalálhatja azt a pillanatot, ami az ünnepet
számára ünneppé teszi. Én, maradok a gyökereiket és értékeiket keresők
csendes táborával és a mi Urunk Jézustól tanult imádsággal: „A mi min-
dennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg a mi
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk
vétkeztek, és ne vígy minket kísértésbe”. A mindennapi kenyérrel
együtt még valami mást is kér: „és bocsásd meg a mi bűneinket”. 

Jézus odateszi a kenyér mellé a bűnbocsánatot arra a családi asztalra,
ahol ez az imádság ma még egyáltalán elhangzik. Úgy gondolom, sok mai
családnak éppen az a nyomorúsága, hogy a mindennapi kenyér mellől
hiányzik a bűnbocsánat

Merjük felelősséggel kimondani: „miképpen mi is megbocsátunk azok-
nak…” Amikor ezt imádkozzuk, akkor megígérjük Istennek, hogy mi az Ő
bocsánatát nem félvállról vesszük, hanem nekünk az olyan lesz, mint a
kenyér és úgy is adjuk tovább, mint kenyeret!?

Hajós, 2015. augusztus 7. Göncző Sándor nyugalmazott református lelkész
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AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“  tanácsa 

CSÓKOLTATJUK A CSOKOT!
Nézzük, mit hozott 
az első néhány hét!

Idén július 1-től már használt lakás
vásárlásra is igénybe vehető a
Családok Otthonteremtési Kedvezménye, amit csak CSOK-
ként szokás emlegetni vagy ahogy még ma is sokan nevezik a
szocpol. Ez a kedvezmény valójában egy támogatási forma
500.000 Ft-tól 3.250.000 Ft-ig kaphatnak hozzájárulást az első
otthont vásárlók vagy azok, akik meglévő otthonukat szeretnék
nagyobbra cserélni. Ahogyan az a szocpolnál már megszokott
volt a támogatás összegét befolyásolja a megvásárolni kívánt
ingatlan alapterülete, a gyermekek száma és az ingatlan ener-
getikai besorolása.

A valódi újdonság tehát az, hogy az eddig csak építésre,
bővítésre vagy új építésű lakás vásárlásához felvehető összeg
ma már használt lakás vételénél is igénybe vehető, így jelentő-
sen szélesedik azoknak a köre, akik élhetnek a kedvezménnyel.

Kiknek jár
Sokan azért nem terveznek a támogatás összegével, mert

azt gondolják, számukra ez nem elérhető, nekik nem jár.
A Családok Otthonteremtési Kedvezményére azok a csalá-

dok (vagyis legalább egy gyermeket nevelő házaspárok vagy
egyedülálló szülők) jogosultak, akik még nem rendelkeznek
ingatlannal, vagy ha volt is a tulajdonukban ingatlan korábban
(5 éven belül), annak eladásából származó bevételüket
maradéktalanul beforgatják az új ingatlan vételárába. Ez az
jelenti, hogy csak a régi lakás eladása után nyújtható be az
igénylés.

Közkeletű félreértés, hogy mindenkire vonatkozik az életkori
keret, aminek meg kell felelni. Sokan vélik úgy, hogy kicsúsztak
ebből a lehetőségből, de ez általában nem igaz! Ugyanis ha
megszületett gyermek(ek) után szeretné igénybe venni valaki
a kedvezményt, nincs életkori megkötés. Ezt a korlátot
kizárólag akkor kell alkalmazni, ha gyermekvállalásról van szó
vagyis a jövőben születendő utódra kívánják igényelni a ked-
vezményt, ebben az esetben egy gyermek esetén 4 év, 2 gyer-
mek esetén 8 év van a vállalás teljesítésére. Vagyis ennyi időn
belül kell megszületnie az új családtagoknak. A meg-
előlegezett kedvezmény esetén valóban van életkori határ.
Fontos, hogy a fiatal házaspár (ez is kötelező elem) mindkét
tagja 40 év alatti legyen.

A legerősebb korlát az, ha valaki már élt a kedvez-
ménnyel, aki felvette a szocpolt az nem igényelheti az azt
váltó CSOK-ot.

Mire adható?
Kizárólag olyan vásárlásokra igényelhető a CSOK, amelyek

tárgya lakóingatlanként szerepel a nyilvántartásokban. És az
sem mindegy, hogy milyen energetikai besorolású, mekkora
méretű és milyen méretű ingatlanra szeretné felvenni az
igénylő az összeget.

