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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIII. évfolyam 6. szám
Szent Iván hava, Nyárelõ, Nap hava

„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.“ (Wass Albert)

2011. július 8.  – péntek
1700 A hétvégét megnyitja: Felföldi Zoltán,

Lakitelek polgármestere
1710 Kösöntyû Néptáncegyüttes és a

lakiteleki gyerek néptáncosok
1745 Fakutya együttes
1815 Lakiteleki Zeneiskola Citeraszakköre
1930 Lakitelekiek Örömkoncertje
2100 Navrang együttes koncertje 
2200 Jugglers of the Village tûzzsonglõr
2230 Bohemian Betyars
0000 FAKUTYA együttes táncháza kifulladásig

2011. július 9.  – szombat

Napkeltétõl – napnyugtáig kézmûves vásár.
Magyar kézmûvesek, õstermelõk, bio-
gazdák portékáinak bemutatója és
vására Tõserdõ szerte. Egész nap
INGYENES népi játékok!
0800 Az erdélyi Csíkszentimrei rezesbanda

hangos ébresztõje a faluban
0900 A „Természet Háza” sátor (KKNP)
0900 Agárfuttatás 
1000 – 1500 Kézmûves foglalkozások, lakiteleki

mûvészek mûhelye – agyagozás, gyöngy- 
fûzés, bõrmívesség, papírsárkány...

1000 Az erdélyi Csíkszentimrei rezesbanda
1030 Í j á s z  b e mu t a t ó
1300 Az alpáriak csikós bemutatója
1330 Kontyvirág erdei túra (KKNP) – Elõadás

kicsiknek és nagyoknak az erdõ mélyén.
1400 Az erdélyi Csíkszentimrei rezesbanda
1430 Vitéz László – Szabados Zoltán elõadása
1530 Kudumba Törzsi Dobosok
1630 IDESTOVA együttes a kisszínpadon.
1730 Mentális Majális (lakiteleki zenekar: Pongrácz

Márta, Lendvai Dénes, Harmatos Zoltán)

1830 A Térszínház elõadása: Csokonai Vitéz 
Mihály: Karnyóné és a két szeleburdiak

2100 Mókus és a Fabula Rasa
2200 Jugglers of the Village tûzzsonglõr 
2230 Szabó Balázs Bandája
0000 FAKUTYA együttes táncháza kifulladásig;
Csángó-moldvai táncház a kocsmakert-
ben a nyári ég alatt.

2011. július 10.  –  vasárnap
Napkeltétõl – napnyugtáig kézmûves
vásár, kézmûveskedés, játékok hada!
0800 Az erdélyi Csíkszentimrei rezesbanda

hangos ébresztõje a faluban
0930 Kontyvirág erdei túra (KKNP)
1000 – 1500 Kézmûves foglalkozások,
laki te leki  mûvészek mûhelye
1000 Madárröptetés a réten, madárbemutató
1100 A „Természet Háza” sátor
1100 Az erdélyi Csíkszentimrei rezesbanda
1130 Az égigérõ fa (bábjáték Benedek Elek 

nyomán, MárkusZínház, Pécs) 
1300 Szironta Csengettyû együttes
1400 A Párkányi gyerekszínjátszók mûsora
1400 Kerékpártúra kicsiknek és nagyoknak. 
1500 Égi Csodaszarvas Hagyományõrzõ Egy.

lovasbemutatója, élõ lovas történelemóra
1600 Note by Note utcazenészek
1630 Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompáni
1730 Nyesõ Mar i
1830 Régiposta Zenekar
1930 Tisza ’83 citerazenekar koncertje
2100 HOBO: Circus Hungaricus (monodráma)

Házigazdák, hangok, átkötõk és moderátorok:
Ádám Éva, Szabados Zoltán, Szuetta Béla

A mûsorvá l toztatás jogát  fenntar t juk ! !

Mi n d e n  é r d e k l õ d õ t  
s z e r e t e t t e l  h í v u n k  é s  v á r u n k !

MMeghívóeghívó
Szeretettel várok mindenkit  a lakiteleki mûvelõdési házba  2011. július 9-én
930-kor kezdõdõ „A Nemzet Alkotmánya, a nemzet iránytûje és jövõje“

c. fórumra, melynek elõadói lesznek:
* dr. Tertyánszkiné dr. Vasadi Éva (1999. jún-tól 2006. febr-ig volt az 

Alkotánybíróság tagja); és 
* dr. Gulyás Gergely, a Magyar Országgyûlés országgyûlési képviselõje, 

az alkotmányszövegezõ bizottság tagja.   Almási Ferenc szervezõ

Ismét felállíttatik az
Országzászlónk!

1925-ben, a trianoni országvesztés okozta fáj-
dalom nyomán indult el az országzászló mozgalom
hazánkban, aminek alapgondolata az volt, hogy
minden nemzet, minden emberi közösség alapvetõ
joga és kötelessége az összetartozás kinyil-
vánítása. Ennek egyik kifejezõ eszköze, hogy cson-
ka Magyarország városaiban, községeiben legyen
egy oszlop, amelyen félárbócra eresztett magyar
zászlót helyeznek el. 

1928. augusztus 20-án szentelték fel az elsõ, úgynevezett Ereklyés
Országzászlót a fõvárosban, ami a legnagyobb méretû volt, a négy égtáj-szo-
bor közelében. Ennek talapzatában Kossuth és Petõfi szülõházából, a
mohácsi csatatérrõl, a doberdói, galíciai csatamezõkrõl és az elcsatolt várm-
egyék területérõl származó földet helyeztek el. 

A Magyarország ezeréves töretlen történelmi hagyományát szim-
bolizáló országzászlók állítása az 1930-as években mozgalommá vált a
trianoni béke revíziójára áhítozó országban. 

1941-ig mintegy hétszáz, a késõbbiekben több mint ezer országzás-
zlót avattak fel, közöttünk itt nálunk, Lakiteleken is a templomok közötti
téren, mely abban az idõben piactérként volt ismeretes, hiszen az állomás
közelsége miatt a piacnak  adott e tér helyet.

Minden országzászlót beavattak elõbb Budapesten az Ereklyés
Országzászlónál, mielõtt felavatták azon a helyen, ahol a talapzatot felál-
lították. Magyar költõk, írók gondolataiból idéztek az emlékmûveken.
Hogy nálunk is így történt-e, arra sajnos nincs semmilyen dokumentáció,
emléktöredék sem; de a mostanin így lesz!

A II. világháborút követõ rendszerben szinte minden egyes ország-
zászlót leromboltak; ennek áldozatává vált a mi zászlónk is. Hiába pró-
báltuk kutatni, hogy miként is nézett ki, csak azt tudták bizonyosan, hogy
igen, volt, ünnepségeket is tartottak körülötte. De hogyan nézett ki a
talapzata, arra nem emlékezett senki. Illetve aki talán tudná, az nem osz-
totta meg velünk többszöri kérésünkre sem.

A régi tradíció fenntartása megköveteli tõlünk, hogy az országzászló
ismét az eredeti helyszínén (sajnos a pontos helyét nem ismerjük!)
legyen felállítva, s a Templom parkban lobogjon, lengjen a félárbócra
engedett nemzeti színû lobogó. 

Az államalapítás ezredik évfordulójától kezdõdõen –  2000-tõl – új
lendületet kapott az országzászló-állítás, de már a rendszerváltozást
követõen sorra épültek országszerte ismét a zászlótartó mûalkotások. 

A tervek nálunk is elkészültek, és folyamatban van az építése is.
Elmondhatom, hogy büszke vagyok arra, hogy ennek én is részese

lehettem a szavazáskor, a faültetéskor, s lehetek majd a felállításakor, az
avatásakor is – ez év augusztus 26-án! Nagyon várom a pillanatot, amikor
meghallhatom az új haranglábon álló harangunk harangszavát, s látha-
tom a szélbe kapaszkodó nemzeti lobogót! S már most fogadom, hogy
ott, akkor az Édesapámra gondolok, aki az eredeti lakiteleki országzász-
ló alatt állt valaha, mint ünneplõ diák, a leventék között. Remélem, hogy
büszkén megrángatja majd fentrõl õ is a zászló sarkát, s örül, hogy felál-
lítatott a mi országzászlónk!                                               Czinege Edit

A kép illusztráció

§

SZÉNA vagy SZALMA –
hagyományõrzõ  f e s z t ivá l  é s  k ézmûve s  vá sár ! ! !

Emberek! Kidoboltatik és kikiálttatik: Július havának elejébe
itten van megint a Széna vagy Szalmának az ideje! Jöjjön el
hozzánk a Tõserdõbe 2011. július 8-9-10-én péntektõl-
vasárnapig és legyen részese a sokszínû programok
sorozatának! Miért jöjjön le pont akkor az embernek fia és
leánya a Tõserdõbe?  AZÉRT, MERT INGYEN van minden!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Nyul Edina Vanessza (Simonyi Andrea)

Szóráth Lili Dorina (Árvai Ilona Magdolna)

Bolla Rebeka Dorina (Kassai Gréta)

Bolla Fruzsina Laura (Kassai Gréta)

Markó Adrienn (Petrezselyem Ágnes)

Egyedi Kevin (Bordás Dóra)

Kovács Gergõ (Kurucz Mónika)

Szabó Péter (Flaman Rozália)

Song Léna (Tóth Erika)

Dányi Dóra (Fekete Andrea)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Az éjszakai és a hétvégi orvosi
(sürgõsségi) ügyelet: Tiszakécske

Egészségügyi Központja,
(Egészségház) Szolnoki u. 4.

Tel.: 76/441-435
Az ügyeletes orvos hívása:

06-20/91-57-063

HÁZIORVOSAINK
DÉLUTÁNI RENDELÉSE 
* DR. RÁCZ PÉTER

keddenként rendel;
* DR. KALOCSA ZOLTÁN

csütörtökönként rendel

13-tól 15,30 óráig13-tól 15,30 óráig.
Köszön jük munkájukat !

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

SZENTPÁLY GAVALLÉR ZSUZSANNA (1942)
PATAI ISTVÁN (1949)
KULCSÁR IMRE (1945)
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Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

LAKITELEKI    ÚJSÁG június2. oldal

LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK
SEGÍTSÉGHÍVÁSHOZ :

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):    06-20/539-58-99
Török Nándor (polgárõr):    06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (polgárõr):     06-30/370-04-81 
Tóth Ferenc (közterület-felügyelõ):

06-70/931-78-28

Köszönjük, Erzsikék!

Két bölcsõdei dolgozó, Csománé
Erzsike és Nagyné Erzsike ment né-
hány hete nyugdíjba. Több évtizedes áldo-
zatos munkáját mindannyian nagyon köszönjük Nekik!
Igazi „tyúkanyóként“ vigyáztak a pici bölcsis gyerekekre,
segítették, irányították, tanították õket; a botladozó lépé-
seiket egyengették; az anyu után sírók könnyeit letöröl-
ték, az elkámpicsorodott  kicsinyeket megvigasztalták.

Elérkezett az õ életükben is a megérdemelt pihenés
idõszaka. Kívánunk nekik sok-sok erõt, egészséget,
jókedvet és mérhetetlen szeretet családjuk körében.
Az unokáik nevelésében fogják a jövõben megtalálni
azt, amit egy élet szorgos munkájával végeztek: gyer-
mekeket irányítottak, tanítottak, neveltek és szerettek... 

Az Isten éltesse és áldja õket még nagyon sokáig!

GRATULÁLUNK unokánknak,
Bujáki Viktóriának 

a kiváló tanulmányi eredményéhez,
aki  a bölcsészettudományi karon,
szabad bölcsészet, kommunikáció
és médiatudomány szakon végzett.

Büszkeséggel: Elek mama és papa

Nagyon nagy öröm, hogy ilyen sok gyermek
született, s ehhez képest most kevesen távoz-

tak... (Bár egy is sok, mert nagy fájdalom!)

A Mákvirág

Galéria – Drogéria

tulajdonosa és munkatársai
szeretettel hívnak és vár-
nak minden érdeklõdõt – aug. 31-ig –, hogy nézzék
meg, tûnõdjenek el, gyönyörködjenek azokban a
munkákban, amelyeket TÛNÕDÉS címmel hirdettek
meg, s rendeztek be május utolsó péntekén –, a Laki-
teleki Mûvészeti Napon. A sokféle stílusú és tech-
nikájú darabok 33 alkotó munkái.  Ne hagyja ki! Hozza
el családtagjait és barátait is. A belépés ingyenes;
viszont lelkileg feltöltõdve, érzelemgazdagon távozik!

ANNA-bál!
A Lakiteleki Népdalkör

2011. július 23-án
ANNA-bált rendez a

mûvelõdési
házban.

Belépõ:
vacsorával együtt: 1.800.- Ft
vacsora nélkül:        800.- Ft.

Minden érdeklõdõt
szeretettel hívunk és

várunk!

Érdeklõdni:

* Csinger Sándorné, 
Lakitelek, Széchenyi krt. 33/a 
(tel.: 449-183);

* Verzár Csabáné
(Lakitelek, Május 1. u.)

20 éves a Jutka Bolt! (Gyors jelentés – lapzárta után)

2011. június 25-én, szombaton délután számtalan vendég, törzsvásárló jött
össze a Jutka Bolt udvarán, hogy együtt ünnepeljenek a három üzlet tulaj-
donosaival, s minden munkatárssal. Ritka alkalom, hogy együtt ünnepelhet
ennyi ember egy vállalkozásban; valamit mégiscsak jól csinálnak! 

Váradiné Jutka meg is „gyûrûzte“, meg is „láncolta“ az 5, ill. 10 éves dolgo-
zókat; egy-egy aranyékszert kaptak elismerésül. A szorgos eladók is juta-
lomban részesültek ugyanúgy, mint a szorgos vásárlók. (Hihetetlen meny-
nyiségû tombolát, ajándékot sorsoltak ki és osztottak szét; étel-ital is volt bõven!)

A mazsorett csoport szereplését követõen Darabos Márti rímbe szedett köszöntõje csalt könnyeket az ünnepeltek szemébe,
majd Faragó Anett a gyönyörû hangján elõadott dalokkal... Polgármesterünk is köszöntötte a bolt munkatársait. Igazi hálát
érezhetett minden jelenlévõ. Köszönjük, Jutkának, Bélának és a bolt vezetõjének, Viglási Imrének, s minden munkatárásának
az áldozatos munkát, hiszen minden erejükkel értünk, vásárlókért vannak, nekünk dolgoznak, minket szolgálnak.

„Elõttem az utódom!“ – Jutkáék már igyekeznek bevonni a gyermekeiket a vezetõi munkába, de még erõsen fogják a kezüket,
irányítják lépteiket. Van mit tanulni az ifjaknak, hisz nem olyan egyszerû kívánalmai vannak ennek a szakmának (sem)! Kívánjuk,
hogy õk is legyenek olyen sikeresek, mint most a szüleik! Jó példa áll elõttük! Is ten é l tesse mindannyiukat! -ge

Környezetvédelem és
hasznosság!

Mint tudjuk, a mûanyag nehezen lebomló,
környezetszennyezõ anyag! (Bár vannak
már sokkal elõbb lebomló termékfajták is.)
Most sokat tehetünk a környezetünkért –
egy kis mozdulattal!
A piaci ABC elõtt látnak egy nagy pet-
palackgyûjtõ szigetet, s  július 5-ig, oda
kell elvinni, be kell dobni az üres, NEM
ÖSSZENYOMOTT, kupakkal ellátott
ásványvizes, üdítõs mûanyag pet-
palackokat. Csak az 1,5 l és a 2 l-eseket! 
Ezekbõl készül ugyanis a leendõ csó-
nakkikötõ stégje; ez képezi a felhajtó
erõt a tõserdei stégen! Nem más ez,
mint egyfajta ÚJRAHASZNOSÍTÁS!
Várjuk Önt is, Téged is! Köszönjük!

az építõ csapat



„VILLANÁSOK“ a képviselõ-testület és az Önkormányzat legutóbbi munkájából:

KEMÉNY DIÓ! (6.)
Kedves Olvasók!

Felföldi Zoltán polgármester úrral folytatjuk
most a beszélgetést. 

MOTTÓ: Képviselõként ugyanaz a cél vezérli
mindannyiunk munkáját: szolgálni Lakiteleket,

és az ott élõk érdekében a lehetõ legjobb döntést hozni. 
Bizony olykor fájdalmas döntések is születnek. A problémákat meg kell oldani,

mégpedig nekünk, lakitelekieknek! Csak egymásra számíthatunk! Csak az vezet
eredményre, ha átbeszéljük a dolgokat, megosztjuk a gondokat, s együtt találjuk
ki, mi  a legjobb. Persze, hogy nem tudunk 4500-an egy asztalhoz leülni! Ezért
vannak a „nép küldöttei“, a képviselõk, hogy tudásuk legjavával a lakosság
érdekét képviseljék. Egyformán ható döntés nincs, sajnos valakiknek az érdekei
mindig sérülnek. Épp ezért nehéz jó döntést hozni…

– Itt a kánikula, igazán jó meleg van. „Megolvad még az aszfalt is“ – mondják a
bölcsek… Hát, a valóságban sem kell már sok hozzá, hogy a kijavított utakon
elsimuljanak a dudorok. Hány út lett most kijavítva, s mennyivel lett olcsóbb így a
kivitelezés? Mert jobb, azt mindannyian látjuk!

– Meg tudtuk javítani a faluban a Május1., az Árpád és a Béke utcákat, valamint
a Dr. Deák István (korábban: Tõserdei) utat, továbbá a Széchenyi körutat. Ezen
kívül más helyeken is megszüntettünk néhány, régóta meglévõ kátyút, vagy
éppen aszfalt süllyedést. Az üdülõterületen a Napsugár utcát, a Zalán utcát és az
Ezerjó utcát kátyúztuk ki. Persze, lehetett volna többet is, jobban is - sok utcára
ráfért volna a teljes burkolatfelújítás, új aszfalt réteg húzása - de ennyire futotta.
Azt gondolom, így is olyan problémákat sikerült megoldani, amik miatt évek óta
volt jogos elégedetlenség. Különösen az Árpád és a Május 1. utcákra gondolok. 

