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XXIV. évfolyam 4. szám Régi magyar neve: Szent György hava. Székelynaptár szerint: Szelek hava

„ Magyarnak lenni  büszke gyönyörûség.“ Sajó Sándor  

Mindennél erõsebb 
az anyai szeretet.. .

Nem az a leghatalmasabb,
akinek a legtöbbje van, 

akinek legnagyobb a kincse, gazdagsága;
Hanem az a leghatalmasabb,

aki  embert  szül  a v i lágra. . .

Csodálatos kincs van az édesanyák ölében: életet adnak egy
másik szellemi lénynek, egy piciny gyermeknek, aki õt válasz-
totta, mert õt találta a legjobbnak... Õt, aki felelõsséggel,
szeretettel, odafigyeléssel, megfelelõ gondoskodással terel-
geti,  irányítja, felneveli õt... 

Amikor az édesanya, a fiatal nõ világra hozza a gyermekét,
akkor nemcsak a gyermek születik meg, hanem maga az
ÉDESANYA is! A kicsi baba gondozása, ápolása édes feladat;
egyfajta játék! Elõször nem is szavakat tanulunk TÕLE, hanem
mosolyt, simogatást, érintést,  ölelést; az éltetõ erõt! A
védelmezõ kar biztonságos erejét tapasztaljuk meg... 

S már hallom is azt a néhány sort, melyet a minap találtam:
„Nincsen a gyermeknek olyan erõs vára, mint mikor az anyja
õt karjaiba zárja. Nincsen örzõbb angyal az édesanyánál,
éberebb csillag sincs szeme sugaránál. Nincs is annyi áldás,
amennyi sok lenne, amennyit az anya meg ne érdemelne...“

Mindannyian gyermekek vagyunk otthon, legyünk akárhány
évesek is! Édesanyánk jóságos arca, titokzatos mosolya, lán-
goló lelke mindig, minden bajban gyógyír. Puha, simogató
keze, halk szava a legmélyebb sebeket is begyógyítja, a
legkuszább gondbarázdát is kisimítja! Egy édesanya, aki
magától meggyógyul, ám ha beteg a gyermeke, gyógyító
kezének gyöngéd ereje mindennek ellen tud állni. 

Gyógyít, felmelegít, erõt sugároz.
Hogy honnan van ennyi ereje? Ki tudja! 
A Jóisten ezt is nagyon bölcsen megoldotta.
Hogy ki õ, mi õ nekünk? Azt el nem mondhatjuk! Mert mi még

annyira sem találunk rá méltó szavakat, fogalmakat, mint
ahogyan kereste a költõóriásunk... 

De amíg itt van közöttünk, amíg együtt lehetünk Vele,  addig
minden erõnk visszatér, addig minden bánat mosollyá változik,
minden könnycsepp felszárad.

Minden ÉDESANYÁT nagyon sokáig éltessen az Isten!
Czinege Edit 

Gyermeked…
(Anyák napjára)

Úgy szeret mint a levegõt,
mint a Napot az éltetõt,
Mint a tavaszi virágokra

hulló májusi esõt.
Legyen mosoly könny helyett,
simogasson áldott két kezed…

Neked nyílik az orgona,
s minden színes rokona,
Illatában lelked fürödjön,

hisz' Te magad vagy a csoda.
Legyen mosoly könny helyett,
simogasson áldott két kezed…

Úgy szeret mint a kenyeret,
mint sziklát a hûvös tengerek,

Anyák napján hálával
emleget a Te gyermeked.

Legyen mosoly könny helyett,
simogasson áldott két kezed…

Neked adná a megélt éveket,
õsz helyett barna tincseket,

Csak hogy örökké simogasson
Áldott két kezed.

Kovács Sándor

 

„Anya, ki vigyáz ránk, kinek
dúdolása álomba ringat, 

s oly széppé teszi az ébrenlétet is,
mint az álmokat.“ 

Az Isten éltessen és áldjon
minden

ÉDESANYÁT 
és 

NAGYMAMÁT!