A támogatás egyre inkább meghozza a kedvet az ingatlan
vásárláshoz azoknál a családoknál is, akik a válság
legkeményebb éveiben elhalasztották a költözést. Bár sokak
szerint a támogatás összege nem sok, nem alkalmas
ösztönzésre, de ez lokáció függő, ahogy az ingatlan árak
alakulása is az.

Fehér Sára  (Lakitelek) Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ
Tel: 30/206-2458, 20/296-2494; fehersara@gmail.com

Elkezdődött a bajnokság!

Izsákon rajtolt a 2015/2016.os
bajnokság őszi szezonja a Lakiteleki
TE felnőtt  és ifjúsági csapata
számára.
Az első mérkőzés jól kezdődött de
nem jól végződött. Már az első
félidőben Győri Sándor fejes góljával
megszereztük a vezetést. A félidő
végén sikerült egyenlíteni az izsáki
csapatnak sőt a szünet után rögtön
újabb találatot szereztek és ezt az
előnyüket a mérkőzés végéig meg is
tartották.   

Soron következő mérkőzések: 

2015.08.23 17:00 LAKITELEKI TE –
LAJOSMIZSEI VLC 
2015.08.29 17:00 DUNA ASZFALT
TVSE II. – LAKITELEKI TE 
2015.09.06 16:30 LAKITELEKI TE –
HETÉNYEGYHÁZI SC 
2015.09.12 16:30 HELVÉCIAI SE –
LAKITELEKI TE 
2015.09.20 16:00 LAKITELEKI TE –
PÁLMONOSTORA SE

Bács-megyei kupa:
1. forduló: Fülöpjakabi SE(megye III)
– Lakiteleki TE 
2015.08.26. (szerda) 17:00

Az U19-es csapat hozta a tavalyi
formáját magabiztos 0-3-as
győzelemmel léptették le az Izsák
együttesét. Góljaikat Erős Gergő,
Kovács László a még U16-os
korosztályú Farkas Norbert
szerezték! 

A serdülő csapat a tervek szerint
augusztus 29-én kezdi a bajnoksá-
got a Tiszakécske csapata ellen. Itt
több csapat jelezte a megyei szövet-
ségnek, hogy kis létszámban történ-
nek az edzések, így kérték a
bajnokság kezdésének időpontját egy
héttel eltolni.

Ők is már lejátszották első edző-
mérkőzésüket, a gárda a magabiztos
16-1-es győzelmet aratott a
kecskeméti UFC fiataljai ellen.   

HAJRÁ LAKI!

2015. szeptemberétől az LTE
vezetősége nevezett a
Bozsik-programba, ami azt
jelenti, hogy az egyesület az
info@lakitelekite.hu e-mail
címre vagy a +36 30 489 30 46-
os telefonszámon várja a 2009
és 2000 között született ifjú
labdarúgók jelentkezését.

Laki te leki  Torna Egylet
híre i  – szerkeszt i:  Verebély i  Gábor

Háziasszony köténye... – konyhai praktikák

Kefires lángos készítése: (kb. 20 db) 1 kg lisztet kiskanál sóval, 8 dl kefirrel, 5 dkg apróra
motzsolt élesztõvel galuska sûrûségûre kidolgozzuk. Egy napig hûtõben tároljuk. Lisztezett
deszkára kinyújtjuk, a kívánt nagyságra feldaraboljuk, szélét bevagdossuk, 10 percig pihen-
tetjük, és bõ olajban kisütjük.

Paprikakrémet hogyan csináljak? Frissen vagy tartósítva is készíthetjük a kenyérre
kenhetõ paprikakrémet: 2 kg paradicsompaprikát (fehérpaprikát) fél kiló vöröshagymával
ledarálunk. Ízlés szerint ízesítjük sóval, õrölt babérral, borssal, 1-2 evõkanál mustárral és
kevés cukorral. Téli eltevésre szalicillal tartósítjuk. Friss fogyasztásra készítve hagyjuk
összeérni az ízeket.

Töklekvár
A megtisztított tököt lereszeljük. Hozzáadunk 1 kg tökhöz 20 dkg cukrot, 1 citromot fel-
darabolva és 1 napot állni hagyjuk. Majd felfõzzük, míg üveges nem lesz. Üvegekbe
töltjük, és kidunsztoljuk. Mézzel készítve a cukor felét vesszük, és a mézet üvegekbe
töltés elõtt keverjük hozzá. Frissen felhasználva palacsintába vagy piskótába kenve ked-
venc édességgé válhat.
Befõzési tippk: Lekvárt úgy sterilizálhatunk leginkább, hogy a teli szedett lekváros üveget
fejjel lefele fordítjuk, és úgy hagyjuk kihûlni. Így nem kell tartósító!!! 