Jelen pillanatban még nincsen végleges számvetés, de az elmondható, hogy
azzal a megoldással, hogy, az önkormányzat alkalmazásában álló lakiteleki
brigád kátyúzott, jóval olcsóbban jöttünk ki, mintha megbíztunk volna egy külsõ
vállalkozót. Továbbá meg vagyok gyõzõdve róla, hogy az elvégzett munka
minõsége is jobb lett. A kátyúzást végzõ csapat – akiknek így két hónapig munkát
tudtunk adni – a sajátjának érezte a feladatot és jó munkát végzett. Mindehhez
persze sok segítségre is szükség volt. Így különösen szeretnék köszönetet mon-
dani Varga Antalnak, aki végig a segítségünkre volt, eszköz biztosításával és
mûszaki tanácsokkal is, Vári Istvánnak, aki a kátyúzáshoz szállító jármûvet és
gépkocsi vezetõt biztosított, továbbá Földvári Dezsõnek, aki szintén géppel
segítette ki a csapatot, amikor arra volt szükség.

– Ha már a hõségnél tartunk, nagyon sokan szeretnének fürödni a Holt-
Tiszában. Miért nem lehetséges? – kérdezik sokan. 

– A Holt-Tiszán korábban mûködött szabadstrand jónéhány éve nem mûködik.
Most vizsgáljuk, hogy mi szükséges az újra indításhoz. Remélem, elõbb-utóbb
újra strandolhatunk a Holt-Tiszában is, de egyelõre errõl nem tudok biztosat mon-
dani.

– Készül a csónakkikötõ, és a kalandpark is. Felújított fürdõben hûsölhetnek
a strandra vágyók;  a napokban állítják fel a vízifoci-pályát. Jövõre ez a kínálat
még bõvülni fog egy vízi-világos, gyermekeknek szóló játékos pályával. Most
folyik a lovas pálya bekerítése. Két hét múlva kezdõdik a Széna vagy szalma
hagyományõrzõ kézmûves, szórakoztató fesztivál a Tisza partján.  A
településen élõket és az ide érkezõket igazán bõséges sport és kultúrkínálattal
fogadjuk. Már „csak“ a Tõserdõ és a Tisza rendbe tétele hiányzik ott lent. Ám
nem lehetünk elégedetlenek. Sõt, nagyon is büszkék lehetnénk ezen adottsá-
gainkra, s az elért eredményekre… De megállni sosem lehet, mindig hajt ben-
nünket a fejlõdés felé valami.

– Sokan és sokszor mondták, hogy Lakitelek egyik kitörésai pontja a turizmus,
és ha turizmus, akkor természetesen a Tõsfürdõ és a Tõserdõ. Szeretnénk, ha a
Tõserdõ méltó természeti és épített környezettel fogadná az ide látogatókat, és
minél többféle kikapcsolódási lehetõséget nyújtana.  Õszintén remélem, hogy az
ennek érdekében tett lépések már látszanak. Mindenképpen beruházásokra van
szükség, ami nem egyszerû, hiszen a beruházásokhoz pénz kell. Természetesen
próbálkozunk pályázatokkal, azt azonban tudni kell, hogy a pályázati lehetõségek
jóval korlátozottabbak, mint azt a média híradásai alapján gondolhatnánk. Éppen
ezért hosszú távon a sajáterõs fejlesztéseket kell elõtérbe helyezni. Ehhez az
szükséges, hogy a Tõsfürdõ és az egyéb turisztikai tevékenységek bevételeit,

vagy annak jelentõs részét visszaforgassuk az idegenforgalomba. Ez eddig nem
így történt. Az idegenforgalmi bevételeket elnyelte a költségvetés, amibõl az
intézmények – egyébként szükséges – mûködési kiadásait fedezte az Önkor-
mányzat. Az idei évtõl ezt a gyakorlatot megváltoztatjuk, ami vélhetõen feszült-
ségeket fog okozni, hiszen a turisztikába visszaforgatott pénz hiányozni fog
máshonnan. De akkor sem tehetünk mást, hiszen ha csak nyírjuk a juhot, de nem
etetjük, elõbb-utóbb nem lesz mit nyírnunk.

– Az egyik legszebb rendezvényünk augusztus végén lesz (26-28-án).
Határainkon túlélõ magyar testvéreink teszik le nálunk az állampolgársági esküt.
Ez alkalomból ismét felállítjuk az Országzászlót a Templom téren.  (Valamikor
már állt itt országzászló szép talapzattal, büszke lobogóval; csak ezt is lerom-
bolták, mint oly sok mindent a hazánkban!) Hogyan haladnak a szervezési
munkálatok?

– Ezt tartom az idei év egyik legfontosabb rendezvényének. Az elõkészítési
munkálatok a József napi faültetéssel kezdõdtek, amelyen mintegy 150 ember
vett részt. Az augusztus 26. és 28. közötti rendezvénynek két jelentõsége van.
Egyrészt lesz egy nagy rendezvény, másrészt addigra kialakul egy olyan emlék-
mû együttes és egy, emlékmûvekkel körülvett tér a templom Parkban, ami a
település szakrális központja lesz. 

Ami a rendezvényt illeti, az augusztus 26-28-ai hétvége fõ eseménye elszakított
országrészekbõl érkezõ magyarok ünnepélyes állampolgársági eskütétele lesz. E
köré szervezõdik az egész hétvége. Mintegy 80 ember – Erdélybõl, a Délvidékrõl,
Kárpátaljáról, és a tengeren túlról is – teszi le egy idõben a magyar állampolgársá-
gi esküt. Erre augusztus 27-én, szombaton kerül sor. Elõtte este, pénteken, a
Mûvelõdési Házban a Magyarkanizsai Udvari Színház adja elõ a Magyar Pieta
címû darabot, amely a témához kapcsolódó, megindító dráma. Az ünnepélyes
eskütétel mellett szombaton a Templom Parkban sor kerül az új Országzászló és
a Trianoni Harangláb felállítására, majd a Népfõiskolán a Szent István Kápolna
festett üvegablakainak felszentelésére. Aznap ebédre minden vendéget és
lakitelekit várunk egy bográcsos pörköltre a Mûvelõdési Ház elõtt. Este a
Mûvelõdési Házban a Vass Lajos Népzenei találkozóra kerül sor, mint a hétvége
záró rendezvényére.

Ami az emlékmûveket illeti, egy Országzászlót és Trianoni Haranglábat állítunk.
Ezzel egy olyan tér jön létre a parkban, amelyet négy történelmi emlékmû határol:
az újonnan felállítandó Országzászló és Trianoni harangláb mellett a már ott álló
világháborús kereszt és a 48-as kopjafa. 

– Mi a jelentõsége ezeknek az emlékmûveknek, miért fontosak ezek?
– Az országzászló mozgalom a trianoni békediktátum után indult el. Nagyon sok

településen félárbocra eresztett lobogókat állítottak , amelyeknek hármas funkció-
ja volt: egyrészt hivatva voltak a fájdalom kifejezésére, másrészt hirdették a szét-
szakított nemzet összetartozását, harmadrészt hirdették a feltámadásba vetett
reményt. Az országzászló mozgalomnak megvolt a maga szimbólum rendszere,
ami a második világháborút követõen eltûnt, az akkori rendszerben az
országzászlókat – köztük a lakitelekit is – lerombolták. Az utóbbi években egyre
több helyen állítanak újra országzászlókat, mi is ehhez csatlakozunk, az eredeti
szimbólum rendszer és jelentéstartalom visszaállításával. A trianoni harangláb
szintén ebbe a gondolatrendszerbe illeszkedik.

– Mennyibe kerül mindez? Hiszen felmerülhet a kérdés, hogy ilyen nehéz
idõszakban van minderre pénz?

– Bevallom õszintén, nem tudom, mennyibe kerülne, ha pénzbõl akarnánk meg-
valósítani. De ez a rendezvény és a létrejövõ emlékmûvek nem az Önkormányza-
té lesznek, hanem a falué, a miénk, mindannyiunké. Éppen ezért azt szeretném,
hogy ne is az Önkormányzat fizesse, hanem az emlékmûveket hozza létre, a ren-
dezvényt pedig rendezze meg Lakitelek közössége. Nagyon sokan ajánlották fel
a segítségüket, ki munkát, ki anyagot, ki pénzt. A dolognak a településen túlmu-
tató jelentõségét mutatja, hogy jöttek felajánlások Tiszaalpárról, Tiszakécskérõl,
Kiskunfélegyházáról, Kecskemétrõl, sõt, Budapestrõl is. Van már felajánlásunk az
Országzászló kõ talapzatára – már dolgozik is rajta a kõfaragó – a turulra, a zás-
zlótartó rúdra, a zászlóra. Megvan a harang is. Az alapozást lakiteleki
kõmûvesek, a harangláb elkészítését lakiteleki ácsok vállalták. Festésre, vil-
lanyszerelésre is van ígéretünk. Sok dologhoz kell még persze segítség, elsõsor-
ban az anyagköltségekhez, valamint a rendezvény költségeihez van még szükség
hozzájárulásokra. Az augusztus 27-ei ebédhez várunk alapanyag, valamint ital
felajánlásokat. És várjuk szállásadók jelentkezését, akik a határon túli
vendégeket egy hétvégére elszállásolják és ellátják. A felajánlásokkal Dávid
Orsolya, programszervezõt, vagy engem is lehet keresni. Folyt. a köv. oldalon!
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– Zoltán! Részt vettél a legújabb M44-es Munkacsoport lakiteleki ülésén. Hogy
áll már ez az útépítés? Nagyon sok terhet levenne a jelenlegi 44-es útról, ha
elkészülne már végre a tervezett út. Ám az a szomorú az egészben, hogy elvesz
tõlünk egy csomó termõföldet az építkezés. Áldás vagy átok lesz ez a
lakitelekiekre? 

– Dátum jóslásokba nem bocsátkoznék azt illetõen, hogy mikor épül meg az új
út. Az jól látszik, hogy nem egyhamar. Ami az út hatásait illeti, azt kell mondanom,
örülök, hogy nem nekem kell dönteni arról, hogy lesz-e M44-es út, vagy sem.
Egyfelõl a jelenlegi 44-es út rendkívül balesetveszélyes, naponta életveszélynek
vannak kitéve a külterületrõl az óvodába és az iskolába bejáró gyerekek, de a
tanyákról bebiciklizõ szüleik is. Borzasztó veszélyes kijárni a temetõbe. A Május 1.
és az Árpád utcák szinte élhetetlenek, sem az ott lakók egészségének, sem a
házak állapotának nem tesz jót az a hatalmas forgalom, ami a 44-es úton halad.
Ugyanakkor a megépülõ M44-es teljesen tönkreteszi egy eddig szinte érintetlen
külterületi részünket, a községhatár északkeleti részét. Tanyák, erdõk, ter-
mõföldek tûnnek el. A külterület egy jelentõs része átkerül az út túloldalára, a
falutól elzárva. Az út túloldalán található földekhez esetenként csak több kilo-
méteres kerülõvel juthatnak el a tulajdonosaik.  A Nagyrétben is jelentõs lesz a
rombolás. Mindez sújtja a gazdálkodókat, az új úthoz közel kerülõ tanyák tulaj-
donosait, a vadászokat.

– Akkor tényleg legalább annyi benne az átok, mint az áldás… 
Néhány hete fogadott el a testület egy  új nyitva tartási rendeletet. Hogyan

fogadják a vendéglátó egységek?
– Vegyesen. Kaptam levelet üdülõterületi vendéglõsöktõl, akik 4 dologban kérték

megváltoztatni a rendeletünket. A négybõl három eleve úgy volt szabályozva a
rendeletben, ahogyan azt õk kérték, csak valószínûleg nem olvasták el figyelme-
sen.  A fõ ellenzõk egyébként nem is a vendéglátósok, hanem a – nem lakiteleki
– diszkósok. A legutóbbi testületi ülésen majdnem több diszkós volt – egy se
lakiteleki – mint  képviselõ.  És egy sem volt ott azok közül a lakiteleki fiatalok
közül, akiknek állítólag sérültek az érdekei, és akiknek az állítólagos érdekeit a
diszkósok oly hevesen védték. Való igaz, a rendelkezés fõ célja a diszkók nor-
málisabb keretek közé terelése. Egyes vendéglátó helyeken és környékén fel-
háborító és tarthatatlan dolgok történtek a diszkók alatt és után.  Nem hiszem,
hogy a fiatalok normális szórakozási lehetõségeinek a korlátozását jelenti, hogy
éjjel 2 óra után nem diszkózhatnak. Ráadásul nekem nemcsak a vendéglátósok,
vagy a diszkósok érdekeit kell néznem, hanem mindenkinek az érdekeire tekin-
tettel kell lennem, és ezeket mérlegelve kell döntéseket hoznom. Márpedig
sokakat zavar az éjjeli és a hajnali hangos zene, üdülõtulajdonosok és belterületi
állandó lakosok egyaránt panaszkodtak erre.  A nyitva tartást korlátozó rendelet
véleményem szerint egy jó kompromisszum a különbözõ érdekek között.

A magam részérõl nem örülök, hogy a Képviselõ-testület úgy döntött: nyári
idõszakban, havonta egy alkalommal, hajnali 4 óráig lehet zenés rendezvényt tar-
tani. De azt hiszem, ez a szabályozás is nagy elõrelépés ahhoz képest, hogy
voltak, akik azt szerették volna, hogy minden nap hajnali ötig lehessenek nyitva a
vendéglátó helyek. Nem hiszem, hogy Lakiteleken a diszkó turizmus irányába kel-
lene haladnunk.

– Az utóbbi napokban borzolja az idegeket az a boríték, melyet a Saubermacher
szemétszállító cég postázott Lakitelekre szinte valamennyi háztartásba. A
második negyedéves, 4915 forintos szemétszállítási díjat 7275 forintra felemelte;
2360 forintos hulladékkezelési rendszerhasználati összeggel. Bevallom, nekem
nem jutott volna soha eszembe, hogy „ezt az emelést Felföldi Zoltán polgármester
direkt kérte a szemétszállító cégtõl“! Amilyen hihetetlennek tûnik, mégis annyira
igaz a pletyka, mert egyre többen ezt terjesztik a faluban! Hihetetlen, milyen
badarságra képes az emberi elme! Tudtommal tévesen számlázta ezt a
Sauberhacher, visszavonja a számlákat.  Mi az igazság?

– Így van, a hulladékszállítást végzõ cég tájékoztatása szerint adminisztratív
hiba történt, véletlenül szerepel a számlán az ún. hulladékkezelési rendszer-
használati díj. A tévedésért elnézést kértek. Aki még nem fizette be az összeget,
az ne is tegye meg, a cég új számlát fog küldeni, majd azt kell befizetni. Ha vala-
ki már mégis kifizette volna a teljes összeget, a befizetett plusz összeget a
következõ negyedévi számlán jóváírják a számára.

– És ha már Saubermacher,… akkor meg kell jegyezni, hogy változik a lomta-
lanítási rendszer is. Miként? Jobb lesz ez így?

– A jövõben nem egy elõre kijelölt napon kerül sor a lomtalanításra, hanem
egyéni bejelentés alapján. Mindenki maga döntheti el, hogy a május 1. és október
31. közötti idõszakban mikor kíván lomtalanítani. Felhívja a szolgáltatót, és az
általa megjelölt héten, a rendes szemétszállítási idõpontban a kukával együtt a
lomokat is kiteszi a kapu elé, amelyet a szolgáltató a kommunális hulladékkal
együtt elvisz. Mindezért nem kell külön fizetni, az évi egyszeri lomtalanítás költ-
ségét a hulladékszállítási díj magában foglalja. Ugyanakkor csak az lesz jogosult

a lomtalanításra, aki a hulladékszállítási díjat rendesen fizeti.
A képviselõ-testületben hosszas beszélgetés folyt arról, hogy jobb lesz-e ez a

rendszer az eddiginél. Én két komoly elõnyét látom. Egyrészt sokkal rugalmasabb
lesz, mint eddig, mindenki maga döntheti el, hogy mikor lomtalanít. Másrészt így
valószínûleg elkerülhetjük a települést a központi lomtalanításkor korábban
mindig megszállt „lomisok“ ide érkezését is.

– Köszönöm. Teljes biztonsággal állítom, hogy folytatjuk a KEMÉNY DIÓ kérdé-
seire a választ. Önöktõl –  kedves Olvasók – pedig várjuk a kérdéseket,
észrevételeket! Választ továbbra is a polgármester, illetve az alpolgármester úrtól
várunk majd.                                                                           Czinege Edit
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Kedves lakiteleki lakosok!

Ezen év augusztus 26-27-én kerül sor Lakiteleken a Kárpát-meden-
cei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepségre. 
Az ünnepség keretében országzászlót és haranglábat avatunk, illetve
a határon túlról érkezõ magyarok ünnepélyes keretek között tesznek
magyar állampolgársági esküt.
Hazánk határain túlról érkezõ magyarok 2 éjszakára való elszállá-
solásának feladatában kérjük az Önök szíves segítségét.
Amennyiben módjukban áll segíteni, kérjük szíveskedjenek ezt
jelezni a 06/70/9317886-09s telefonszámon, személyesen a
Mûvelõdési Házban, illetve a muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen.

Dávid Orsolya

Trianon emléknap
Az I. világháborút lezáró ún. Versailles-Washingtoni békerendszer részeként

íratták alá a magyar delegációval a békeszerzõdést a Kis Trianonnak nevezett
palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nemcsak az Osztrák-
Magyar Monarchia tûnt el a térképrõl, hanem Magyarország elvesztette területe
jelentõs részét (területe 282 870 km2-rõl 92 607 km2-re csökkent), a lakosság
létszáma pedig, mintegy 10 millió fõvel kevesebb lett. 