El ne feledje, hogy május utolsó péntekén, 25-én 

16 órakor kezdõdik  a Mákvirág Galériában

a Lakiteleki Mûvészetek Napja!

A legújabb  rendezvényt a 15. születésnap köré rendezi a galéria tulajdonosa 
a  munkatársakkal, s az alkotókkal együtt...

Legyen Ön is a vendége az estébe hajló eseménynek, a sok érdekességnek!

A TÕSFÜRDÕ NYITÁSA:  április 28-a,  9 óra! Szép idõ lesz!

Majális a Holt-Tisza partján,
a Tõserdõben 2012. április 30-án!

800 Ingyenes lovaskocsizás a Tõserdõbe – meg-
állóhelyek: Mûvelõdési Ház, Autóscsárda, 
Víg Matróz kocsma, Piactér

900 Megnyitó, májusfaállítás, 
fellép a lakiteleki Népdalkör

930  ZAFIRA Dance Team bemutató
1000 Ovifoci- aranylábú gyerkõcök mérkõzése
10 és 12 óra között LÓSIMOGATÓ! 

Gyermekközelben a pónik, a csikók és a nagy lovak...
1030 „Játszunk most együtt!“ – Nánási Lívia zenés
gyermekmûsora, közremûködik Belicza András 
1100 Zoomba bemutató Szoják Alizzal
1200 Májusi dallamesõ – Fekete Attila zenél
1300 Grand UP- bemutató „Ahol a tánc és 

a fitnesz összeér“
1315 „Nálatok laknak-e állatok?“–  házi 

kedvencek ügyességi versenye
1400 Bemutatkozik a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó

Egyesület és a Tölgyfa Sportegyesület birkózói, 
utánuk tréfás vetélkedõkkel várjuk a kicsiket és
nagyokat. (kerékpáros-,lepényevõ-, és egyéb
vidám    egyéni és családos vetélkedõk, kincskeresõ
játék és túra a Tõserdõben)

1600 BeatleSoul – a 60-as évek rockzenéje
tiszakécskei fiatalok tolmácsolásában.

1630 Zene és tánc a színpadon – Boróka citerazenekar
és a lakiteleki Zeneiskola növendékei, Eötvös
Iskola néptáncos gyermekei és a Kösöntyû
Néptánccsoport, Buda Ádám régizenész,
valamint a Szentkirályi Tánccsoport

1900 Belicza András és barátai zenélnek
2000 órától a Mûvelõdési Házban Májusváró buli,
ahova sok szeretettel várjuk a szórakozni vágyókat!

A nap folyamán ingyenesen ki lehet
próbálni a TekergõTér játékait, csakúgy
mint a trambulint és a fa körhintát,
lehetõség lesz kézmûveskedésre,
íjászkodásra, lovaglásra, lovas koc-
sikázásra, a Bolhapiacon pedig bárki
eladhatja megunt, felesleges holmiját. 

További információ kérhetõ a Mûvelõdési Ház telefonján:
06/76/449-034, ill. a muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen!

Ebédrõl a Laki Konyha Kft., 
illetve az Anna Presszó gondoskodik.

A Tõserdõ Turisztikai Kft. egész nap nagy szeretettel
várja vendégeit a Tõsfürdõbe, a Kalandparkba és a

Csónakkölcsönzõbe.

Önt és családját – a barátaival együtt – szeretettel várjuk!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Lipóczi Mira (Vörös Orsolya)
Kecskés Milán Máté (Bálind Márta)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:
NYERLUCZ JÁNOS (1933)
BENDE SÁNDOR (1958)

MIHÁLY JÓZSEF (1953)
VIRÁG SÁNDORNÉ DOBOS ETELKA (1925)
GÁL ISTVÁNNÉ HALUTKAI ROZÁLIA (1927)

ZSIBRITA MÁRIA (1952)

8 Õ R I Z Z Ü K E M L É K É T ! 8

LAKITELEKI    ÚJSÁG április2. oldal

Kedves Betegek!
w Mint ismeretes, Rácz doktor
rendelõje egy ideig – a beázás miatt – az
Egészségházban, a volt fogorvosi rende-
lõben fogadja Önöket az alábbi idõpontokban:
Hétfõn: 1230-1530-ig (a hétfõi zsúfoltság elkerülése
miatt, hiszen két körzet betege egy váróteremben hét-
fõn..., nem egészséges).