A SZÕLÕT régóta a gyümölcsök királyának tartják, az ókorban a termékenység szimbóluma
volt. Kiváló tulajdonságaiban az alma mellé állítható. Teljes értékû táplálék. Gyümölcse és
levele egyaránt fogyasztható, külsõleg bõrápolásra is kiválóan alkalmas. Gátolja az LDL-
koleszterin oxidációját és a vérlemezkék összetapadását, ezzel csökkenti az érel-
meszesedés kockázatát. Kúraszerûen különösen ajánlható: vérszegénységre, idegrendszeri
problémára, fizikai gyengeségre, lábadozás idején, székrekedésre, aranyérre, mindenféle
gyulladásos megbetegedésre, májpangásra, gyomorhurutra és nõi betegségekre egyaránt. 
Magas a cukortartalma, könnyen erjed!



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

LAKITELEKI    ÚJSÁG2015 augusztus – szeptember 15

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

Idõsek gondozását vál-
lalom (orvoshoz menni, ház
körüli munkát végezni),
fõzés-takarítás, temetõben
sírgondozásban is segítenék. 

Hívjon bátran! 
Tel.: 06-30/7460819

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

TANSZER VÁSÁR az
Antológia Könyvesboltban

Iskolatáskák, tornazsákok, tolltartók,
tanfelszerelések széles választékban
kaphatók. 4.000 Ft feletti vásárlás
esetén  10 % kedvezményt adunk

készpénz fizetésekor.
Minden

beiskolázási
utalványt  

elfogadunk.

Sok szeretettel várjuk kedves

vásárlóinkat.

ERESZCSATORNÁZÁS, BÁDOGOZÁS 
Akciós áron!!!! Horganyzott csatorna szerelése –

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

Készüljünk együtt  az

iskolára! 

Még mindig TART A

TANSZERVÁSÁR! 

Szept. 20-ig 5 % kedvezmény-
nyel várjuk a diákokat!

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

Érdemes benézni, várjuk szeretettel!

Szezonális munkára keresünk
fiatal, megbízható férfi munkaerőt.

Érd.: 06-20/43-94-513



KE RESZT REJT VÉNY  

Az elõ zõ rejt vény meg fej té se: „ MAROSSZÉKI ZOLTÁN, VARGA ISTVÁN,
SZENT IMRE, KISZEL MIHÁLY, BAROTAI ENDRE.“
Az 1.500 forintos TUPPERWARE utalványt nyerte: Magyar Jánosné.
(Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát nyert: Nagy Jolán.
(Klárik Lászlónénak köszönjük!) A va cso rát nyer te: Szekeres János.
(Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Au tós Csár da!) A nyer te sek nek
gra tu lá lunk! Könyvet nyert: Dr. Fincicky Sándorné, Kis Jánosné,
Országh Lászlóné. (Köszönjük a Népfõiskolának!) Kér jük, a nye re mé -
nyek  iga zo lá sáért szí ves ked je nek be fá rad ni a szerkesztõségbe, Kos -
suth u. 15., szerda délután. Újságelõfizetést nyert: Szabó János, Nagy
Imre, Kovács Zoltánné. (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni!)

LAKITELEKI ÚJ SÁG *  Ha von ta  meg je le nõ köz éle ti lap *  Ala pí tot ta Lezsák Sándor – 1989. szep tem be ré ben. *  A kiadásért felelõs. Lezsák Sándor. * 
Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit *  A szer kesz tõ ség cí me: 6065 Lakitelek,  Kos suth u. 15. ,Tel.: 76/548-040;  E-mail: czinege.edit@gmail.com *                 

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

A kéz irat le adá si és a rejtvényküldés ha tár ide je: MINDEN
HÓNAP 15-e.  Kérjük a pontos betartást!!!  Köszönjük!