Ezek az adatok száraz tények csupán, melyek a történelemkönyveink lapjain
árválkodnak. 

Ez a szó: TRIANON lassan a múlt ködébe vész, pedig apáink, nagyanyáink
még tudták, mit jelent. Gyermekeink már hiába olvassák a tankönyvben, maga
a szó és jelentése egyre és egyre távolabb kerül tõlük idõben, térben egyaránt.
Megérteni itt és most, a mában pedig igen nehéz. Boldog vagyok, hogy nincs
háború, boldogok lehetünk, hogy férjeink, apáink, fiaink nem véreznek idegen
országok mezein, de aki ma magyar, nem feledheti, mit jelent ez a szó.

2010. május 31-én az Országgyûlés a trianoni békeszerzõdés aláírásának
napját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. 

Mi is közösen emlékez-
tünk a Mûvelõdési Ház-
ban a békeszerzõdés
aláírására, az elõzmé-
nyekre és következmé-
nyekre. Megható köszön-
tõt tartott Felföldi Zoltán
polgármester. Matúz
Gábor: „A legbátrabb
város" címû dokumen-
tum játékfilmjét vetítet-
tük június 3-án pénteken délelõtt a 7-8. osztályos diákoknak és június 4-én a
megemlékezés után. Irodalmi alkotások, versek, regényrészletek segítségével
elevenítettük fel azokat az idõket, melyre legtöbbünk már nem emlékezhet, de
megõrizték számunkra az írók és költõk a mûveikben. Elszavalni, meghallgatni
nem lehetett könnyek nélkül. 

Nagyon köszönöm Molnár Szilviának, Lõrincz Istvánnak és Buda
Bálintnak, hogy elõadásukkal a terembe szívszorongató csendet és figyelmet,
szemünkbe pedig könnyeket hoztak! Köszönöm, mindazoknak, akik eljöttek az
emléknapra, hogy szívben, lélekben együtt emlékezhettünk és köszönöm
Olajos István igazgató úrnak és az osztályfõnököknek, hogy elhozták diák-
jaikat a film megtekintésére! 

Õszintén remélem, hogy minden évben együtt lehetünk ezen a napon és
emlékezésünkkel gyermekeink számára is közelebb hozhatjuk a történelem
távoli és sokszor fájdalmas eseményeit.                                     Dávid Orsolya
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Lakitelekiek Versailles-ben 
Trianon évfordulóján

A Párizs melletti Ver-sailles-i kastély parkjában található Nagy-Trianon palota
elõtt tartott emlékezõ összejövetelt június 4-én a Magyarok Világszövetsége a
trianoni békeszerzõdés aláírásának 91. évfordulóján. A megmozdulásra mint-
egy 150 magyar megemlékezõ érkezett Magyarországról és nyugat-európai
országokból. Az emlékezõk között volt két lakiteleki is, Vígh Imre és Vígh
Imréné Éva. (A kép közepén, a zászló mögött állnak fehér pólóban!)

A magyar, majd a székely himnusz eléneklését követõen a sárospataki 8kor
színház adott félórás zenés mûsort, majd Léh Tibor, Párizsban élõ ügyvéd, az
MVSZ Kárpát-medencén kívüli régiójának alelnöke köszöntötte az egybegyûl-
teket. A megemlékezésen jelen volt Patrubány Miklós, a Magyarok
Világszövetségének elnöke is.

Tõsfürdõ

A Tõsfürdõ kiemelt programjai júliusban és augusztusban:
Rendezvény neve Idõpont

Gyógyító nap és Éjszakai fürdõzés „Zen“ hangulatban július 2.
Magyar Hagyományõrzõ Nap és Harcmûvészeti bemutató július 3.
Éjszakai fürdõzés és KARAOKE július 9.
Éjszakai fürdõzés és KARAOKE július 16.
Éjszakai fürdõzés és KARAOKE július 23.
IV. Szkander verseny és Tõsfürdõ legerõsebb embere Július 24.
Fittness-wellness nap július 30.
Éjszakai fürdõzés „Zen“ hangulatban július 30.
Kézmûves Nap aug. 6.
Éjszakai fürdõzés aug. 6.
Éjszakai Fürdõ-Show és Éjszakai fürdõzés aug. 13.
Éjszakai fürdõzés aug. 13.
Családi Nap aug. 20.
Éjszakai fürdõzés aug. 20.

Amennyiben nagy lesz az érdeklõdés a gyógyító napon, akkor a továbbiak-
ban rendezvénysorozatként, „Gyógyító napok“ címmel több alaklommal is
megrendezésre kerül. 
A rendezvények részletes ismertetése a kihelyezett plakátokon olvasató majd.

Bármilyen fürdõbeli információért forduljanak hozzám
bizalommal: 06-70/337-66-56 Czinege Orsolya fürdõvezetõ

„Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a
világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az
emberiséget, ha meg nem õrzök magamban minden színt, minden kincset,
ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét!
De mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni,
vagy meggyengíteni!“ (Babits Mihály)

Június 4-e, 1920-ban, és december 5-e 2004-ben...
„A ...kormány (1920.) június 4-én katonai készültséget rendelt el az összes

csapattesteknél, csendõrösszpontosítások történtek és a városokban a
rendõrõrszemeket megkettõzték... Az utcák kora reggeltõl nyugtalansággal
voltak tele. Az emberek arcán szorongás és fáradtság látszott. ... Tíz óra után
pár perccel jött egy hír... egy végzetes hír. Megkondultak a harangok. Elõbb
Pesten, aztán az ország többi területén is elterjedt a hír... Két órán át tartott
a harangzúgás. Az egész ország területén zúgtak a harangok. 

Budapest gyászba borult, az emberek feketébe öltöztek. Gyászlobogók
lengtek mindenhol. Az emberek, a férfiaktól az asszonyokon át a gyerekekig és
az öregekig mind zokogtak. Emberek rázták haragosan az ég felé az öklüket. Az
Oktogon sarkán egy rokkant katona letépte zubbonyát és könyökben levágott
csonka karját mutatva, õrjöngve kiabálta: Hát  ezér t?

Az utcákon ismeretlen emberek borultak egymás nyakába, mások a
zokogókat vigasztalták. A rikkancsok hangja vágott bele idõnként ebbe a gyás-
zos hangulatba: R e n d k í v ü l i  k i a d á s ! A lapok gyászkeretben jelentek
meg, az emberek hangosan olvasták egymásnak a vezércikkeket.

A Múzeum körúton a Himnuszt kezdték énekelni. A templomok hamar tele let-
tek síró emberekkel, papok próbálták vigasztalni az elkeseredetteket. 

Az ország összes italmérése bezárt. Minden zárva volt, csak a harangok
zúgtak, siratták az elhunytat. Az iskolában nem tanítottak, a diákok és a
tanárok egyaránt siratták az elhunytat.

Az elhunytat, az ezer éves Magyarországot.“ – szól a régi híradás.

Trianont a mai napig nem sikerült feldolgoznia az igaz magyarnak! Sem
„kint“, sem a határon belül. De el lehet azt felejteni, hogy egy ország kéthar-
madát ellopták, hogy hazugsággal, igaztalanul megcsonkították a magyar
nemzetet? NEM! SOHA! Nem sebeket szaggatunk – mint mondják már sokan
– hanem folymatosan gyászolunk!  Ezzel tartozunk õseinknek, szüleinknek,
unokáinknak, a jövõ nemzedékének; de elsõsorban MAGUNKNAK! 

De arra, hogy ezt a fájdalmat még fokozni is lehet, hát, arra meg végképp
nem gondolt senki sem! Nem úgy van az! Hihetetlen fából van faragva a
magyar! Gyorsan felejt! Képes beleszeretni még a kínzójába, a gyilkosába is! 

Bekövetkezett 2004. december 5-e, a gyalázatos népszavazás napja! Szó
nélkül ezt ki nem bírom még most sem! Ezt a szégyent! Hát, még ezt is megértük!
Mi, a 21. században! Azt hittem, förtelmes dolgok csak abban az idõben történhet-
nek, amikor nem én, hanem „mások írják a történelmet“. Akkor, 2004. december
5-én a magyarság többsége – de nem a java része – megtagadta a testvéreit!
Képes volt rá! Hitt a hazug, álnok felbujtónak! A riogatónak!

KESERÛEN, CSALÓDOTTAN állapítható meg: Nemcsak az ország lett
csonka, hanem a nemzettudat is! Minden jóérzésû magyar ember számára
nagyon fájdalmas ez az esemény. Sajnos VANNAK, VOLTAK, de  LESZNEK is
még ALJAS MAGYAR EMBEREK, akik megtagadják a saját, édes gyermekeiket!

Ez a vers 2004 decemberében született:

Ám az, hogy feleszmél-e ebben a népben újra a nemzetként való élni akarás,
vagy kábultan és tétlenül sodródunk tovább a teljes megsemmisülésbe, az csak
rajtunk múlik. Rajtunk, itt e hazában. Rajtunk, akik gyermekeinknek, unokáinknak
magyar népmeséket mesélünk és sajátságos magyar dalainkkal altatjuk el õket.
Rajtunk, akik féltve õrizzük és próbáljuk továbbörökíteni ennek a több mint ezer
éves Kárpát-medencei kultúrának minden megfogható és megfoghatatlan szelle-
mi kincsét. Rajtunk, akik ennek a földnek a termését fogyasztjuk, és e haza leve-
gõjét szívjuk. Rajtunk, akinek nem térkép e táj, hanem a hazánk, ahol jelentése van
minden apró mozdulásnak és mozdulatlanságnak.

És megint csak rajtunk múlik, amikor a Trianoni határokat áthidalva járunk
„rokonlátogatóba“ a testvérhazákban, hogy kölcsönösen erõsíthessük egymást,
közös hitünkben, közös múltunkban és közös nyelvünkben. 

De az vesse rám az elsõ követ – ha magyar –, kinek a szíve mélyén nem fáj, ha a
gyönyörû, egykoron hazai városok utcáin sétál, vagy látja képeken az õsi magyar
várainkat, a Kárpátok tájairól hall vagy olvas, hogy nem szorul össze a torka! A
helyszínen járva az õsi falak között minden a magyar múltról és a magyar történelem-
rõl mesél... HISZEN 1000 ÉVIG EZ MIND-MIND A MIÉNK VOLT!!! Czinege Edit

Prof. Dr. Bokor Imre:
LENNÉL EGYSZER?

Lennél egyszer számkivetett,
Kirekesztett, kisemmizett.
Ártatlanul agyonkínzott. 
Nemzetedtõl elszakított. 
Sorsod vinne idegenbe.
Gyûlölködõ környezetbe.
Zárnának ki a hazádból. 
Tiltanának utazástól.
Bontanák le iskoládat.
Menesztenék tanítódat. 

Vernének meg magyar szóért.
Büntetnének a nevedért. 
Várnád sorsod javulását.
Nemzetednek hívó hangját.
MINDEZEKET NEM ÉLTED ÁT,
NEM ÉREZTED MÁS NYOMORÁT.
TESTVÉREDNEK NEMET MONDTÁL,
TRIANONHOZ FELZÁRKÓZTÁL!
HAZUG SZAVAKRA HALLGATTÁL,
MAGYAR NÉVRE SZÉGYENT HOZTÁL!
ÉLSZ VISZONT, MINT HAL A VÍZBEN,
A KORMÁNYOD MESÉJÉBEN.   
(2004-ben, Gyur-  csány idejében!)
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Elfogultan...  Elfogulatlanul...

Nem tagadom, hogy elfogultságból írom a következõ
sorokat. De azt hiszem, ez most mindenképpen
megengedhetõ nekem.

Sajnos keveseknek adatik meg az az érzés, amit
nekem néhány hete szerencsém volt megélni:
elkísérhettem Édesanyámat, Kotvits Jánosné (a sok-
sok volt tanítvány Marika nénijét) a Kecskeméti
Fõiskola pedagógusnapi ünnepségére, ahol kari és
fõiskolai szintû, valamint állami kitüntetéseket adtak át
a kiemelkedõ munkát végzõk számára; valamint ezen
az ünnepségen vehették át többek között a gyémánt
oklevelet azok a nyugalmazott pedagógusok, akik 60

éve kapták meg diplomájukat. Hármójuk közül – elsõként – Édesanyám.
Bizony elszorult a torkom a több évtizedet

hallva, s felelevenedtek azok a családi le-
gendáriumi képek, melyekrõl otthon nagyon
sokszor és sokat hallhattunk testvéreimmel.

Megtanultuk a nagy titkot: úgy kell végezni a
munkánkat, úgy kell élnünk, hogy az ne csak
nekünk legyen jó, hanem mások számára is
példaértékû legyen.  A felelõsségtudat beivó-
dott a lelkünkbe, s ez generációról generációra
száll. „Pedagógusdinasztiában“ élünk, ahol az
Édesanyámon kívül a nagynénéim, nagybá-
tyám, unokatestvéreim, húgom, sógorom, keresztfiam... mindenféle családi kötõdésû rokon azért
dolgozott, dolgozik, hogy átadja tudását a jövõ nemzedékének,  bevezesse a gyermekeket a
tudás birodalmába más-más szakon, más-más személyiséggel, de egyazon akarattal: szívvel-
lélekkel nevelni, s tudása legjavával oktatni. 

Ha könyvbe tudnám foglalni azokat a legendákat, melyeket egy-egy rokoni, családi össze-
jöveteleken hallottunk, hallunk, lehet, hogy sikerkönyv lehetne belõle. De megérdemelnék mind-
nyájan, hogy az életútjuk is részletesen szerepeljen benne... 

Édesanyám is anno azon „szerencsések“ közé tartozott, akit „jutalomból“ tanyára küldtek 19
évesen – a képesítõ elõtt – egy évre gyakorló pedagógusnak, mert õ biztosan megállja a helyét
(kitûnõ tanulóként) a szinte már kegyetlen körülmények között is. 5-6 km-t gyalogolt már pirka-
datkor az iskolába, hiszen a szeneskályhába neki kellett begyújtania! Volt, hogy szinte lefagyott
az ujja anyukámnak (injekciózta az orvos a mélyen átfázott ízületeit!), de próbálta a még
messzebbrõl érkezõ kisdiák kezét felmelegíteni didergõn, kékre fagyott  kézzel, hogy a kis sze-
rencsétlen nebuló ujjai engedjenek a gémberedettségbõl, meg tudja fogni a ceruzát az elsõ órára. 

Az összevont osztályok tanórái után a tanítókisasszony felsöpörte a tantermet, rendet tett,
füzeteket javított, s csak aztán indulhatott vissza az albérleti szobába, mely egy távoli tanyában
volt... se villany, se víz, se fürdõszoba... Mégsem jutott az eszébe, hogy keseregjen!

Aztán persze egyre gyorsabban javultak a körülmények, bekerült a faluba, majd családot alapí-
tott, s megszülettünk sorban mi, hárman. Tanult õ is a három gyermek mellett. S igyekezett anyja
helyett anyja lenni a rábízott gyermekeknek. Szigorú is volt a maga módján, megkövetelte a rend-
szerességet, a pontosságot (tõlünk otthon ugyanúgy, mint az iskolásoktól); de ugyanakkor úgy
bánt minden tanítványával, hogy a mai napig is bírja a szeretetüket, a tiszteletüket. 

Mindenféle elfogultság nélkül elmondhatom én is az Anyukámról – hiszen engem is tanított –,
hogy Gárdonyi Géza az ilyen tanítókra mondotta anno, hogy „LÁMPÁS“. Lámpás, aki valóban
fényt tudott vinni a diákok életébe! Meg tudta világítani a tudás kapuját, s mivel fogta valameny-
nyiünk kezét, együtt léptünk be a bûvös világba. Majd látván, hogy jó úton járunk, elengedte a
kezünket, magunkra hagyott, hogy boldoguljunk...

De mi történt mára? Az újkori „lámpások” fénye egyre csak fakul! Mit is lehet hallani, látni, tapasz-
talni? Tanárt vernek a szülõk, a diákok! Atyavilág! Hát hova jutottunk? Hol élünk? Mi történik itt?

„Begyûrûzött a globalizmus!“ – halljuk a sommás karlegyintést! Ez elfogadhatatlan! Hát mi lett a
híresen jó magyar oktatásunkból? Miért lehet ezt szó nélkül hagyni?

Mosoly nélküli tanórák, hangoskodás, verekedés, savanyú pedagógusok, talajtalan diákok...
káosz és nihil... Mi lesz veled jövõ nemzedéke? Ki a felelõs érte?

Örülök, hogy mindezt Édesanyám is már csak hírbõl ismerheti, s mint pályaelhagyó pedagó-
gus, én is. De a lelkünk mélyén még szunnyad a láng, s aggódva figyeljük, és szívbõl reméljük,
hogy meglesz a pozitív változás!   Czinege Edit

Ezért a verséért 1920-ban Kárpáti Piroska
tanítónõt a románok  felakasztották. 

Kárpáti Piroska 
tanítónõ  verse

Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértõl zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sûrû fellegek?

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erõre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tûz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Elõttünk száll az õs Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elõ velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyûk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végsõ harcban: egyedül leszünk!
És a honszerzõ hõsök hantja vár,
Ha odavész az õsmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!

Minden diáknak és pedagógus-
nak kellemes nyári szünidõt,
regeneráló feltöltekezést, testi-
lelki felüdülést kívánunk, hogy
megújulva, felfrissülve, jókedvûen

kezdhessék el majd az új tanévet szeptemberben. 

„Minden nap megszûnik valami, amiért az ember
szomorkodik, de mindig születik valami új, amiért érdemes
élni és küzdeni.“ (Hérakleitosz )
„Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak!
Egyszerûen szeress, és fontos leszel!“
„Ne sírj, hisz mindig az a legszebb álom, mely sohasem
teljesül.“
„Ott, hol mondhatja: szabad vagyok,
ott hazáját fogja találni minden ember.“ (Eötvös)
„Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra.“



Kedves Olvasóink!