A többi nap változatlan:
kedd: 1300 – 1530-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

w Kalocsa doktor csütörtökönként rendel
délután, 1300-tól 1530 óráig; a többi napon délelõtt.

w A LABORBAN: a vérvétel napja
HÉTFÕ!!! lesz változatlan idõpontban

(fél 7- 9-ig) a korábbi helyen (vagyis a régi fogor-
vosi, illetve az ideiglenes háziorvosi rendelõben.)

Lakitelek 
új hírportálja!

A z  ü g ye le t es  o r vo s  t e l e f o n s z á m a :

06-20/91-57-063

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

www.lakitelekma.hu

Örömmel tudatjuk, hogy a fogászati
rendelés az új rendelõben mûködik!
H és SZ délután, K és P délelõtt.

A Di-Care Zrt jóvoltából
lehetõség nyílik a cukorbetegek
részére régebbi vércukormérõ
készülékek cseréjére, illetve
kedvezõ áron új készülékek
vásárlására:
– az inzulinnal kezelt cukorbetegek részére a
cég régi készülékük helyett térítésmentesen
új készüléket tud rendelkezésre bocsátani,
–  a tablettával kezelt cukorbetegek részére
kedvezõ áron új készüléket tud biztosítani.

A részletekrõl lehet érdeklõdni 
dr. Rácz Péter háziorvosnál 

a rendelési idõ alatt.

TÁJÉKOZTATÓ AZ SZJA 1+1 %-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁRÓL

Tisztelt Lakiteleki Polgárok! Közeledik a személyi
jövedelemadó bevallások határideje. A személyi
jövedelemadóról szóló törvény lehetõséget biztosít arra,
hogy magánszemélyek az általuk fizetendõ adó 1%-át
valamely, arra jogosult civil szervezetnek, másik 1%-át
pedig Magyarországon bejegyzett egyháznak ajánlják
fel.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
településünkön az alábbi civil szervezetek részére
ajánlható fel az SZJA Törvény 45. §-a alapján a
magánszemélyek által megfizetett személyi
jövedelemadó 1 %-a:

Civil Szervezet neve Adószáma

Lakiteleki Iskoláért Alapítvány 18346644-1-03
Lakiteleki Óvodáért Alapítvány 18341618-1-03
Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány 18341388-1-03
Lakitelek Közmûvelõdéséért Alapítvány 18352546-1-03
Lakiteleki Tölgy Alapítvány 19550534-1-03
Tõserdõért Alapítvány 18356100-1-03
Lakiteleki Gondozási Központért Alapítvány 18367210-1-03
Községi Könyvtár 15760078-1-03
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 19045009-1-03
Népfõiskola Alapítvány 19049711-2-03

Településünkön két történelmi egyház mûködik: 
Magyar Katolikus Egyház     technikai szám: 0011
Magyarországi Református Egyház technikai szám: 0066

Arra kérem Önöket, hogy adójuk 1-1%-ának felaján-
lásával járuljanak hozzá a helyi közösségek, civil
szervezetek, valamint a Lakiteleken mûködõ történel-
mi egyházak mûködéséhez.

Feföldi Zoltán polgármester sk

REJTVÉNYFEJTÕ VERSENY LESZ MÁJUS 5-ÉN 9.30 ÓRAKOR A MÛVHÁZBAN, 
különféle kategóriákban! GYERMEK (10-14 évig, 14-18 évig) és FELNÕTT korosztályban. Hagyo-

mányos rejtvényfejtés, skan-dináv, szóbeírós; valamint egy választ- ható szuper kategória: rejtvénykészítés.
Nevezés: a Fotóboltban, tel.: 548-040; 70/583-3006, czinege.edit@gmail.com, és személyesen, ill. a

mûvházban! Érd. a 06/76/449-034 és a06/70/931-7886-os telefonszámokon, illetve a muvhaz@lakitelek.hu 

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szerettem, az nem felejt el.