Könnyítés: A megfejtéseket a szerkesztõség Kossuth u. 15. sz. alatti 
postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal 2015 augusztus – szeptember

Ez a rejtvény most nem a régi, megszokott elven alapul, bármennyire is megvannak a
készítésének a szabályai. Itt nincs zárt betű! Minden vízszintes és függőleges sort kezdő
betűt is meghatározással kell beírni! Nem nehezebb így sem… 

Vízsz. 1. Három esztendőn át volt a közelmúltban Lakitelek plébánosa ezen közked-
velt katolikuspap. 15. Bór. 16. Piactér, vásártér, a népgyűlés helye, ma egyre népszerűbb
ez a régi kifejezés. 17. Bűnügyi szakember. 18. Határozott névelő. 19. Imre beceneve is lehet.
20. Áramváltó-féle. 21. Elektromos töltéssel rendelkező atom. 22. Ezüst. 23. J-vel az elején:
keleti torna. 24. A láb alsó része.  26….csárdás (Vittorio Monti HÍRES CIGÁNYZENÉJE)
28. Szolmizációs hang. 29…. tragédiája (Madách).  32. Híres fürdőnk egyike. 33. Nemesi
rang, nagyúr. 35. Era betűi keverve. 36. Dédi-hangzó! 38. RAE. 39. Viktória jelentése, -G! 41.
Bányajárat is, de robbanószerkezet is lehet. 43…ainer ( közelben lakó németül, de csak az
eleje! �) 44…. Forsttechnik GmbH; Ausztria,VILÁGKERESKEDELMI PIACTÉR. 45. Ziti…
(olasz tésztás étel). 47.   Elsősorban szerelmi találkozás. 49. Csór. 50. Ón. 51.Gramm.  52.
Debreceni Egyetem. 53. Szakmai kifejezés, egy műalkotás fiktív része.  55. Kén. 56. Szén.
57.Párosan győz! 59. Akkor az elején!  61. Erdélyi folyó. 62. Hangtalan csáboz! 64. A 80-as
évek elején három esztendőn át volt lakiteleki plébános. 69. Évszak. 71. Jód, urán és
egy fél helium!  72. Nyolclábú. 74. … y el infinito; A nulla és a végtelenbe. 76. Kötőszó. 77.
Operációs rendszeri fogalom. 80. Torda közepe! 81.  Bór. 82. Erek!  83. Egy érdekes
fényjáték látható naplemente után a lakiteleki plébánia előlertjében. Szent Imre
szombának árnyéka   úgy vetűl a falra, hogy abból az ő árnyképét lehet látni! 86.
Lóbiztató szó.

Függ. 1. Pius nével volt rövid ideig Lakitelek papja. 2. Erre a mesefáre szeretnének
sokan felmászni a valóságban is. 3. Férfinév. 4. A törökverő család nevének kezdete. 5.
Pára hangzói. 6.  Sugár. 7. Utazás, szabadidő idegen kifejezéssel. 8. SYSKBE. 9. Rendben.
10. Országos Meteorológai Intézet. 11. Értéke a fotózásban a fókusztávolság.  12. Úrhatnám
polgár; előkelősködő.  13. EÓ. 14. Fluor. 15. A legrégebben Lakiteleken regnáló katolikus
pap, a Magyar Kultúra Lovagja is. 20. A borotválkozási eszköz – régiesen.  22. Az egyik
óceánunk. 24. Határozott névelő.  25. Osztrák és spanyol autó. 27. Nagyon sok hölgyet
elkeserít ez a fajta bőrjelenség. 29. A  dőlt.  30. Egyik babaápolási reklámcég neve. 31….
Károly, közkedvelt Magyar színész.  34. Az ilyen levegő – ellentétben a köztudattal, mérgező.
De a vége nélkül! 37. M-mel az elején, összesség. 40. LSE. 41. …raz; amerikai börtönsziget.
42. Fél ma! 46….  Kingdom Játékok.  48. …-untalan. 54. GLT. 58. Görög főisten.  59. Költői
sóhaj. 60. Tüdőből és a légutakból származó váladék. 62. Computer Numerical Control
(elektronikus forgácsoló).   63. … Hotel, Mezőkövesd hires szállodája. 65. Színültig. 66. Jód,
oxigén.  67. Üsd! 68. Áldást ad rá, régiesen. 70. … lanka, szingaléz nyelv. 73. Kálium. 75.
Csahos. 78. Zenedarab! 79. Értéke: 3,14. 80.  Ottó fele. 84. Kén.  85. Nitrogén.

A matektanárnő megkérdezi a
gyerekeket:
– Mi lesz akkor, ha van 3 almád és
a testvéred megeszik belőle
kettőt?
Móricka vigyorogva:
– Nagy verekedés!

A székely nagyon összeveszik a
feleségével. Olyannyira, hogy a
férj elmegy otthonról.
Eltelik egy év, két év, öt év, tíz év,
amikor végre újra megjelenik.
Az asszony kérdőre vonja:
- Hol voltál ennyi ideig?
- Kinn.