Kovács Máté 6. b osztályos tanulónk egy fogalmazásával szép ered-
ményt ért el a Nemzeti Tankönyvkiadó által meghirdetett Az egy mi?

címû meseíró pályázaton. Korcsoportjában 239 pályamû érkezett, az övét a zsûri
az elsõ tizenötbe minõsítette. Így Máté részt vehetett Budapesten az ünnepélyes
díjátadáson.  Gratulálunk néki, és felkészítõ tanárának, Olajosné Kádár Ilonának!
Ezzel a történettel kívánunk minden diákunknak és olvasónknak szép nyarat:

KACAGÓCSÉR

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis madárka. Ez a madárka  aranyos röptû,
de boldogtalan állat volt. Csak lógatta a fejét, vidámnak senki sem látta, pedig gyakran
találkoztak vele emberek és állatok.

Nem messze a lakhelyétõl, a faluban olyan bolond népek laktak, hogy olyat még az
Óperenciás-tengeren túl sem látott senki. Mindig valami nagy dologra törekedtek.
Egyszer a polgármester, Oktondi Olivér kitalálta, építeniük kellene egy nagy várat, ami
akkora, hogy a teteje felér a Holdig. 

A népnek se kellett több! Egybõl el is kezdték volna az építkezést, csakhogy nem volt
elég építõanyag. Ekkor az építõmester, Buta Béla kitalálta, le kell bontani a házakat, és
abból kell felépíteni a palotát. Építõanyag már volt, csakhogy el kellett dönteni egy
kérdést. Felülrõl, vagy alulról kezdjék el az építkezést? Erre a kérdésre a fõ kõmûves,
Gyagya Gyula adott választ:

– Persze hogy felülrõl kell kezdeni az építkezést, mert máskülönben soha sem érne el
a Holdig!

No, neki is álltak a munkának, de ekkor újabb gonddal kellett szembesülniük: 
– Hogyan juttatjuk fel az anyagot a Holdra? – kérdezte Kíváncsi Kata. 
– Fogós kérdés, de van rá megoldás. Fordítsuk meg a várat, és lent kezdjük el építeni,

s ha kész, úgy fordítsuk vissza – válaszolta Együgyû Elemér. 
Végre elkezdhettek építkezni. Csak rakták, csak rakták a törmeléket. A polgármester

ahelyett hogy segített volna, csak az egyik közeli domb tetején szónokolt:
– Építkezzetek, építkezettek! Kelekótya Karcsi, te építsd az ajtót! Féleszû Ferenc, te

segíts a tetõépítésben! Lüke Lajos, te meg a falat rakd! Bolondfalu összes lakója segít-
sen a vár építésében!

Szépen lassan elkészültek az ajtóval, ami a Holdra vezet majd. Oktondi Olivér rögtön
kipróbálta, de nem fért be a feje. 

– Jaj! Most mit tegyünk? – siránkozott Balga Beáta. 
– Egyszerû! Vágjuk le a fejét, és be fog férni! 
– A fejtét? Akkor hová tenné azt a rengeteg eszét? Inkább a lábát vágjuk le! – mondta

Agyatlan Aladár. 
Nagy szerencséje volt a falu vezetõjének, mert megérkezett Eszes Elek.
– A fejét? A Lábát? Hogy lehet ennyi eszetek? Egyszerûen csak ki kell bõvíteni az ajtót.
– Hát persze! Hogy mi erre nem gondoltunk!? Gyorsan bontsuk ki az ajtót!
Miután elvégezték a feladatot, elkezdték felfelé rakni a falat. Már épp tíz méter magasan

tartottak, amikor ismét elfogyott az anyag. A bolond polgároknak erre is volt megoldásuk:
– Vegyük ki az alsó sort, és rakjuk felülre! Az már rég kész van. Oda már nem kell tégla. 
Miután ezt megtették, az egész építmény összedõlt. Épp akkor repült arra a kis csér,

akit eddig még soha nem hallottak nevetetni. Amikor meglátta a Bolondvár építését,
akkorát kacagott, hogy belecsendült a füle a falu minden lakójának. Azóta hívják a
madarat Kacagócsérnek. A kis madár még máig is nevet, ha meg nem halt.

A TÁMOP 3.3.2 pályázat projektzáró rendezvényét  mûvészeti iskolásaink tanévzáró
bemutatóival kötöttünk össze. Május 29-én néptáncosaink és citerásaink produk-
ciójában gyönyörködhetett a nagyszámú közönség, június 1-jén pedig zeneiskolá-
saink mellett a pályázathoz kapcsolódó furulya és néptánc szakkörök, tehetséggon-
dozó csoportok remek mûsorát élvezhettük. A tanévben a TÁMOP 3.1.4 pályázat
témahetei, projektjei, rendhagyó foglalkozásai is folytatódtak, összességében tehát
nagyon széles kínálatot biztosítottunk iskolánk tanulói számára a hasznos és ered-
ményes ismeretszerzésre, a délutánok élményszerû eltöltésére. Tantestületünk tag-
jai számos esetben erõn felüli munkát vállaltak azért, hogy minden programot meg-
valósíthassunk, s az  ehhez kapcsolódó adminisztráció is elkészüljön. A tanév során
eredményeinket be kellett építenünk pedagógiai programunkba, szervezeti és
mûködési szabályzatunkba, intézményi minõségirányítási rendszerünkbe. A változ-
tatások egy része már felkerült iskolánk honlapjára, a www.eotvosiskola.atw oldalra,
másik részüket pedig a tanévzáró nevelõtestületi értekezleten vitatjuk meg és fogad-
juk el. Szeretném megköszönni a pályázatokban résztvevõ minden kollégám
munkáját, melyrõl pedagógiai szakértõink, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Intézet munkatársai is nagy elismeréssel nyilatkoztak.

Június 6-án rendeztük meg az Eötvös-nap forgatagát a
Tõsfürdõben, melyen vendégül láttuk a nyárlõrinci iskolásokat
is. A szülõi közösség tagjai remek bográcsételekkel, a
kecskeméti Ifjúsági Ház munkatársai rengeteg társasjátékkal és
ügyességi játékkal tették még emlékezetesebbé a ren-
dezvényt, s Csille Lajos jóvoltából a gyermekek íjászhattak is.
Minden közremûködõ segítségét hálásan köszönjük!

Június 10-én délelõtt Kuti Béla bácsi tartott élménybeszámolót nyolcadikosainknak.
A megyeszerte, sõt országosan ismert kereskedõ és közéleti személyiség 7 esz-
tendõs kora óta dolgozik, s most a kilencvenedik életévéhez közeledve is aktív
munkával telnek napjai. Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk néki!

Június 15-én, szerdán 7. osztályosaink
búcsúzó bankettet rendeztek nyol-
cadikosaink számára. A gyönyörûen
feldíszített tornateremben remek ven-
déglátás, kitûnõ zene várta a ballagásra
készülõket, s a nagyon jó hangulatú ren-
dezvényen mindenki kitáncolhatta ma-
gát, kedvére énekelhetett. Köszönet a
két hetedik osztálynak, osztályfõnöke-
iknek, a szülõknek a példás szervezésért!

Ballagási ünnepségünket és tanévzárónkat június 18-án, szombaton tartottuk. 
Varga Melinda tanárnõ és Csupor
Antal tanár úr osztályaiban közel
ötven diákunk vette sikeresen az
akadályokat, s fejezte be általános

iskolai tanulmányait. Nagy
öröm, hogy jövõre tízzel nõ
a gyermekek létszáma
iskolánkban, ennyivel van-
nak többen a jövendõ
elsõsök a búcsúzó nyol-
cadikosoknál. Minden diá-
kunknak nagyon sikeres,
eredményes középiskolai
éveket kívánunk!

Idén a tantestület Rozsnyói Katalinnak ítélte a Lakiteleki Iskola kiváló tanulója
elismerést. Kata kiváló tanulmányi ered-
ményével, példás szorgalmával, közösségi
munkájával érdemelte ki a díjat. A nyolc év
során számtalan helyi, területi, megyei
versenyen ért el dobogós helyezé-
seket, ezzel is öregbítette iskolánk
hírnevét. Reméljük, a kecskeméti Piarista
Gimnáziumban is kiválóan megállja majd
helyét!

Erdélyi és lengyel testvériskolásaink július 18-án vagy 25-én érkeznek
Lakitelekre. Diákjainkat nagy szeretettel fogadták mindkét helyen a tavasszal,
ezt fogjuk most viszonozni. A gyermekeket családoknál szeretnénk elhelyezni.
Kérjük, jelentkezzenek azok, akik segítségünkre lennének ebben!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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A kecskeméti Németh László Gimnázium lakiteleki tagozatának 9., valamint 11. osztá-
lyában is bizonyítványt osztottunk szombaton délután. A felnõttoktatásba szeptembertõl
ismét bekapcsolódhatnak az érdeklõdõk, a következõ tanévben 10. és 12. évfolyamaink
lesznek. A tizedikesekhez csatlakozhatnak azok is, akik szakmunkás bizonyítvánnyal
rendelkeznek. Érdeklõdni lehet a 70/931-7808-as számon. Mindenkit szeretettel várunk!



Jó hírek
Május 29-én, vasárnap, a Hõsök Napján ismét

családi napot tartottunk. A misét követõen a
Templom téren Olajos István és Lezsák Sándor
mondta el ünnepi beszédét.
A megemlékezés után a plébánia kertjében együtt

fõztük meg a csipetkés paprikás krumplit, aztán a bogrács mellõl az asztal-
hoz telepedve, délutánba nyúlóan folytatódott a jóízû beszélgetés. 

„Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj.“
(Jer 20,7)

Gál József, újmisés atya útja nem volt egyenes az
elhatározástól a pappá szentelésig. Tûzben próbált
hitérõl elõttünk is tanúságot tett a maga sajátságos,
humoros stílusában. „Az a csoda, hogy most itt
állok!“ – mondta.

Az eseményrõl bõvebben olvashatnak egyházközségünk honlapján
www.lakitelekiplebania.hu.

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!“
(Mk.: 10, 14.)

Néhány szó a vallásos nevelésrõl

Gyerekek a szentmisén

Amikor a nagycsalád körbeüli az ünnepi asztalt, mindenki természetesnek
veszi, hogy a gyerekeket is odaültetjük, hiszen õk is a családhoz tartoznak.
Persze nem ülnek mozdulatlanul és csendben, míg a felnõttek végigeszik a
menüt, hanem elmennek, visszajönnek, játszanak, beszélgetnek. Néha ren-
dre intjük, vagy lecsendesítjük õket.

Miért viszem a gyerekeimet a szentmisére? 
– azért, mert minden megkeresztelt gyermeknek névre szóló meghívója

van az Úr asztalához;
– azért, mert Jézus mondta: „Engedjétek hozzám a gyermekeket!“ Ha távol

tartom a gyerekemet a szentmisétõl, akkor nem engedelmeskedem
Jézusnak, hiszen sehol máshol nem találkozhat olyan közvetlen módon Vele,
mint a szentmisén;

– azért, mert ha nem viszem, nekem, vagy egy másik felnõttnek otthon kell
vele maradnia, vagyis nem csak a gyerekemet, hanem magamat, vagy
embertársamat is megfosztom a Jézussal való találkozástól.

Az tehát nem kérdés, hogy a gyerekeknek ott a helyük a szentmisén, de az
már jó kérdés, hogyan oldjuk meg, hogy ez ne folyamatos fegyelmezés, szá-
mukra pedig kínszenvedés legyen, hanem szívbõl fakadó ünneplés.

A gyerekek sokkal többet megéreznek és megértenek, mint gondolnánk,
még ha nem is tudják szavakba önteni. Olykor döbbenten tapasztalom, hogy
a gyerekem, aki látszólag csak rajzolt, vagy az ujjaival játszott, tökéletesen
emlékszik egy-egy szóra, mondatra, fel tudja idézni, hány gyertya van a temp-
lomban, vagy milyen színû miseruhát viselt a pap. Mindezt azzal is segíthet-
jük, hogy a mise elõtt megfigyelési szempontokat adunk neki: mit látsz az
oltárképen, hány feszület van a templomban, hányszor hallottad a mise alatt:
„az Úr legyen veletek“, stb. Nálunk nagyon jól bevált és mûködik, hogy szom-
bat este mindig közösen elolvassuk a vasárnapi evangéliumot, kiemelünk
belõle egy gondolatot, eljátsszuk, beszélgetünk róla, készítünk valami egysz-
erû játékot, vagy tárgyat, ami emlékeztet rá. Bámulatos milyen közel lehet
hozni ily módon a gyerekekhez Isten igéjét. Idén, amikor a nagypénteki szer-
tartásra készültünk, én a passiónak csak egy részletét akartam felolvasni, de
Beni követelte, hogy olvassam tovább. A templomban is szájtátva hallgatta

végig a már ismerõs történetet. Isten szava mindenkihez szól, a gyer-
mekekhez is, és õk is képesek felfogni, mit vár tõlük Isten. Ha egy gyerek
rendszeresen ott van a szüleivel a szentmisén, akkor megszokja, megtanulja,
hogy hogyan kell viselkedni. Ahogyan meg lehet tanítani a közlekedési, vagy
illemszabályokra, úgy arra is, hogy a templomban hogyan illik viselkedni, és
mi az amit nem szabad, mert zavarjuk vele mások imádságát. Ne várjunk
azonban többet tõlük, mint amennyit az életkori sajátosságaik alapján
várhatunk. Egy kis totyogó, vagy óvodás nyugodtan sétálgathat csendben a
padok között, az kevésbé zavaró, mintha üvölt, mert ülésre akarjuk kárhoztat-
ni. A padban csendesen rajzolgató óvodás sem zavarja senki áhítatát. Ha
pedig már teljesen kiürítettük ötlettárunkat, és gyerekünk hangos,
választhatjuk a sekrestye-udvar menekülési útvonalat, de azért óvakodjunk
attól, hogy egész mise alatt a kertben legeltessük kicsi báránykáinkat, mert
nagyon könnyen megszokják, hogy ez a természetes állapot.

A szentmisén a szavaknak, mozdulatoknak, tárgyaknak, kellékeknek jelen-
tésük van. Érdemes ezekrõl sokat beszélgetni (már egy óvodással is lehet!),
mert sokkal jobban tud figyelni, ha tudja mi miért van. Ehhez szívbõl ajánlom
Fogassy Judit SDSH A szentmise katekézise (Szent István Társulat, Bp.
2004.) címû könyvét, amibõl mi felnõttek is sokat tanulhatunk. Ne feledjük, mi
magunk vagyunk gyermekeink elsõ számú hitoktatói, és tõlünk fogja Isten
számon kérni azt, hogy milyen keresztényt neveltünk belõlük. A hit
átadásában pedig a személyes példánk sokkal többet számít, mint a szavak.
Engedjük a gyermekeket Jézushoz!                        Ankáné Tábori Hajnalka

LÉLEKMENTÕ

Haszna van annak is, ami kedvünk ellen esik.
Javunkra válik az, hogy olykor nehézségekbe és nem-szeretem dolgokba

ütközünk; mert ezek gyakran magához térítik az embert; ráeszméltetnek arra,
hogy számkivetésben élünk: s reménységünket nem helyezhetjük evilági dol-
gokba.

Javunkra válik az, hogy némelykor ellenünk fordulnak, hogy rosszul, ferdén
vélekednek még jótetteinkrõl és szándékainkról is. Mindez sokszor
alázatosságra segít: és megvédelmez a hiú dicsekvéstõl. Mert olyankor szor-
galmasabban keressük belsõ bíránkat, Istent, amikor ott kint semmibe
vesznek az emberek: és semmi hitelünk nincs elõttük. Azért az embernek
annyira Istenre kellene építenie az egész életét, hogy ne szoruljon sok emberi
vigasztalásra. (Kempis Tamás: Krisztus Követése)

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

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.“ (Jn 20, 19-23)
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Elsõáldozók, 2011 A képet Olajos István hitoktató készítette.
A képen balról jobbra hátsó sor: Baranyi Dániel, Gencsi Roland, Kalócz Tamás,
Tóth-Péli Áron, Tábori Kálmán hitoktató, Bagi Ferenc plébános;
Elsõ sor: Kutasi József, Rozsnyói Réka, Harabula Patrik, Baranyi Eszter, Tábori
Kálmánné hitoktató.  



Valami könnyed… tanévzáró

Van ugye, az iskola… A hallhatatlan, ahol
önállóan és alkotóan gondolkodó embert
szeretnének szüleink nevelni belõlünk anélkül,
hogy nevelésünk során hagynának minket önál-
lóan gondolkodni és cselekedni. Míg a legtöbb ember halandó, az iskola
hallhatatlan. Lénye, illata, emléke örökké él azokban az alkotásokban, ame-
lyeket mások által létrehozott. A mûvekben, önéletrajzokban, amelyeket
ihletésére alkottak írók, költõk, zenészek, festõk, politikusok és szobrás-
zok… Nem is a nevük, a lényük örök. És örökké ottmarad a felnövekvõ
nemzedékek között, hogy az alkotók, az olvasók, a nézõk, a hallgatók nekik
köszönhessék azt a sok szépet, amelynek alapjaihoz – ugyebár itt koptatták
a padot és katedrát, és most pihen. Lassabban dobog a szíve termeiben,
kimérten lépkednek, tesznek-vesznek a karbantartók, hogy majd késõbb
hallhatatlanságot adjon azoknak, akik igazán szeretik.