DÖNCZÕ TIBOR JÓZSEFNÉ

halálának 8. évfordulóján.

Szívemben örökké élsz! férjed, Tibor

EMLÉKEZÉS
ifj. Tar Mihály

születés és halála évfordulójára.

Már nyolc  éve,   e lmenté l  örökre,
Fájda lmat ,  ûr t  hagyva szeretõ szívünkbe ' .

Hiányod semmi sem póto l ja .  
A fá jda lmas sebet  az idõ sem cs i l lapí t ja .

Ezután tovább é lsz szeret te idben,
Drága le lked p ihenjen békében .

Emlékeznek rád:
Szeretõ Édesanyád, Feleséged és a Családod

EMLÉKEZÉS
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel.
De egy könnycsepp a szívünkben még érted él,
Egy gyertya az ablakban még érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tõlünk soha senki el nem vehet.
S telnek a hónapok, múlnak az évek,
Szívbõl szeretünk, s nem feledünk téged.

BALLA ÁRPÁDNÉ 
Molitor Julianna 

halálának 1. évfordulójára 
szeretõ családja.

Dóra Tibikét
1. éves születésnapja

alakalmából köszöntik, sok
szeretettel, és boldog gyer-
mekkort kívánnak: keresztanyu, mama,

szülei, testvére és a család többi tagja

Dóra Dávidot 16. születésnapja
alkalmával köszöntik: 
mama, keresztapu, testvérei,

valamint az egész család

Lakitelek-
Tõserdõ,

TÕSFÜRDÕ

Újra itt a Nyár!
Szeretettel várjuk minden régi és új
vendégünket, április 28-án (szomba-
ton) nyíló, Tõsfürdõbe, valamint a
csodálatos erdõs részen épült
Kalandparkba és a Holt-Tisza
partján a Csónakkölcsönzõbe!

Mindennapos nyitva tartás:
Fürdõ: 9-17,

a Tõserdei Kalandpark és a
Csónakkölcsönzõ  10-17 óráig. 

Programjaink közül:
* Május 18-án Szabadtéri vándor-
kiállítás Tõserdõ/ Mûv.ház

* Május 26-án Nyugdíjas
Találkozó lesz a Tõserdõben

Kísérje figyelemmel ajánlatainkat is!

FELHÍVÁS!
Az emlõszûrõ vizsgálat 

folytatódik!
A lakiteleki nõk máj. 31-re 

és jún. 4-re kapnak meghívást.
Feltétlenül menjenek el!

(Bõvebben a májusi számban írunk!)
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„KEMÉNY DIÓ“ – beszélgetés Madari Andor alpolgármester úrral

– Mostanában alkalmam volt arra, hogy valamennyi
orvosi rendelõben megfordultam. Példaértékû a fogor-
vosi felújítás, jó bemenni a rendelõbe. De már a váró-
terem sem a lepukkadt mozaikpadlós, 60-as évekbõl
átmentett helyiség; a rendelõrõl nem is beszélve. Végre
bekerült e régen vásárolt fogorvosi szék. Ez a felújítás a
doktor úr és az önkormányzat közös „üzlete“ volt.

No, de azt is tudjuk, hogy a télen egy vízvezetékcsõ
„eldurrant“ Rácz doktor rendelõjében, s a kiömlõ víz

eláztatott mindent. Voltam a rendelõben, a váróban…, elképesztõ „csata utáni“ jelent
látható: lepotyogott csempe, armatúra, felázott fal… Úgy tudom, még mindig nem ren-
dezõdött a felmérés a biztosítóval, s addig nem lehet hozzákezdeni a felújításhoz. Jó az
értesülésem? Van-e felelõse ennek a balesetnek? Mikor fogják elkezdeni a felújítást?
S ami még fontosabb: mikor lesz ennek vége?