Két rendőr beszélget:
– Te mivel eszed a tésztát?
– Rádióval.
– Hogy-hogy?
– Tudod, az asszony mindig meg-
kérdezi, hogy: kérsz rá diót?
Drága hotel
Egy jól szituált házaspár már 20 órája
autózik, mindketten holtfáradtak, elha-
tározzák, alszanak pár órát, aztán foly-
tatják az utazást. Bemennek az első
hotelbe, kérnek egy szobát, majd négy
óra eltelte után mennek a recepcióhoz
fizetni. A számla 350 dollárról szól. A férj
hívatja az igazgatót, és reklamál:
– Miért ilyen drága a szoba, hiszen csak
négy órát töltöttünk itt?
– Tudja, ez a legolcsóbb szobánk.
Szállodánk rendelkezik egy nagy
úszómedencével, konferenciaközpont-
tal, szaunával, így a szobák ára is
ennek megfelelő.
– De mi nem vettünk igénybe semmi-
lyen szolgáltatást!
– Az lehet, de a lehetőségük megvolt!
A férfi még vitatkozik egy ideig, majd
feladja, kiállít egy csekket. Az igazgató
megnézi, majd felháborodva mondja:
– De ez a csekk csak 100 dollárról szól!
– Igen, 250 dollárt levontam azért, mert
lefeküdhetett a feleségemmel .
– De én nem feküdtem le a feleségével!
– Az lehet, de a lehetősége megvolt rá...

Mórickát megkérdezi a matektanár:
– Hogyan osztanál el 15 barackot 7
gyerek közt?
– Lekvárt főznék belőle!

A tuti fogyókúra:

HÉTFŐ: Reggeli: Alma. Ebéd: Tejfölös
paprikáscsirke illatának mély beszip-
pantása, az asztalon lévő morzsák fel-
csipegetése – savanyúsággal. Va-
csora: 2 dl aludttej savója, néhány
sütemény receptjének lemásolása.
KEDD: R.: Sárgarépa saját zsírjában,
rágógumi. E.: Hatalmas tál töltöttká-
poszta, a hozzávaló friss kenyér meg-
tekintése, az edények elmosogatása.
Fél kanál joghurt után. V.: A szabad
szemmel alig látható darabka sovány
sajt – reszelt káposztatorzsával.
SZERDA: R.: 5-6 teljes jógalégzés,
félbevágott főtt tojás sárgájának a fele.
E.: Bécsi szelet és sült krumpli készí-
tésekor lejátszódó kémiai folyamatok
elemzése – céklával. Nagy tál túrósle-
pény lefényképezése. V.: Savanyú ubor-
ka, hashajtó. A déli kép nézegetése.
CSÜTÖRTÖK: R.: 1 db fürjtojásból ké-
szült rántotta, utána kifli, gyulai kolbász
és vaj segítségével tízórai készítése a
gyerekeknek. E.: Húsleves és rakott-
krumpli hozzávalóinak a beszerzése.
Madártej elhelyezése a hűtőszekrény-
ben. Vágott, vegyes savanyúság. V.:
Ecetes hagyma citrommal.
PÉNTEK: R.: Főtt kolbász, mustár, tea,
citrom, zsemle ízléses elhelyezése az
asztalon, mire a többiek felébrednek;
káposztalé, kekszreszelék. E.: Gőzölgő
bableves, csülökpörkölt, uborkasaláta
lerajzolása, kiszínezése. 1 szelet két-
szersült harmadszor is átsütve, nagy
pohár Igmándi. V.: Hasított karalábé,
dúsan díszített sárgarépaszeletekkel.
SZOMBAT: R.: Joghurtba mártott
almaszeletek, limonádé szaharinnal,
nyomelemekkel ízesítve. E.: „Halászlé
túróscsuszával, hozzá sütemény“ cím-
mel frappáns epigramma komponálása,
egy teljes kockasajt parádi vízzel. V.:
Paradicsombelsőség, kamillatea, vala-
mint egy teljes rúd ropi.
VASÁRNAP: R.: Fagylalttölcsér, nagy
adag friss levegő, sűrű szitán áttört kefír.
E.: Ricinusleves, csontlében abált
torma és citromhéjszeletek halma,
süteménymaradványok levakarása a
tepsiről. V.: Amit a kanári meghagyott.

Lakiteleki plébánosok – 3.Lakiteleki plébánosok – 3.

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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