És van ugye, a kincskeresõ… Aki most nem öncélúan a haszonért
keresi a kincset, hanem aki bármit megtesz, hogy megtalálja. Mert azért
keresi, mert vágyik rá, mert ritka, egyetlen példány létezik belõle, s éppen
ezért fontos, hogy megfelelõ helyre kerüljön, hogy óvják, megbecsüljék,
tiszteljék. Csak is õ, az igazi kincskeresõ értékeli igazán a kincset és min-
den vágya, hogy az õt megilletõ helyre vihesse. Mindent megtesz érte.
Türelemmel és kitartással. Az útjába kerülõ utánzattal nem éri be, mert
tudja, hogy egyik sem pótolhatja az egyetlent. S a szünidõ egyik napján
megtörténhet a csoda. Megtalálja az igazi kincset. Már pontosan tudja, hogy
õt kereste és érte hozott meg minden áldozatot. Mostantól óvni akarja,
vigyázni rá, megbecsülni és tisztelni, semmiért nem adná, semmi másra
nem cserélné. Mert semmi más nem helyettesítheti az igazi kincset, semmi!

A kincskeresõ tudja, hogy érte megéri minden küzdelem, fáradozás, fáj-
dalom. Mert a kincsnek különleges ereje van és nyelvezete „… és Isten
szólá mindezeket az Igéket…“ (2Mózes 20:1-17) amit nem ért más, csak a
kincskeresõ.

És van ugye az élet… Sokan azt gondolják, hogy a lét és az élet
ugyanaz. Õk nem tudják mit jelent élni. Pedig hatalmas a különbség, hiszen
minden élõlény létezik, de nem mindegyik él. Az állatok, a növények minden
nap végzik a megismételt dolgokat a beléjük programozott rend szerint. Így,
ha láttál egy verebet, láttad mindet, mert nem a Lélek vezeti õket, hanem az
ösztön, ugyanígy a napraforgók mindegyikét. 

Csak az ember képes arra, hogy a többitõl különbözõ életet éljen. De
ehhez, valóban élni kell! Nem csak a fizikai, hanem sokkal inkább lelki
értelemben. Aki így él az egyedi, megismételhetetlen, összehasonlíthatatlan
és pótolhatatlan, kiismerhetetlen és ezért megtanulhatatlan. Minden nap ad
magából valamit, ami más, mint az elõzõ napi volt. Minden nap azért ébred,
hogy még többet lásson a világból, még többet érezzen a szeretetbõl és
adhasson ebbõl másoknak is. Csak így és csak ezért érdemes…

Igen! Létezik ilyen élet! Tanévzáró után is! 
„A lélek gondolata pedig az élet.“ (Róma 8:6)

Gönczõ Sándor
hajósi református lelkész

R E F O R M Á T U S  É L E T  S Z E R K E S Z T I : Szabó Tamás lelkész

„Isten akarata az, hogy minden ember az igazság 
megismerésére eljusson és üdvözüljön.“  (1Timótheus 2,4.)
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MINDEN VASÁRNAP  ISTENTISZTELET 

9 órakor Lakiteleken;   
11 órakor Nyárlõrincen

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK
TESTVÉREINKET!

Ünnepek után . . .

Pünkösd utáni Szentháromság vasárnapjával
lezárult egyházunk rendje szerint az u.n. ünnepes félév.
Üdvtörténeti ünnepeink (Karácsony, Húsvét, Pünkösd)
áldott állomásain, mintegy „töltõállomásokon“, meg-
ajándékozódtunk Isten szeretetének  mérhetetlen
gazdagságával.

Karácsonyban a  mindenséget és mindeneket
teremtõ és szeretõ Atyai arc ragyogott föl és töltötte be
a földet, az emberszíveket.  Testet öltött a szeretet.
Emberré lett az Isten. Ez örök titka és csodája  Isten
valóságának. 

S hogy mennyire szeret az Isten?   Íme: „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy az Õ egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen!“ (Jn 3,16.) Hát ennyire. Ennél job-
ban nem szerethet senki sem. Ennek  bizonysága  a
nagypénteki kereszt és a húsvéti nyitott sír.  Jézus
Krisztus meghalt a mi bûneinkért és feltámadott a mi
megigazulásunkért.   

S hogy ez a  halálon gyõztes szeretet minden bûnös
szívhez eljusson,  az élet értelmes és céltudatos
megélésére segitsen,  s majd hitünk krisztusi szent útján
végsõ céljához érjen:   ez a Szentlélek Isten szüntelen
való munkája. Ez minden hívõnek, az egyháznak
felelõs, bizonyságtévõ szolgálatát jelenti.  A reánk
következõ u.n. ünneptelen félévben  is törekedjünk
„imádkozva és dolgozva“ ez ige szellemében járni, élni:
„Keressétek elõször Isten országát és annak
igazságát, és mindenek megadatnak néktek“. (Mt 6,33.)

Túrmezei Erzsébet: 

Pünkösd után

Pünkösd elõtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd elõtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd elõtt – esedezés, esengés.
Pünkösd elõtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd elõtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd elõtt – koldusszív tárulása.
Csendben várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog Pünkösd utánba érni!
S Pünkösd után – szent égi erõt-vetten,
Pünkösd után – Lélekkel telítetten.
Pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
Pünkösd után  – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és Pünkösd után – adni, adni, adni!
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2011. július 1 - július 6.
A Lakiteleki Népfõiskola és a

Nemzeti Fórum szervezésében
KÁRPÁT-MEDENCEI

NÉPFÕISKOLAI SZABADEGYETEM

Résztvevõk: Apor Vilmos Közéleti Kollégium, Balázs Ferenc
Népfõiskolai Kollégium, Szent-Györgyi Albert Kollégium,
Klebelsberg Kollégium, valamint meghívottak, érdeklõdõk.

Vezeti: Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Népfõiskola
vezetõje

Program:  július 1., péntek
1600 – Kölcsey ház:

A Kecskeméti-Nagybányai Mûvésztelep Kiállításának megnyitó-
ja

(Zenél a Szironta Csengettyû Együttes)
1700 A Kárpát-medencei Népfõiskolai Szabadegyetem megny-
itója

– Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke
– Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
oktatásért felelõs államtitkára
– Font Sándor, országgyûlési képviselõ, a Parlament
mezõgazdasági bizottságának elnöke 

20.00 A kollégiumok mûhelymunkája:
AVKK (Nyelvi II. terem): Több mint névadó – Boldog Apor
Vilmos püspök, vértanú – Soós Viktor Attila történész, a
Magyar Országos Levéltár fõosztályvezetõje (Vezeti: ifj. Szalma
Botond)
BFK (Széchenyi terem): Mûhelymunka
SZAK (Kölcsey ház): Készülés az énekversenyre

2130 –    Tábortûz, tûzvigyázó: SzAK

július 2., szombat

900 A kollégiumok mûhelymunkája: 
AVKK (Nyelvi II. terem): Közösségi projektjeink – a csopor-
tok egyeztetése, megbeszélése, tagjaik ismerkedése egymás-
sal (Vezeti: Ditzendyné Frank Mariann és Ditzendy Arisztid) 

BFK - Klebelsberg (Széchenyi terem): Lezsák Sándor
Nagy András (Dán Kulturális Intézet): Kierkegaard és
Grundtwig
A KALOT-mozgalom rövid története

SZAK (Kölcsey ház): Kommunikációs workshop
(Visszajelzések 

eszköztára – Hogyan adjunk pozitív és negatív visszajelzést?)
1500 A kollégiumok mûhelymunkája:

AVKK (Nyelvi II. terem): Folytassa, Polgármester Úr? – a
Politinga

kibeszélése (Vezeti: Ditzendy házaspár)
Ti vagytok a Föld sója – az egység kultúrájáról (Vezeti: ifj.
Szalma Botond)
– Farkas Ferenc és Tari Sándor, Fokoláre Mozgalom

BFK -Klebelsberg (Széchenyi terem): Dobos Krisztina
SZAK (Kölcsey ház): (Buszos kirándulás a környéken)

Tízpercesek (A hallgatók bemutatják kutatási témájukat, szak-
területüket)

Faggató: Kovács Miklós – határon túli tudományosság
2000 – Táncház a Kösöntyû néptánc együttessel, majd Tábortûz

július 3., vasárnap

900A kollégiumok mûhelymunkája
AVKK  (Nyelvi II. terem): Csoportkarakter-szerepek vizsgálata
(Vezeti: Suplicz Sándor pszichológus, egyetemi docens)
BFK – Klebelsberg (Széchenyi terem): Dr. Duró Zsuzsa
Kissné Czárán Eszter: Magyar hagyományunk, szokásaink
SZAK (Kölcsey ház):
Önismereti tréning (Vezeti: Ditzendyné Frank Mariann és
Ditzendy Arisztid) 
1500 A kollégiumok mûhelymunkája – (Kirándulás a környéken)
BFK (Széchenyi terem): Önismereti tréning (Vezeti:
Ditzendyné Frank Mariann és Ditzendy Arisztid) 
SZAK (Kölcsey ház): Molnár Zsolt: Együttmûködés a kutatási
projektekben
Tízpercesek (A hallgatók bemutatója.)
2000 Sillye Jenõ és családja – zenés est, majd tábortûz, szalon-
nasütés 

július 4., hétfõ

900 Kölcsey ház:  – Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, majd
Somogyi Gyõzõ grafikusmûvész: Magyar hadviselet és katonai
hagyományõrzés.
– Dr. Olofsson Károly Placid bencés szerzetes: 10 évig voltam a
Gulagon
1500 A kollégiumok mûhelymunkája   
AVKK  (Nyelvi II. terem): Keresztény közéleti vezetõk jövõképe,
missziója, stratégiája (Vezeti: Bágya Rita)
Forrai Tamás SJ, a Jézus Társasága Magyarországi
Rendtartományának provinciálisa
Szalma Botond Gyula, a KDNP budapesti elnöke
BFK-Klebelsberg (Széchenyi terem): Pálinkó Gyuláné: Az
általános mûvelõdési központ, mint közösségfejlesztõ,
kultúrközvetítõ szervezet
Bíró Zoltán irodalomtörténész: Trianon Antológia
SZAK (Kölcsey ház): Mûhelymunka
2000 Kollégiumok Dalversenye (Vezeti: Kristófné Gungl Rita) 

július 5., kedd

900 A kollégiumok mûhelymunkája   
AVKK  (Nyelvi II. terem): Mi fán terem a Keresztény

Demokrata Fórum? – a KDF bemutatása
Felkészülni, vigyázz… – készülés a szerdai zarándoklatra
(Vezeti: Szécsi Árpád) 
Ilyenek voltunk…és leszünk! – a hosszú hétvége értékelése,

valamint néhány szó az elõttünk álló feladatokról, lehetõségekrõl
(Vezeti: Szécsi Árpád)
BFK- Klebelsberg (Széchenyi terem):
Uszalyné Pécsi Rita iskolaigazgató: Az érzelmi intelligencia
fontossága az oktató-nevelõ munkában
Papp Miklós tanszékvezetõ, Morálteológiai Tanszék, Sapientia
SZAK (Kölcsey ház): Médiatréning
1500 Kölcsey ház
– Bíró Zoltán irodalomtörténész, az MDF alapító elnöke
– Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár 
– Szövényi Zsolt fõosztályvezetõ, Nemzeti Erõforrás
Minisztérium:
Felsõoktatás és értelmiségi hivatás
– Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratórium
elnöke
2000Cey-Bert Róbert gasztronómus, fõiskolai tanár: A magyar
borokról; majd borkóstoló, tábortûz, szalonnasütés 

július 6., szerda:

900 A kollégiumok mûhelymunkája   
AVKK  (Nyelvi II. terem):
„Zarándokúton kezem kinyújtom...“ – Egész napos „triatlon
zarándoklás“ (busz/kerékpár, gyaloglás, evezés) a történelmi
Magyarország közepéhez, Szarvas és környékére (Szervezi:
Szécsi Árpád)
BFK - Klebelsberg (Széchenyi terem):
Molnár V. József néplélekkutató, képzõmûvész
ÖSSZEGZÉS
SZAK (Kölcsey ház):  Tízpercesek, Záró kör

Kedvezményes részvételi díj a teljes idõtartamra szállással és
napi háromszori étkezéssel, programokkal: 25.000 Ft. A Nemzeti
Fórum tagjai számára: 12.500 Ft. Az Apor Vilmos Közéleti
Kollégium, Balázs Ferenc Népfõiskolai Kollégium, Szent-Györgyi
Albert Kollégium, Klebelsberg Kollégium részére: 7600 Ft/fõ.
Az elõzetes helyfoglalás nélkül érkezõknek kedvezményes szál-
lást és étkezést nem tudunk biztosítani, a vendégház és az étte-
rem szolgáltatásait külön beosztás és étlap szerint vehetik igénybe.

RÉSZIDÕS RÉSZVÉTEL ESETÉN IS TELJES, 7600 FORIN-
TOS ÁRAT FIZETNEK A KOLLÉGISTÁK, BELSÕ KÖRÖS
VISSZAJELENTKEZÉS HATÁRIDEJE JÚNIUS 17.

Jelentkezés e-mailen: nepfoiskola@lakitelek.hu, tel.: 76/549-
047, faxon: 76/549-048, illetve levélben: Népfõiskola Alapítvány
6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. (Sütõ Linda, Sütõ Ádám).  

FIGYELEM! A korlátozott férõhely miatt a jelentkezéseket
csak a beérkezés sorrendjében és a részvételi díj felének
befizetése ellenében tudjuk elfogadni (átutalással vagy rózsaszín
pénzes utalványon, a közlemény rovatba kérjük feltûntetni:
"Kárpát-medencei Népfõiskolai Szabadegyetem"). A Népfõiskola
Alapítvány bankszámlaszáma: 

Lakiteleki Takarékszövetkezet: 52000018-15100106

„Egyre erõsebb a meggyõzõdésem, hogy a boldogsá-
gunk vagy boldogtalanságunk sokkal inkább abban áll,
hogyan viszonyulunk életünk történéseihez, semmint
ezen történések természetén.“ (Wilhelm Von Humboldt)

Gördülõ Tánctábor

Közel 10 éve visszatérõ vendégei vagyunk a
Lakitelek Népfõiskolának.

Ez a helyszín az egyetlen az országban, ahol min-
den feltétel adott ahhoz, hogy legalább 15 kerekes
székes ember jól és komfortosan érezze magát.

Akadálymentes szobák és fürdõszobák, kitûnõ
ellátás, barátságos fogadtatás, családias, szeretet-
teljes hangulat, a próbák helyszínéül szolgáló tágas,
minden technikai eszközzel felszerelt Kölcsey ház -
mindezen körülmények teszik lehetõvé, hogy a
kerekes székbõl fakadó fizikai korlátok leomoljanak.

Ritkán adódik alkalom olyan próbára, ahol a tánc-
csoport minden tagja részt vehet, hiszen az ország
különbözõ részein élünk. A Népfõiskola összehoz
bennünket egy heti eredményes alkotómunkára.

A helyszín kiválóan alkalmas mozgássérültek
számára szervezett szabadidõs programok lebo-
nyolítására. Ezzel élünk is, hiszen minden évben ren-
dezünk kerekes székes sportversenyeket a napi
próbák után. Idén elsõ alkalommal autós ügyességi
versenyt is szervezünk.

Az évek során ezen a helyszínen lehetõségünk
adódott 2 film forgatására.

Az egy hetes szakmai tánctábor záró program-
jaként részt vehetünk a Népfõiskolán évente megren-
dezett Akadálymentes Napon a hálás közönség elõtt.

Reméljük, hogy ez a hagyomány tovább folytatódik!
Köszönjük!                             Gördülõ Tánccsoport

AKADÁLYMENTES NAP

Minden kedves lakiteleki lakost nagy szeretettel
hívunk és várunk július 25-én 9 órától az évenként
megrendezésre kerülõ AKADÁLYMENTES NAPRA a
Népfõiskolára.

A színes programok mellett kiállítással egybekötve bemu-
tatkoznak Lakitelek, Szentkirály, Tiszakécske, Nyárlõrinc és
Tiszaalpár települések és mozgáskorlátozott csoportjaik.

Délben nótaszó mellett finom bográcsos ebéddel várjuk
Önöket 1.000,-Ft/fõ áron.

Amennyiben támogatni szeretné a rendezvényt, tombo-
lafelajánlását szívesen várjuk a Mûvelõdési Házban,
illetve jelezheti a 06/20/5838-454-es telefonszámon
Verzár Csabánénál.
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Új ruhába öltözött a tõserdei híd, megszépült, megerõsödött.
A hatvanas évek végén épült hídra bizony ráfért már a felújítás.

Közel ötven évvel ezelõtt még rönkökbõl tákolt átkelõn
mehettek át a szigeten fürödni vágyók – hiszen akkor, még a
„maival“ szemben, a túloldalon volt a szabadstrand –, vagy vetni,
aratni a szorgalmas lakiteleleki gazdák. Az idõkoptatta, egyre
rozogább fahíd sorsát, úgy ötven évvel ezelõtt, egy terményeiv-
el hazafelé szekerezõ gazda zárta le. A takarmánytökkel és
egyebekkel alaposan megrakott szekeret már nem bírták el a
rönkök, megroppantak, s  gazduram kocsistól, lovastól, minden-
estõl a vízbe zuhant. A lebegõ tökökbe kapaszkodva kiabált
szegény, mentsék ki, nem tud úszni, meg odalesznek a tökei, de
a horgászok csak nevettek rajta. Aztán valahogy mégis kievick-
élt, talán épp ott, ahol a mai betonhidat építeni kezdték.

A megszépült híd megtekinthetõ, de a régi már csak az
emlékezetekben él. Ilyen volt. Lisztes János

Elkészült a dr. Révész László
életét 

összefoglaló 
szakdolgozat

Ötös minõsítéssel véd-
te meg a szegedi böl-
csészkaron dr. Révész
Lászlóról szóló szakdolgozatát Varga
Zoltán, aki a volt kisgazda parlamenti
képviselõ politikai életútjának feltárására
vállalkozott. 
A téma tudományos kutatásának támo-
gatásaként 2009. október 22-én elnyerte a
Kátay Zoltán kutatói ösztöndíjat. 
A szakdolgozat készítése során kutatott a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levél-
tárában, a Kecskeméti Református Egyház-
község Levéltárában, valamint az Érden
található Kisgazda Örökség Alapít-vány
Levéltárában (volt FKGP levéltár). A szak-
dolgozat elkészülte után Zoltán tovább
folytatja a kutatást, hogy még teljesebb
kép alakulhasson ki az 1939-1948. között
parlamenti képviselõ Révész Lászlóról,
aki 1948 és 1965 között Lakiteleken élt.