– A biztosító kárszakértõjének össze lett gyûjtve az összes ezzel kapcsolatos káreset
dokumentációja (jegyzõkönyvek és fotók), ezt elküldtük a részére. Ezt tanulmányozzák,
értékelik és ezek alapján állapítják meg a kifizetésre kerülõ kártérítési összeg mértékét.
Mindezek után lehet arról beszélni, hogy mikor és milyen munkálatokat fog elvégeztetni
az épületen az önkormányzat. Elõre láthatólag ez még hosszú idõ lesz.

A felelõsség megállapítás is ennek a folyamatnak a része, de a jelenlegi ismeretek
alapján anyaghiba volt a káresemény kiváltója.

– Iszonyú állapot uralkodik az összenyomorított rendelõkben! Egy helyen van a két
körzet kartonozója, mert a volt fogorvosi rendelõ – ahova Rácz doktor beszorul –
olyan kicsi, hogy a beteg már alig fér be a vizsgálatra. A váróteremben kevés szék,
sok a beteg, a levegõ még kevesebb. A zsúfoltságán a doktorok úgy igyekeztek javí-
tani, alakítani, hogy a rendelési idõt felváltva töltik. De tarthatatlan a helyzet! 

– A közös rendelõi váróterem használatot hosszabb távra kell átgondolni, érdemes
azt a gyakorlatot erõsíteni, hogy eltolt rendelési idõben a tumultus nagyban
csökkenthetõ. Elképzelhetõ, hogy kis átalakításokkal még élhetõbb és kényelme-
sebb lehet a betegek várakozása és ellátása, ezt fel kell mérni.

– Lakiteleken az egyik legtöbbet hallott beszédtéma a szemétszállítás. Mint tudjuk,
április 1-jétõl az önkormányzati tulajdonú Laki-Gazda Kft. szállítja a lakiteleki hulladékot
a Saubermacher Kft. helyett. Többekben felvetõdött, hogy ebben az átmeneti idõszak-
ban elképzelhetõ-e, hogy mindkét szolgáltatótól fog számlát kapni a lakosság?

– Ennek nem szabad elõfordulnia! Az elõzõ szolgáltató az elsõ negyed évi elvégzett
munkájáért járó díjat áprilisban fogja beszedni, amikor már az új szolgáltató, a Laki-Gazda
Kft. a helyi közszolgáltató, ezért úgy tûnhet, de nem lesz kettõs számlázás. A Laki-Gazda
az elvégzett munkájáért elõször csak július hónapban fog számlát küldeni a lakosságnak.
Erre az idõpontra remélhetõ, hogy mindenki rendezni tudja számláit az elõzõ szolgáltató-
val. A Saubermacher Kft-t nem kiszorította a faluból a Laki-Gazda, hanem a Sauber már-
cius 31-én lejárt szerzõdését az önkormányzat nem hosszabbította meg. Így a településen
keletkezõ szemét elszállításából keletkezõ haszon helyben marad úgy, hogy ezzel három
új munkahelyet is teremtettünk. Három család megélhetésén javítottunk, remélhetõleg
hosszú távra, így õk már nem lesznek segélyre szorulók, hanem adófizetõ lakiteleki lakosok.

– Mi történik most a vállalkozók szemétszállításával? Miért próbálja a Saubermacher
is szállítani tõlük a hulladékot? Miért éri meg még úgy is itt maradnia a régi szolgáltató-
nak, hogy gyakorlatilag nincs munkája?