Jelentkezési lap
Ezúton jeletkezem a BKMÖ Közmûvelõdési 
Intézet által  meghírdetett

ÉKSZERKÉSZÍTÕ TÁBORBA

A tábor idõpontja:  2011.   július 18-23.
A tábor helyszíne:  Lakitelek Népfõiskola   Felsõalpár 3.

A jelentkezõ neve:……………………………………………........………...

Címe:…………………………………………………………….....…………

Átutalási bankszámla száma:…………………………………...………….

........................................... .....................................................
Dátum Aláírás

BKMÖ Közmûvelõdési Intézete (Kecskemét, Katona József tér 8.) által meghírdetett

ÉKSZERKÉSZÍTÕ TÁBOR
2011. július 18-23-ig lesz a LAKITELEKI Népfõiskolán

Témák és elõadók:
Szín-  és formatervezés: Szelesné Kása Ilona rajztanár
Egyéni színeid megkeresése: Tóth Tímea stílustanácsadó
Kalotaszegi cifrabojt mai használatra: Fehér Anna Népmûvészet Ifjú Mestere, 

állami díjas alkotó, rajztanár

A tábor költsége: 5.000 Ft; (a Nemzeti Kulturális Alap támogatja)

Jelentkezés 2011. június 30-ig lehetséges a mellékelt Jelentkezési lap vissza-
küldésével  és  a fenti összeg  átutalásával. 

Átutalási számlaszám: 11732002-15541651 BKMÖ  Közmûvelõdési Intézet
További információ és jelentkezés: Szelesné Kása Ilona tel.: +36 20  209 70 27

e-mail: szelesnekasailona@gmail.com

A híd... összekötheti a túlpartot az innensõvel, 
ill. a múltat a jelennel...

A múlt addig él, amíg beszélünk róla...

Talán nem én vagyok az egyetlen, akinek visszatérõ rémálma, hogy
gyermekként milyen óvatosan keltünk át a túlsó parton lévõ strandra,
ugyanis a gömbfák között át lehetett látni; s bizony a mélység, a hínáros-
békalencsés-sulymos víz, és a rozoga korlát – eléggé rémisztõ volt! -gee-

N  O  S  Z  T  A  L  G  I  A
Amikor elõször jártam ezen a vidéken, ismeretlenül

is  köszöntek  egymásnak   az    emberek.
A gyerekek tisztelték a felnõtteket,
a legidõsebbet  elfogadták  bölcsnek.

Iskolanapon verekszem fel magamat a buszra –
még oly nehéz.

Fönt fogad aztán az igazi szomorú kép.
Rogyadozó lábakon megállni akaró, fûbe, fába 

vagy egymásba kapaszkodó idõs emberek próbálnak 
ellenállni a tehetetlenségi törvénynek, 
ami persze nem sikerül mindenkinek.
Fõleg ha hozzáadjuk az utak állapotát, 

a buszsofõr vezetési stílusát 
hirtelen fékezés, gyors indítás, 

az állva utazók márismegtapasztalhatják, mit érez a
vadászpilóta, ha gépe átlépi a hanghatárt.  

Pedig biztatást is kapnak, 
a kettes ülésen egyedül terpeszkedõ, 

45-ös lábbelit viselõ tizenévestõl, 
aki a másik ülésen Budmill hátizsákját pihenteti:  

„Kapaszkodjon fater, nem sétahajó ez.“ 
Hiába:  ilyen aggódók ezek a mai fiatalok!

Az egyikük miután behúzta maga alá 
a torlaszként kirakott Nike  cipõs lábát, 

kiszedi fülébõl a drótokat, ami az övére csatolt 
ketyerébõl közvetíti folyamatosan és igen 

hangosan a techno zenét. 
Feláll, átadva helyét 

a véletlenül éppen oda leroskadó idõs hölgynek.

Mielõtt még „élvezhetné“ társai megvetését
– feltünõen  udvarias magatartásáért – 
szégyenlõsen a busz hátuljába vonul...

Kecskés Sándor

BOHÓCFORRADALOM

A vörös iszap egy napra ismét elárasztotta a fõvárost 
érdekvédelemnek álcázva magát.

Vele együtt kísértettek – mint a láp szelleme –
a kis pufajkás vörös ördögök bohóc ruhába öltözve, 

rendvédelemnek álcázva a  bohóckodást,
és bohócforradalomnak nevezve el  ezt a felfordulást.

Tudjuk, az emberi hülyeség határtalan, 
azt is tudjuk, demokráciában élünk. 

Nem is lenne ezzel semmi baj.
A baj csak azzal van, hogy ez a nap 

Nagy Imrének, az 1956-os forradalom mártír 
miniszterelnökének kivégzése 

és újra temetése évfordulójának a napja.
Milyen furcsa egybeesés! 

Lehet ez véletlen?!  Szerintem nem! 
Kecskés Sándor

Újjászületés
Életünk olyan, mint egy év.
Évszakokra bontható az is.
Ami  természetben lezajlik,
Igyanaz történik velünk is.

A tavasz az élet kezdete.
Ahogy rügyet bontanak a fák, a virágok,
Úgy jönnek a világra az emberpalánták.
Kezdjük az évet, az élet vár ránk.
Aztán jön a nyár, erõsen süt a napsugár.
Virul a határ, érik a termés,
Ugyanaz történik velünk is.

Itt az õsz, a betakarítás.
Több színben pompáznak a fák. 
Aztán hullik a sok levél,
Bármit teszel, bekövetkezik a tél.

Télen csend lesz, hideg, 
Aludni tér a természet. 
Aztán újra jön a kikelet.
Kezdõdik megint az élet.

Ugye milyen érdekes?
Gondoltuk volna, hogy velünk is ez lesz?
Nem kell félnünk a téltõl, 
Hiszen újjászületünk többször.

(Lejegyezte: Hegyi Rozália)



LAKITELEKI    ÚJSÁG12. oldal június

A „Vesdbelemagad”-mozgalomról

A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával elindult a Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövetségének (AGRYA) Vesd bele magad! programja. A mozgalom
keretében már 2000 kisiskolás kapott vetõmagot, hogy saját retket,borsót, répát és
tököt termesszen.. Ebben a tanévben a 3. a – Tasi Péter, ifj. Kecskés János és Madari
Andor támogatásával vesz részt a programban.

„A mai fiatalok azt hiszik, a zöldség a nagyáruházakban terem. A gazdálkodó az
AGRYA támogatásával vetõmagot adott kisiskolásoknak, hogy felhívja a gyerekek figyel-
mét: kis termõföldön, jelentéktelen anyagi ráfordítással otthon is lehet friss zöldségeket
termeszteni. A fiatalok olyan növényeket kaptak, amelyek nem kényesek, termesz-
tésük nem igényel szakismereteket: sárgarépát, borsót, tököt és retket. A mozgalom célja,
hogy minél több kisiskolással megértesse a helyben elõállított termékek fontosságát.“

Minden tanulónk vetett magokat és szülõi segítséggel gondozza a saját kiskertjét.
(Köszönet a szülõknek is!) Feladatlapokat oldottunk meg, majd internetes hozzáférés-
sel küldtük el a beszámolóinkat. Ételeket készítettünk a saját terméseinkbõl (retek-
saláta, franciasaláta), de ettük a friss retket a tízóraihoz, uzsonnához és borsót is
nyersen.. Mennyivel finomabb volt minden, hiszen a saját munkánk gyümölcsét
fogyaszthattuk! A tök még nem termett igazán a tanév végéig, de már kipróbáltuk a
tökdudát, aminek szarvasbõgéshez hasonló hangja van. Plakátot is készítettünk raj-
zoltunk, ügyeskedtünk..

Tasi Peti „bácsi” szervezésében – az iskolabusszal – egy nagyon tanulságos és
élmény dús kiránduláson vehettünk részt a fent említett gazdáknál és Váczi Bea
lótenyésztõnél. A mezõgazdasági munkáról így saját tapasztalatokat gyûjtöttünk. Láttuk
ennek a munkának a szépségeit és a nehézségeit is. Ehettünk meggyet, cseresznyét,
amennyi belénk fért. Láttunk teheneket és kis bocit is, mangalica  sertéseket és kis-
malacokat, gyönyörû lovakat és csikókat. Nagyon tetszettek a mezõgazdasági gépek
még a lányoknak is. Még tettünk is egy kört a hatalmas kombájnnal és traktorokkal.

A nyáron is folytatni kell a munkát! Megtanultuk, hogy ez egy kitartást igénylõ
tevékenység. Sok függ az idõjárástól, de megéri a fáradni.

Jövõre is meghirdetik a mozgalmat. Várják más osztályok jelentkezését is!
Köszönjük a gazdáknak a támogatást és a „csuda jó” kirándulást!

A 3. a osztály nevében V. Darabos Márta

Szeretném megköszönni Gangl Jánosné Sváb Kovács Teréznek 
a krumplit, melyet adományozott! Bódorné Lendvai Márta

Bocisimogató

Jutalomfalatok – a ló kényeztetése

Termény a
ládában...

Megérkeztünk!
Nagyon jó volt!

Kombájnon

Herr Jakob geht in den
Supermarkt. Er will Eier kaufen.
Er will aus den Eiern Küken
bekommen. Er bringt die Eier
nach Hause mit.

Er geht in den Hühnertsall und

legt die Eier ins Nest. Das Huhn

setzt sich auf die Eier.

Jakob geht raus und wartet
geduldig. Die Tage vergehen
schnell.

Eines Tages sieht er in den
Hühnerstall und wundert sich.
Überall laufen Schildkröten hin und
her. Wo sind die kleinen Küken?

Bilder: Der kleine Herr Jakob: Hans Jürgen Press
Text: Eszter Sütõ Klasse 6

Lernst du Deutsch? Herr Jakob und die Eier

„AHÁNY NYELV, ANNYI
EMBER!“ – tartja a mondás!
De vajon mit mondtak a külföldiek a

magyar nyelvrõl? (1. rész)
„...a magyar nyelv egyetlen darabból álló
terméskõ, amelyen az idõk viharai kar-
colást sem ejtettek. Nem az idõk vál-
tozásától függõ naptár. Nem szorul
senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik,
nem ad és nem vesz senkitõl.“
„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépí-
tése felülmúl minden más nyelvet.“  (Gimm)

Olvassátok és járjon át benneteket is
a büszkeség, hogy a magyart mond-

hatjátok anyanyelveteknek! 

Nézzük csak, az ember, állat hogy halad?

Elmondom, hogy amikor járok akkor nem
megyek. De milyen is, ha csak lépdelek?
Miért mondom, hogy botorkál, gyalogol,
vagy kódorog? A sétáló szerelmespár
miért éppen andalog? A részeg nálunk
dülöngél! De aki fut, az nem lohol! Mért
nem vág az semmit, aki a mezõn átvág,
vagy éppen vágtat valahol?  Lábát szedi,
aki siet! Ám a tipegõ sem libegõ, de már
majdnem lebegve menõ! Nem ront be az,
aki betér... de csak a sánta bicegõ!
A vaddisznó, hogyha rohan, nem üget,

hanem csörtet; bár alakra majdnem olyan,
de mégis más a törtet! Mit tesz a ló, ha
poroszkál, vágtázik, vagy üget? És a
kuvasz, ha somfordál, vagy a macska a
fûben bóklászik? A riadt õz meg elszökell.

Más nyelven mindezt hogy mondjam el?

Meg tudom mutatni, hogy a botladozó
miként halad, avagy milyen õgyelegni? De
aki slattyog, az nem lófrál, s a száguldó
hová szalad? Aki vánszorog, az bizony
nem kószál, mert nincs hozzá ereje! De a
kullogó a végén, dehogy rohan! A bandu-
koló sem baktat, de kaptathat a kaptatón.
Aki koslat, az sem áll meg egyhelyben, de
másként császkál a totyogó! És aki szá-
guld, az suhanva száll, vagy inkább robog?
Ha elbitangol a csacsi, céltalanul kocog.
Fáradt gazdája pedig utána battyog. Aki
cselleng, nem csatangol, a  beslisszoló el-
inal. Az éhes kutya lopakodik, sompolyog,
majd meglapul, de ha ráförmedsz, elkot-
ródik, eloldalog, elhúzza az irháját. És
ekkor a macska azonnal elõsettenkedik.
Hát a tömeg ha özönlik, mikor tódul, vonul,
vagy hömpölyög, miért is nem ömlik?
Aki surran, az meg oson, csendben is
csak lépeget! 

Mindezt csak magyarul tudom! 
S tán csak magyarul lehet?

(Folytatjuk!)



Sporthírek – szerkeszti: Anka Balázs–
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BA J N O K C S A P ATO K !
Így, többes számban! Az ifjúsági labdarúgó-

csapat múlt évi bajnoki címe után idén a másik
két korosztály, a serdülõ- és a felnõtt csapat
végzett elsõ helyen a saját bajnokságaikban. 

Serdülõ csapatunk már bajnokként utazott május 28-án
Kunszállásra az utolsó fordulóban, és bajnokhoz méltó
játékkal Dakó József 3, valamint Tombácz Barnabás és
Erõs Gergõ 2-2 góljaival 7-1 arányban gyõzték le a koráb-
ban szintén bajnokesélyes hazaiakat. Egy héttel késõbb,
június 4-én Szankon került sor egy „villámtorna“ keretén
belül annak eldöntésére, hogy az északi-, közép-, illetve
déli csoport bajnokai közül ki lesz a megyei bajnok. Az
igen rövid (2x20 perces) mérkõzések nem igazán ked-
veztek nekünk, mindkét mérkõzést 1-0 arányban veszítet-
tük el, így a megyei 3. helyet szereztük meg a csopor-
tunkban elért aranyérem mellé. Gratulálunk az egész
csapatnak és edzõjüknek, Rózsa Józsefnek!

Ifjúsági együttesünk is szép tavaszt zárt, hiszen az õszi
12. helyrõl a 8. helyre jöttek fel. Õket is megilleti az elis-
merés edzõjükkel, Molnár Arnolddal, majd a szezon
közben õt váltó Rózsa Józseffel együtt.

Az igazi meglepetést azonban a felnõtt csapat szolgál-
tatta. Mint ismeretes, másfél évvel ezelõtt olyan meg-
határozó játékosok távoztak a csapattól, mint Fórizs István,
Bagi István, Mata József, Körtvélyesi Ödön. Helyükre akkor
csak Terjéki Gábor és Makra Péter érkeztek, a többieket
saját nevelésû fiatalokkal pótoltuk. Tavaly nyáron újabb
nagy változások történtek, ezúttal már nem csak a pályán,
hanem a kispadon is. Távozott Juhász József és Kovács
Péter. Gazdag Attila személyében viszont nem csak
irányító középpályás érkezett a csapathoz, hanem új edzõ
is. Az Õ kérésére igazoltuk le Kovács Jácint középsõ
védõt. Az alaposan megfiatalított csapat elé az 5-8. hely
megszerzését tûztük ki célul,mert tudtuk ugyan, hogy
tehetségesek a fiatalok, de rutintalanok. Az õszi szezont
az 5. helyen zártuk. A tavaszi szezon kezdete elõtt várat-
lanul eligazolt a rutinos csatár, Makra Péter, érkezett vis-
zont az alig 20 éves Kótai Márió, aki Vecsésrõl költözött
Lakitelekre. A cél nem változott, továbbra is az 5-8. hely
valamelyikét láttuk megszerezhetõnek.

Fiatal csapatunk azonban alaposan ránk cáfolt, és a több-
nyire közönségszórakoztató, szép játék mellett jöttek a
gyõzelmek is, és szinte észrevétlenül a dobogón találtuk
magunkat. A Pálmonostora elleni idegenbeli, majd a Nyár-
lõrinc elleni hazai siker után már felcsillant az arany fénye
is, de ez most egy olyan bajnokság volt, amelynek az utol-
só percéig bizonytalan volt a végeredmény. Az utolsó elõt-
ti fordulóban magabiztos gyõzelmet arattunk Alpáron, a
Nyárlõrinc pedig hazai pályán kikapott a kiesés elõl mene-
külõ Kecskeméttõl, így a velünk együtt szorgalmasan mene-
telõ Városfölddel azonos pontszámmal, mindössze három-
mal jobb gólkülönbséggel vezettük a tabellát. Az utolsó
fordulóra maradt tehát a döntés, ráadásul nem is csak egy
pályára, nem csak egy mérkõzésre kellett figyelni. Mi a
kiszámíthatatlan Tabdit fogadtuk, és bár a papírforma hazai
sikert ígért, nem mehettünk biztosra már csak azért sem,
mert a Városföld szintén hazai pályán fogadta a Tisza-
kécskét. Hosszan lehetne sorolni a különbözõ variációkat,
hogy milyen eredmények esetén ki nyerné a bajnokságot,
de a lényeg az volt, hogy nekünk reális esélyünk csak
akkor lehet, ha megnyerjük a saját mérkõzésünket.

A két csapat játékosait és a játékvezetõket óvodás és
kisiskolás focistapalánták kísérték fel a játéktérre, ahol a

kezdés elõtt az egyesület elnöke és a labdarúgó sza-
kosztály vezetõje egy-egy névre szóló emléktárgy kísé-
retében köszönte meg a klub szolgálatában töltött sok-sok
évet Magyar Péternek, Molnár Arnoldnak és Verebélyi
Gábornak. Hármójuk közül utóbbi még mezbe öltözve
várta, hogy elbúcsúzhasson az aktív labdarúgástól.

A mérkõzés elsõ perceitõl érezni és látni lehetett, hogy
melyik csapatnak van veszítenivalója. Nálunk hiába volt
már napokkal korábban az a jelszó, hogy a sikert már
elértük az ezüstéremmel, úgy tûnt, hogy az arany súlya
most lenyomja a fiúkat, ugyanakkor ellenfelünk az esélyte-
lenek nyugalmával, de szemmel láthatóan gyõzelmi
szándékkal próbálta ránk erõltetni akaratát. A 22. percben
a rutinos Szlovák révén a vezetést is megszerezték,
ugyanakkor jött a hír, hogy a Városföld vezet Tiszakécske
ellen, majd nem sokkal késõbb a gólszerzõ Szlovákot a
játékvezetõ kiállította, de az eredmény nem változott, vis-
zont a Városföld is emberelõnybe került. Gyõri góljával a
39. percben kiegyenlítettünk, de a szünetben még a
Városföld volt a bajnok, mivel õk továbbra is vezettek. Az
56. percben Kovács révén megszereztük a vezetést, így
ismét nálunk volt a bajnoki esély, de kaptuk az értesítést,
hogy riválisunk már 3-0-ra vezet. Ha rúgnak még egy gólt,
és nálunk nem változik az eredmény, akkor nekünk az
ezüst marad. A mieink közben küzdöttek, hajtottak, de a
nagy akarás görcsössé vált, és a legnagyobb helyzetek is
sorra kimaradtak. Bejött viszont a 85. percben a másfél
órával azelõtt elköszönt Verebélyi, és minden további szá-
molgatást, esélylatolgatást feleslegessé tett. A 90. és a 91.
percben szerzett góljaival eldöntötte a mérkõzés és egy-
ben a bajnoki cím sorsát! 

BÁCS-KISKUN MEGYE ÉSZAKI CSOPORTJÁNAK
2010-2011. ÉVI BAJNOKA A LAKITELEKI TE!

Gratulálunk játékosainknak, edzõnknek, köszönjük
támogatóinknak, segítõinknek, hogy lehetõvé tették a
versenyzést, köszönjük szurkolóinknak a biztatást!

A lefújást követõen óriási ünneplés vette kezdetét a
pályán és a lelátón egyaránt, melynek részeként a Magyar
Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei igazgatója,
Losonczy László úr elõször a serdülõknek, majd a felnõt-
teknek adta át az aranyérmeket, serlegeket. Az ünnepség
keretén belül Örzõ István vezetõségi tag, korábbi több-
szörös gólkirály saját egykori  – ereklyeként õrzött  –  díjai-
ból adott át egy értékes darabot házi gólkirályunknak,
Gyõri Sándornak. Molnár Gyula egy, az 1982-es Spanyol-
országi Világbajnokságra a Magyar Nemzeti Bank által
kiadott 100 forintos emlékérmet ajánlott fel a mérkõzés
legjobb hazai játékosának, melyet az egyesület elnöke
adott át Verebélyi Gábornak.

(Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy honnan tudhatta
Losonczy igazgató úr, hogy hová kell vinni az aranyérmet, és
hová az ezüstöt. A válasz egyszerû: A Városföld már
napokkal a mérkõzések elõtt jelezte a szövetség felé, hogy
késõbbi idõpontban szeretné átvenni a díjakat, Így Igazgató
Úr magával hozhatta Lakitelekre az arany- és az
ezüstérmeket is.)

A hogyan tovább, a menni az I. osztályba, vagy maradni
a II. osztályban kérdés eldöntése okoz most az egyesület
vezetésének komoly fejtörést. Sok-sok érv szól mindkettõ
mellett és ellen. Sok idõnk nincs, mert a nevezési határidõ
július 8. Idõnél kevesebb pedig már csak pénzbõl van!

AZ UTOLSÓ NÉGY FORDULÓ RÖVIDÍTETT
JEGYZÕKÖNYVE:

27. ford.(május 22.) Pálmonostora –  LTE  0-2 (0-2)
Lakitelek: Terjéki –  Kalics, Kovács, Tóth, Seres –  Lángos

(Kiss 87.p.), Kótai, Gazdag, Subicz  –  Polyák, Gyõri (Szabó
Á. 77.p.). Gólok: Polyák (16.p.), Gyõri (44.p.).
Ifi: 1-5

28. ford. (május 29.) LTE  –  Nyárlõrinc  2-1 (1-0)
Lakitelek: Terjéki  –  Kalics (Vankó 85.p.), Kovács, Tóth,
Seres  –  Lángos, Kótai, Gazdag, Subicz (Kiss 74.p.)  –
Polyák, Gyõri (Szabó Á. 83.p.)
Gólok: Gyõri (5.p.), Gazdag (47.p.), ill. Seres (öngól 93.p.)
Sárga lap: kalics, Lángos, ill. Papp.
Ifi: 0-0

29. ford. (június 5.)  Tiszaalpár –  LTE  0-3 (0-2)
Lakitelek: Terjéki  –  Kalics, Kovács, Tóth, Seres  – Lángos,
Kótai, Gazdag, Subicz (Kiss 82.p.)  -  Polyák, Gyõri.
Gólok: Gyõri (10.p.), Lángos (19.p.), Gyõri (65.p.)
Sárga lap: Kovács F., ill. Seres, Kótai.
Ifi: 1-1

30. ford. (június 12.)  LTE  – Tabdi  4-1 (1-1)
Lakitelek: Terjéki  –  Kalics, Kovács, Tóth, Seres  –  Lángos, Kótai,
Gazdag, Subicz (Kiss 73.p.)  –  Polyák (Verebélyi 85.p.),Gyõri.
Gólok: Gyõri (39.p.), Kovács (56.p.), Verebélyi (90. és
91.p.), ill. Szlovák (22.p.)
Sárga lap: Subicz, ill. Fábián, Galántai; Kiállítva: Szlovák.
Ifi: 8-2

Tanácsok ingatlan eladáshoz és 
ingatlan vásárláshoz

Ráharaptak a vevõk a családi házakra?
A családi ház vásárlása igény kérdése. A

leginkább élhetõ lakóingatlan-típusról van szó,
ugyanis van kertje, amely a házban lakók számára
megnyitja a teret, és szabadságot, levegõt biztosít.
A kert a fõ ok, ami miatt a vevõk nem lakás, hanem
– lehetõségeikhez mérten – családi ház vásárlása
mellett döntenek. Annak ellenére, hogy egy családi
ház fenntartása, karbantartása lényegesen nagy-
obb kihívást jelent, mint egy lakásé. 

Egy családi ház más nívót jelent, mint egy lakás,
s a fiatal családosoknál sokat számít, hogy a
gyerekeket kiengedhetik a kertbe és nem csak a
közös játszótérre tudják kivinni mozogni. Emellett
nagy elõnye, hogy nem csak egy fal választ el a
szomszédtól, de az is lényeges, hogy a családi
házra úgy tekintenek a vevõk, mint egy végleges
megoldásra, míg a lakás sok esetben inkább csak
egy ugródeszka. 

Az újépítésû családi házak iránt megnõtt a
kereslet, a használtakat nem annyira keresik, pedig
az áruk annyira leesett, hogy sokan számításba
veszik lakásvásárlás helyett. Jellemzõ, hogy az
eladók annyira lecsökkentett áron hirdetik az ingat-
lanukat – annak érdekében, hogy egyáltalán legyen
érdeklõdõ –, hogy amikor alkura kerül sor, akkor
már nem engedik mélyebbre az árat. Nem lehet
tehát 20-30 százalékot alkudni a kínálati árakból,
ahogy azt a médiában gyakran emlegetik.

Mindenesetre a vevõk most egyre inkább meg-
fontolják azt, hogy családi házat vegyenek, amikor
azt látják, hogy egy téglalakás árának megfelelõ
összegért – ugyan a nagyvárostól egy kicsit
távolabb – tudnak venni egy magasabb színvonalat
jelentõ családi házat.

Fehér Sára ingatlanértékesítõ és értékbecslõ  
Tel.: +36-30-206-2458  
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Kedves Olvasók!

Szeretnék Önökkel fontos információkat megosztani az Usui Szellemi Iskola
Közösségben történt változásokról. Az Usui Szellemi Iskola, ahol gyógyítóként meghatalma-
zott tanítóként dolgozom, 2010 decembere óta nem használja már a Reiki kifejezést!
A szó, amit a Reiki helyett használunk és levédettünk, a Jinjutsu®, fonetikusan:
dzsindzsucu, jelentése: a gyógyítás mûvészete. Már a gyógymód megszületése utáni
korai idõben is olvashatunk hiteles iratokban errõl a kifejezésrõl, mint a Reiki elnevezés
megfelelõjérõl, így ez egyáltalán nem idegen a tradíciótól.  

A következõk miatt kellett a változtatás:

I: A Reiki neve alatt hangzatos nevû állítólagos „reiki iskolák“ és „reiki mesterek“ jelennek
meg úgy, hogy sem az iskolának, sem képviselõinek nem sok közük van Usui mester mód-
szeréhez, tanításaihoz – szellemiségéhez meg végképp semmi. Az ilyen emberek által
adott „beavatások“ viszont sokszor vezettek eddig is mentális problémákhoz és zavarokhoz.
Usui módszere teljesen más.

II: A Magyarországon létezõ problémák megoldására a módszer egy más név alatti lev-
édése tûnt az egyedüli járható útnak. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre azt a választ kaptuk spiri-
tuális Tanítóktól: „Az elnevezés nem fontos, a szellemiség megõrzése a fontos. Ha az eredeti
néven ezt már nem lehet megtenni, új név alatt kell megtenni. Ebben az esetben ez a helyes.“
Így kizárható, hogy az út képviselõjeként kóklerek, sarlatánok, szélhámosok jelenjenek meg.
Sajnos magam is régóta tapasztalom, sokan próbálják térségünkben is Reikit kínálva eladni
módszerüket. Akár pár hétvége és jöhet a következõ szint, semmi követelmény, csak fizetni
tudjon az ember. A gyakorló pedig csodálkozik, miért nem képes segíteni magán sem, nemh-
ogy másokon. De pénzért mehet tovább…? Érdemes mindig érdeklõdni a tanító gyógyult
betegei felõl. Ha egy gyógymód tanítója betegeskedik, s így magát sem tudja gyógyítani,
elgondolkodtató, mit is akar tanítani…

III: Reiki név alatt máris alig van valódi reiki mester, tanító. Sokan látva, hogy a kóklerek ellepik
ezt a nevet, inkább visszavonultak, vagy más, régi tradicionális szellemi utak tanítói lettek
inkább. Még a japán Usui módszert tanító iskolák neveit, okleveleit is gátlástalanul hamisítják. 

IV: Nem akarjuk, hogy gyakorlóinkat, gyógyítóinkat, tanítóinkat, akik lépésrõl lépésre bejárják
Usui mester csodálatos útját, összetévesszék a kóklerekkel, szélhámosokkal, gátlástalanul, törtetõ
alakokkal, akik egy címért bármire képesek. Ezek az emberek szánalomra méltóak, hisz folyton
arra vágynak, amit nem kapnak meg az életben saját hivatásuk terén: elismerésre. De nem úgy,
hogy teljesítenek, megdolgoznak érte – hanem eladják magukat olyannak, ahol kicsit sem tar-
tanak. A szellemi tulajdont õk szabadon eltulajdonítható prédának tekintik, miközben könnyes
szemmel beszélnek a szeretetrõl, annak erejérõl, szellemiségrõl – és közben jogtalanul használják
az Usui módszer nevét is. Vajon milyen szellemiséget képviselnek az ilyen emberek valójában? A
gyakorlat azt mutatja, azok lettek jó Usui módszert alkalmazók, tanítók, akik eredeti hivatásukban
is a csúcson voltak, jól fizetett állásokat, vállalkozásaikat adták fel azért, hogy sokkal szerényebb
életvitel mellett segítsenek a rászorulókon, gyógyítsák a betegeket. 

Az alábbi levédett logóval ellátott kezelõhelyeken garantáltan
Mikao Usui gyógymódjával találkozhat!

A Jinjutsu ösvénye

A Jinjutsu lényege, mint mindig, minden igazi szellemi úton, a gyakorlás. Gyakorlóink az
Usui Shugyo Ho meditációs gyakorlatot gyakorolják, Mikao Usui által adott formában. E
gyakorlás során járja át õket a Szellem energiája, érinti meg a gyakorlókat, és akik tiszta
szívvel gyakorolnak, azoknál az eredmény sem marad el. 

Az elsõ lépés az Elsõ Tanítás, amit egyik tanítónk által lehet részesülni. Utána minimum
három hétig magán dolgozik a gyakorló. 

Ha elszánja magát, ráléphet a Jinjutsu ösvényére, a helyi közösségben kezdhet gyakorol-
ni.

Képzett gyakorlásvezetõink vannak, haladó gyakorlók. Õk türelmesen foglalkoznak a
gyakorlókkal, a Tanítók felügyelete mellett.

Fél év folyamatos gyakorlás után van vizsgalehetõség. A vizsgán a gyakorlóknak meg kell
találniuk a kezelendõ területeket a testen. Akik folyamatosan gyakorolnak, azoknak ez rutin fela-
dat. Sikeres vizsga esetén kapnak róla elismerõ oklevelet és családjukon belül, barátaik
körében biztosan sikeresen képesek segíteni – ha kérik tõlük – sok-sok betegségen. A komoly
eseteket azonban gyógyítókra kell bízni. Akik szeretnének embertársaikért többet tenni, vagy a
Jinjutsut szellemi útként gyakorolni, önkéntes segítõk lehetnek az Usui Szellemi Iskola
Közösségben – õk például gyógyítóinkkal közösen vehetnek részt a gyógyító napokon,
tevékenyen segítik elõ a helyi közösség életét. Aki maga is szeretne hivatásos gyógyítónk lenni,
saját Dojot (kezelõhelyet) vezetni, jelentkezik a Tanítóknál, mindet megismeri és választ közülük –
de a Tanítónak is el kell õt fogadnia tanítványának. Ez néha évekig is eltarthat… Amikor a Tanító
elfogadta tanítványának, akkor kezdõdik a Mester-tanítvány kapcsolat. A Jinjutsu további lépé-
seit együtt teszik meg.

A tanítás nem szavakkal, nem elméleti oktatással történik, noha a gyakorló tanul a mag-
asabb praxisokból is – ám a többi már az Iskola titka. Valamikor a folyamat során ener-
getikai és spirituális átadásban is részesül a tanítvány. Ennek megtörténtét a vona-lon a
többi már ebben részesült gyógyító, Tanító érzi, olyan erejû – és a tanítványon is látszik, ha
megtörtént. Utána, ha legalább 10 beteget sikeresen gyógyított, saját Dojot nyithat. 100
beteg gyógyítása után gyógyító mesterré válik.

Aki legalább 30 beteget sikeresen gyógyított, és szeretné, valamint alkalmas rá, oktathat-
ja a módszer alapjait. Meghatalmazott Tanító, oktató lesz. Tanító az lesz, aki pontosan képes
felismerni, a tanítványai hol tartanak az úton. A magasabb szintek díjtalanok, csak az számít,
a tanítvány érett-e rá! További információk: www.jinjutsu.org

Iskolánknak van egy levédett színes logója, amit a helyi közösségeink is használnak.
Lakiteleken is folynak régóta gyakorlások, jelenleg 12 lelkes tagunk van. Az elsõ tanításon részt
vevõknek már a következõ pár héten belül kivétel nélkül nagyon sok a sikerélményük a
kezelésben. Rengeteg gyakorolási lehetõséget biztosítunk tagjainknak heti
rendszerességgel megtartott foglalkozásainkon. Bárki kipróbálhatja ingyenes
gyógyító napjainkon a módszert, szerezhet tapasztalatokat vele. Lakiteleki
gyógyító napjainkat a Tõsfürdõben tartjuk, a legközelebbi július 2-án lesz.
Várunk mindenkit Szeretettel!  Százdi József

Megfontolandó szavak az öregedésrõl
Egy nap, egy fiatal barátnõm azt kérdezte tõlem, milyen érzés öregedni.
Meghökkentem kérdésén, mert én sosem gondoltam arra, hogy öreg lennék. (Milyen

érdekes, hogy a lekem mindig fiatal marad!) Az ifjú hölgy, látván reakciómat, rögtön zavar-
ba jött, de azt mondtam neki, hogy elgondolkodom rajta és késõbb válaszolok neki. Íme:

Úgy gondolom, hogy az öregedés egy ajándék. Tulajdonképpen egész életemben
most elõször lehetek az, aki mindig is szerettem volna lenni. Persze, nem a testem!
Idõnként én is kétségbeesem a ráncaim, a táskás szemem, a megereszkedett karom,
mellem  és fenekem miatt. Bizony gyakran meghökkenek azon az öreg nõn, aki visz-
szanéz rám a tükörbõl (aki pont úgy néz ki, mint az anyám), de nem sokáig gyötrõdöm
ezek felett, hiszen a legjobban õt szerettem a világon – a gyermekeim mellett...

Sosem cserélném el az én nagyszerû életemet, a szeretõ családomat, a csodálatos
barátaimat a kevésbé õsz hajért, vagy egy feszes hasért. Ahogy korosodom, egyre
kedvesebb leszek a magam számára, és kevésbé kritikus magammal szemben. A saját
barátommá válok. Nem tolom le magam, ha több süteményt eszem a kelleténél, vagy
nem vetem be az ágyat, vagy megvegyek ezt-azt, amire semmi nincs szükségem, de
jól néz ki. Felhatalmazva érzem magam, hogy élvezkedjek, hogy rendetlen legyek, hogy
extravagáns legyek – persze a magam szabta határok között! Annyiszor megéltem,
hogy legkedvesebb barátaim idõ elõtt elmentek, mielõtt még megérték volna azt a
szabadságot, amit az öregség hoz magával! Úgy gondolom, kell egy kis szabadság! Ki
törõdik azzal, hogy hajnali 4 -ig olvasok, vagy játszom a computeren? Táncolhatok a
régi muzsikára, és ha úgy tartja a kedvem, sírhatok is a régi szerelem emlékén... – és
meg is teszem! Sétálok a vízparton, és önfeledten vetem bele magam a hullámokba,
mert jól esik; és nem törõdöm a csónakokból rám vetett sajnálkozó pillantásokkal. Hja,
ha megérik, õk is lesznek öregek!