– A vállalkozók egyéni szerzõdéseket kötnek a vállalkozásukban keletkezõ szilárd hul-
ladék elszállítására, tehát nekik nem kötelezõ az önkormányzat által szerzõdött közszol-
gáltatót foglalkoztatni. A Laki-Gazda Kft. eddig is sok vállalkozást keresett meg és folyam-
atosan veszi fel a kapcsolatot további helyi vállalkozásokkal új szilárdhulladék szállítási
szerzõdés reményében. Minden vállalkozásnak módjában áll az esetlegesen le nem járt
szerzõdését rövid határidõvel felmondani és átkötni a helyi közszolgáltatóhoz, ezzel is
támogatva a települést. Tudatosan törekszünk minél több feladat helyben történõ
megoldására, a kiadások csökkentésére vagy helyi vállalkozásoknál tartására. Ezen gon-
dolatok mentén úgy gondolom, hogy minden felelõsséggel gondolkozó, faluját kicsit is
szeretõ vállalkozó ezt az elvet magáénak is tudva az önkormányzati Kft.-t helyezi elõnybe.
Nem hiszem, hogy a szemétszállításban nagy különbség lehet, az új szolgáltató is magas
színvonalú szolgáltatást fog nyújtani. Az esetleges kezdeti hibákért türelmüket kérjük, a
jobbítás szándékával dolgozunk. A felmerülõ problémákat jelezzék a szolgáltató felé!

– Az üdülõterületen élõk közül is többekkel is beszélgettem. Sokan nem tudják még
most sem, hogy azzal, hogy a konténeres szállítás megszûnt, több mint 10 millió forint
kiadástól mentesül az önkormányzat. Igen, fájdalmas, hogy be kellett vonni az
üdülõsöket is a szemétszállítási költségbe, de a mai világban sajnos ezt a 10 milliót nem
tudja az önkormányzat felvállalni. 

A zsákos gyûjtés elsõsorban azoknak okoz gondot, akik valóban ritkábban járnak ki.
Hallottam olyan javaslatot is, hogy a volt konténerek helyére készítsen az önkormányzat

egy kis „tárolót“, mely dróthálóval körbekerített kis lerakóhely lehetne (esetleg még egy
kis födelet is kaphatna). Ehhez kulcsot adnának a területileg illetékes háztulajdonosok-
nak, s így nem kerülne bele sem zöld hulladék, se fanyesedék… se semmi, ami oda
nem való. Lenne gazdája.

Mint hallottuk polgármester úrtól, minden jó ötletet meghallgatnak, megvitatnak, hiszen
a jelenlegi helyzet egy kiindulási alap, melyen lehet változtatni. BESZÉLGETNI KELL, S
A LEGJOBB MEGOLDÁST MEGTALÁLNI EBBEN IS, MÁSBAN IS.

– Az elõzetes egyeztetések alkalmával ennek a lehetõsége is felmerült, de az
elõzõ évek tapasztalatai alapján nem támogatta senki. Ennek kialakításával nagy
valószínûséggel minden egyes helyen egy-egy illegális szemétlerakó központját
alakítanánk ki. Ennek késõbbi rendben tartása és felszámolása nagy költségeket
róna az önkormányzatra, mind a mellett, hogy egy végeláthatatlan folyamatot indí-
tanánk el. A mostani rendszernek pont az a célja, hogy ennek lehetõségét a lehetõ
legjobban lecsökkentsük. Tudom, hogy ez egyelõre mindenki számára szokatlan, de
idõvel megtalálja benne mindenki azt, amit szeretnénk nyújtani.

– Máris problémás, hogy a szippantó autó csupán korlátozott mennyiségû szennyvizet
vihet ki egy-egy nap alatt a szennyvíztelepre. Elõre be vannak már sorolva a lakosok,
van olyan hely (elsõsorban az üdülõterületen), ahova több mint egy hét múlva tud eljut-
ni a szippantó. Kicsik az emésztõk, ha tele van, nem tud hova folyni… NAGY GOND!
És még nincs itt az üdülési szezon! Mit lehetne nagyon sürgõsen tenni?? Hogyan
lehetne a kapacitást bõvíteni? Mi lehet a megoldás? Nagyon sokan visszasírják a régi
rendszert ebben is…

– A problémát viszonylag rövid idõn belül észleltük és egyeztetések után lépéseket
tettünk a múlt hónapban az akadályok elgördítése érdekében. Az tény, hogy a telep
üzemelési engedélyében csak napi 20 köbméter szennyvizet lehet tengelyen (szippan-
tó autóval) beszállítani. A rendszer a tisztító telepen teljesen automatizált, rögzíti a
telepen történõ minden nemû mozgást és munkavégzést. Így nem is lehetne a szabá-
lyokat áthágni az üzemeltetõ tudta nélkül, amely egyébként az engedélyünk azonnali
visszavonását eredményezné.