Tudom, persze, azt is, hogy idõnként feledékeny vagyok. És hát van is néha mit,
elfelejteni az életbõl. De azért a legfontosabb dolgokra emlékszem!

Hát igen, az életem során azért megtört néhányszor a szívem. Hogyne tört volna meg,
amikor elveszítesz valakit, akit szerettél, amikor egy gyerek szenved, vagy baj van a
családban, vagy bármi... De a megtört szív az, ami erõt ad, és megértést és részvétet
kelt. Egy olyan szív, mely sosem szenvedett, érzéketlen maradt minden iránt, az sosem
fog örömöt érezni a tökéletlenség felett. Én a nehézségek ellenére boldog vagyok,mert
elég soká éltem ahhoz, hogy megõszülhessek, hogy a fiatalos nevetésem mély rán-
cokat mar az arcomra. Jaj, oly sokan vannak, akik soha nem nevettek és oly sokan,
akik nem érték meg, hogy õsz hajszálaik legyenek! Nekem pedig megadatik!

Ahogy múlnak az évek, egyre könnyebb pozitívnak lenni. Egyre kevesebbet kell törõd-
ni azzal, mit gondolnak mások rólam! Ritkán teszek fel magamnak kérdéseket.
Ráadásul fenntartom magamnak a jogot, hogy ne legyen igazam!

Nos, válaszolva ifjú barátnõm kérdésére, elmondhatom, hogy nem bánom, hogy
öregszem. Szabaddá tesz. Szeretem azt, akivé váltam. Nem akarok örökké élni, de
amíg itt vagyok, nem fecsérlem olyanra az idõmet, mint, hogy mi lett volna ha... vagy
azon izgassam magam, mi lesz majd. És minden áldott nap eszem édességet (már ha
kedvem van hozzá)!  Mosolygok! Nevetek a saját hülyeségeimen, mert a nevetés az élet
legnagyobb adománya! Ja, és erõsíti az immunrendszert. És az igaz barátságokra
nagyon vigyázok! Szeretettel ajánlom a fenti gondolatokat  kor- és kórtársaimnak.

„Nemcsak nehéz megismerni önmagunkat, de esetenként kifejezetten kényelmetlen
tudomásul venni az eredményt.“ Hát, valóban nehéz, de azért nem lehetetlen...       :)



Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen
kényeztetné megfáradt, fájós lábát.
Tyúkszem, benõtt köröm nem

akadály. Házhoz is elme-
gyek! Jelentkezését várja
Zsuzsa a 20/42-000-11; ill.
448-201-es  telefonon!

Hölgyeknek! Frissítõ svédmasszázs! 
Tel.: 06-20/330-95-23. Bea.

Korszerû konyhai eszközök folya-
matosan rendelhetõk (széles válasz-

tékban).  Lakitelek, Móricz Zs. u. 47. 
Tel.: 76/449-370; ill. 70/516-16-13.

IDÕSEK GONDOZÁSÁT VÁLLALOM!
Pampers minõségû pelenkák 2-25 kg-os

méretig kedvezõ áron kaphatók! 
Érd.: 30/62-50-853

Lakitelek új építési területén 3000 m2-
es, közmûvesített, sarki telek eladó.
(Megosztható!) Érd.: 06-20/9-78-73-72

Teljesen alápincézett, 110 m2-es, 2 szoba
+ nappalis felújított, hõszigetelt, össz-
komfortos családi ház Lakitelek frek-
ventált helyén eladó. Irányár: 13,8 M Ft.
Érd.: 06-20/9-78-73-72; ill. 20/45-44-883.

Idõs emberek gondozását, ápolását
vállalnám, szociális gondozói és ápolói
végzettséggel,   kórházi munkatapaszta-
lattal. Telefonszám: 06-30-382-05-65

Lakitelek frekventált részén, 110 m2, 2
szoba, konyha, étkezõ, nappali, fürdõs-
zoba külön wc-s családi ház, gáz
központi fûtéssel, karbantartott állapot-
ban, 1280 m2-es telken, 35m2 pince és 40
nm melléképülettel, teljes közmûvekkel
eladó.Tel.: 06-30/65-56-051
Ugyanitt eladó: 1-1 db:új Grundig kis
képernyõs televízió, új Schwinn Csepel
hajlított vázas kerékpár, 6 rekeszes
mélyhûtõszekrény, gyümölcscentrifuga,
férfi bélelt barna bõrdzseki, ágynemû-
tartós heverõ, 2 db közepes méretû
szõnyeg.
Érdeklõdni: 76/327-508-as telefonszá-
mon lehet.

Kalóczker-Ker Iparcikk
ÁRUHÁZ
Lakitelek, 

Széchenyi krt. 64

Széleskörû
növényvédõszer és mûtrágya
választékkal  – szeretettel várja
Kedves Vásárlóit

Hétfõtõl – Péntekig:    8 – 12 óráig
és  13 – 17 óráig

Szombaton:        8 – 12 óráig

* Selyemakác kapható! Tel.: 449-679;
06-20/200-53-15.

12 m2-es HÛTÕKOCSI lakodal-
makra, rendezvényekre bérelhetõ.
Érd.: 06-30/95-32-982. 

LAKITELEKI    ÚJSÁGjúnius 15. oldal

* Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-
lalok. Érd.: Kovács Ferenc, Lakitelek, Árpád
u. 1/a. Tel.: 06-30/478-93-96

* Balatonalmádiban 2 szintes (3 szoba+
nappali), jól felszerelt nyaraló 8 fõre, heti
turnusokban kiadó. 12.000Ft/nap+ üdülõhe-
lyi díj. Érd.: 06-30/336-32-29.

* G Y Ü M Ö L C S S Z E D É S R E június
végétõl munkaerõt keresünk. 
Érd.: 06-20/97-45-944 

* Családi ház áron alul eladó. Érd.: 06-
20/344-91-37. 

* Nadrágszárfelvarrást és függönysze-gést
vállalok. (ERÁZS) 06-76/449-326.

* Több száz használt tetõcserép eladó.
Érd.:  76/449-354, 06-30/387-84-63.

Kisgépek javítását vállalom!
(motorkerékpár, robogó, láncfûrész,

fûnyíró, szivattyú, kerti traktor) 
Érd.: 06-70/770-29-19. 

Két generációnak is alkalmas 3
szintes, galériás, központi fûtéses,
4 szoba, nappalis, felújítás alatt álló
családi ház sürgõsen eladó. 
I.á. 16,5M Ft. Érd.: 06-70/397-64-18.

Otthon végezhetõ munkát
keresek. 06-70/397-64-18.

Lakitelek 
BAROMFITELEPÉRE
munkatársakat keresünk.
Érd.: 06-20/569-58-73.

Figyelem!

Lakitelek – KISALPÁRRA

SZILVASZEDÉSRE
munkavállalókat keresünk!

Tel.: 06-20/569-58-73.

H A R K Á L Y   Ü Z L E T H Á Z
Mezõgazdasági Szakáruház Nyárlõrinc

Kedves Növénytermesztõk, Gazdálkodók!

Szaktanácsadással, széles áru választékkal,
gyors kiszolgálással várjuk

minden kedves régi és új vásárlónkat.
A pontos kiszolgálás és szaktanácsadás mellett, a

2011-es évben minden eddiginél 
kedvezõbb termékárakkal várjuk Önt. 

Jöjjön el és gyõzõdjön meg errõl személyesen. 
Teljes körû növényvédõ szer termékválasztékunk
van, szántóföldi kalászos, napraforgó, kukorica,

szõlõ, zöldség, gyümölcs és dísznövény kultúrában.
Új termékeink: Zöld Arany: Indító, Energia, Érlelõ,

Bór Extra, Kálcium és Kalászos.
Bõvebb tájékoztatás: http://www.mutragya.hu

weboldalunkon.
Egyéb termékeink: Vízoldható, öntözõ, csepegtethetõ egy
és több hatóanyagú mikroelemes mûtrágyák, baktérium 

trágyák, fátyolfóliák, mezõgazdasági PE csövek,
csepegtetõ szalagok, minõségi szerves granulált trágyák,

natúr és magvetõ tõzeg keverékek.

Szeretettel várjuk Önöket, várunk Benneteket.

Dobos István, Növényvédelmi szakmérnök és a Harkály Bt.
Munkatársai. 6032. Nyárlõrinc, Állami Gazdaság utca 3.

Telefon: 0 6 / 7 6 - 3 4 3 - 0 0 8 ,
Nyári nyitva tartás: Hétfõtõl – Péntekig:  8 – 17 óráig,

Szombaton:  8 – 12 óráig.

A megbízható minõséget képviseljük, 
már közel húsz éve!



NA NE.. .  KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „AZÉRT VAGYUNK A VILÁGON, HOGY VALAHOL OTTHON

LEGYÜNK BENNE.“ 
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Kasztel Antalné. Selyem-
akácfát nyert: Puskás Marianna. A vacsorát nyerte: Tábori Kálmánné, melyet
az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hónapon belül.
Újságelõfizetést nyert: Gergely Józsefné, Szabó Imréné, Kiss Éva. (Õket
regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a
Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük.  A nyerteseknek gratulálunk!  Köszönjük a fela-
jánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora); Kalicsné Ilikének
(Tuppervare) és Klárik Lászlónénak (selyemakác). 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor
*  Készült: 1000 példányban,  2011-ben *  Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit * A szerkesztõség  postai  címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. *  Kiadó:

AGYagVIRÁG Bt.* Tel.: 76/548-040 * E-mail: czinege.edit@gmail.com * Nytsz.: B- TszL-40-b-1989 * Kéziratot nem õrzünk és nem küldünk vissza.

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

MODERN NAGYI:
– Itt a nagymama üzenetrögzítõje beszél!
Jelenleg nem vagyok elérhetõ! Ha nem
a rokon, kérem a szokásos sípszó után
szíveskedjék meghagyni az üzenetét.
– Ám ha egyike vagy a gyerekeimnek,
akkor nyomd meg az 1-es vagy a 2-es
gombot – attól függõen, hogy melyik
gyerekem vagy, és használd a további
lehetõségeket:
– Ha napközben nálam akarod hagyni a
gyerekeidet, nyomd meg a 3-ast. 
– Ha mosni és vasalni való ruhád lenne,
nyomd meg a 4-est.
– Ha éjszakára nálam akarod hagyni a
gyerekeket, nyomd meg a 5-öst. 
– Ha az iskolába kell a gyerekekért
menni, nyomd meg az 6-ost.
– Ha ennivalót kellene hazavinni hozzá-
tok, nyomd meg a 7-est.
– Ha nálam akarsz enni, nyomd a 8-ast.
– Ha pénzre van szükséged, a 9-est.
– Ha meg akarsz hívni vacsorára, vagy
a színházba, netán beszélgetni szeret-
nél velem, akkor egyszerûen csak
beszélj, mert hallak!..

Az idõs bácsi elmegy a szemorvoshoz,
s panaszolja, hogy nagyon rosszul lát.
– Nézzen ki bácsikám az ablakon, és
mondja, mit lát? – mondja unottan a doki.
– A Napot! – mondja halkan az apó.
Ráförmed az orvos:
– Na, hátakkor mi a francnak akar még
annál is messzebbre látni?

– Elnézést, ne haragudjon, az állomást
keresem...
– Nem haragszom, keresse!

Buli után a pasi így szól a frissen meg-
ismert szöszkéhez:
– Cseréljünk telefonszámot!
– Nemáá, nekem kell az enyém, olyan
sokan ismerik! – nyafog a szöszi...

Egy pasi – gipszelt lábbal – horgászik a
folyóparton.
Arra megy egy másik horgász, s kérdi:
– Harapnak a halak?
– Áááá, csak elestem...

Buszsofõr-mottó: „Aki integet, az bú-
csúzkodik; aki fut, az sportol. Az utas
az, aki vár a megállóban.“

Amerikai katona õrt áll az erõd tetején.
Egyszer csak lekiabál a  parancsnoknak:

– Parancsnok úr, jön kétszáz indián!
– Barátok, vagy ellenségek?
– Valószínûleg barátok, mert együtt jönnek!

Házsártos feleség mondja a férjének:
– Mennyivel jobban tettem volna, ha magá-
hoz az ördöghöz mentem volna feleségül!
– Erre ne is gondolj! Közeli rokonok nem
házasodhatnak!...

Az új vendéget megvágja a borbély. Némi
mellébeszéléssel próbálja kiengesztelni:
– Bocsánat uram, járt már nálunk?
– Nem, a lábamat a háborúban vesztettem el.

Közmondások  HORGÁSZNYELVEN:
(köszönjük Vitéz Tiszaugi-Szabó Tamásnak!)

Amit megfogtál, az az igazság.
Aki korábban horgászik, hamarabb szákol.
Addig dicsekedett, míg a törpeharcsából
szürkeharcsa lett...
Ha ponty nincs, keszeg is jó.
Kicsi halnak nagy feneket kerít.
Halat pikkelyérõl, horgászt botjáról
ismerni meg.
Ha megdobnak kõvel, dobd vissza ólom-
mal.
Ki horgásznak hisz, nádra támaszkodik.
Amilyen a horgász, olyan a szerencséje.
Jég hátán is van kapása.
Isten nem ver horgászbottal.
Szakadás után okos a horgász.
Ahány víz, annyi szokás.
Aki a kis halat nem szereti – pucolni –, az
a nagyot nem érdemli!
Kapás közben jön meg az étvágy!
Biztos helyed bizonytalanért el ne hagyd!
Kerülgeti, mint jóllakott ponty a kukoricát.
Akasztott ponty fél a csalitól.
Hamarabb utolérik a horgászt, mint a
sánta kutyát.
Ahol nincs, ott ne horgássz!
Mindenütt jó, de legjobb a víz mellett.
A gazdagság nem teszi szerencséssé a
horgászt.
Kis ember Abu-bottal jár.
Nincsen akkora hal, amit haza ne lehetne
vinni!
Nem mind nagy hal, ami fénylik!
Éhes keszeg csontival álmodik.
Ki korán kel, nagy halat lel.
Jó víznek nem kell cégér.
Kétszer ad, ki gyorsan adja szákját.
Ajándék halnak ne nézd a hosszát!
Addig jár a horgász a vízre, míg gyereke
lesz otthon az asszonynak.

Vízsz.: 1. Ilyen kirándulásokra is vállalkozhat, hogy megismerje hazánk
egyes vidékeit, településeit. 10. Csupán. 14. Olasz vígjáték-író (Pietro). 15.
Sajtoló. 17. Japán viselet. 18. Vásárolni. 19. Képes Sport. 20. Névelõ. 27.
Gondban van! 22. Vasúti kocsi része. 23. Folyó Szibériában, a Kara-tengerbe
ömlik. 24. Düledék. 26. Nyugati gót király. 28. Angol mérföld. 29. Nagy-...; 813
méter magas hegy a Börzsönyben. 31...., egészséget! (Katonák köszönése
volt.) 32. Alácsüng. 33. Mintadarab! 34. Délszláv népcsoport. 36. Nagy testû
háziállat. 37. Író, Az én újságom szerkesztõje volt (1859-1929). 40. Értékpapír
szelvénye. 41. … -Komité; ellenállási szervezet volt. 42. ... Louis; olimpiai
város. 43. Kossuth-díjas író (Péter, 1897-1970). 44. Baia ... Nagybánya román
neve. 45. Szalmából font kötél. 47. Hellyel kapcsolatos névutó. 48. Romániai
magyarnyelvû folyóirat. 50. Sportöltözet. 51. Albán pénz. 52. Keserves. 53.
Vércsoport. 55. Mindig ez van. 56. Úgymint, röv. 57. Színvonalas. 58. Titkon
megszerez. 60. Fajtatiszta (állat). 62. Csípõs gúny. 63. Juhász Gyula múzsája.
64. Kellemes kiránduló- és fürdõhely egyik állomása lehet.

FÜGG.: 1. Rendet teremtõ. 2. Az USA tagállama. 3. Tagadószó. 4. Kerouac
regénye. 5. Görbe Nóra sikeres szerepe. 6. Mangán és oxigén. 7. Álom egy-
nemû betûi. 8. Mustárgáz. 9. Irodai alkalmazott. 10. Fekete István regénye. 11.
Tiltószó. 12. Egy mondás szerint a tolvaj szülõje. 13. Nemcsak az Alföldön, a
hegyvidéken is van látnivaló bõven. Egy kellemes megállóhely lehet ez a
város. 16. ÉNN. 18. Duna-parti hely, melyet szintén pihenésre, kirándulásra
ajánlunk. 22. Üdülõhely a Mátrában. 23. Kendermegmunkáló eszközök. 25.
Kezdõdik a móka! 27. Bemázol. 28. Elmélázik. 30. Nagy dunai sziget. 32.
Becézett férfinév. 35. Kellemetlen az ilyen esõ. 36. Összefestékez. 37.
Védõharang. 38. Énekkar. 39. A túloldalra fut. 40. Férfinév. 42. Az 1848-as kor-
mány belügyminisztere (Bertalan). 43. Más ország fizetõeszköze, ha kül-
földre megyünk… 44. Színésznõ (Lili). 46. Lásd a vízsz. 56. sz. sort. 48.
Bejegyzés a takarékbetétkönyvben. 49. Turandot hercege. 52. Kivételesen, röv.
54. Írásjegy. 57. Több nõi név becézése. 56. ... divat; folyóirat. 59. Béke,
oroszul. 61. A természetes logaritmus rövidítése. 62. Kettõs betû. 
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