Véleményünk szerint ezt a minimális korlátot napi 40-50 köbméterre meg lehet emel-
ni úgy, hogy nem veszélyeztetjük a tisztítómû hatékony mûködését és megfelelõ
minõségû tisztított szennyvíz kerül ki a teleprõl a késõbbiekben is. Ezt különösen iga-
zolják számunkra azok a tények, hogy a tervezéskor megadott számok egy része nem
valósult meg és nem is várható a közeljövõben. Így közel 40%-os kapacitással üzemel
a telep, amely sokkal több szennyvíz befogadását is lehetõvé teszi.

Ezen változtatások érdekében a telep üzemeltetõjével megegyeztünk, hogy folyam-
atos labor vizsgálatokat végez a szippantóval beszállított szennyvíz minõségének pon-
tos megállapítása érdekében. Majd ezen eredmények tükrében kezdeményezi a telep
engedélyes terveinek módosítását az illetékes hatóságnál és csak ez után lehet hiva-
talosan is többet beszállítani. Az üzemeltetõ nagyon készségesen állt mellénk céljaink
elérése érdekében, így bízom a mihamarabbi, megfelelõ változásban.

A régi rendszer sokak szerint jobb volt?! Ezt, mint szolgáltatást igénybevevõ bárki
mondhatja, ezt nem is tudnám cáfolni, de akkor is ezek az engedélyek és szabályok
voltak érvényben. Mi, mint önkormányzat nem térhetünk el semmilyen szabálytól sem,
azok mentén kell folyamatosan mûködnünk.

– A Mûvelõdési Ház melletti parkban már kijelölték egy új játszótér építésének területét.
Mibõl, hogyan épül a játszótér, és milyen lesz? Lesz valamilyen mód a védelmére? Talán
nem ártana bekeríteni! Hiszen így azt is szétverhetik majd egyes vandál-huligán elemek,
motorral felhajtanak a hintára, elvagdossák a tartó köteleket…)Sajnos tapasztaltuk!

– Reményeink szerint néhány nap múlva elkészül az új játszótér, amelyre még az
elõzõ testület adott be pályázatot és a tavalyi évben értesültünk a kedvezõ döntésrõl.
A tavalyi Erzsébet-napi faültetés alkalmával a leendõ játszótér szegélyét sövénnyel
ültettük körbe, és ezen belül lesznek elhelyezve a játékok. A szükséges földmunkát
a Laki-Gazda munkagépei elvégezték. A sövény mellé tervezett kis kerítést a
Településüzemeltetés szakemberei készítik el és telepítik le a helyére. A játékokat a
legkedvezõbb ajánlattevõtõl rendelte meg az önkormányzat, és szerencsére ez is
helyi vállalkozás. Remélem, jól tükrözõdik ebbõl a munkából is a szándék a pénz
helyben tartására, a lehetõ legtöbb feladat önálló megoldására.

A játékok szokásos játszótéri elemek lesznek: láncos hinta, mérleghinta, vár
csúszdával és a kisebbeknek rugós hinta.

Sem a játszótér, sem a park védelmére eddig nem készültek tervek. Nagyon bízunk
abban, hogy a részben közösen végzett munkát mindenki a magáénak érzi, és jobban
megbecsüli. A 2010-es templomparki faültetés után sem történtek intézkedések az
õrzésre, de az idõ azt bizonyítja, hogy nem is szükséges. Az embereket felnõttként
kell kezelni, és nem a rosszat kell mindenben feltételezni. Nem szeretnék csalódni, és
kamerákkal, illetve biztonsági emberekkel õriztetni a teret. Folyt. a köv. oldalon!
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– Az elõzõ képviselõ-testületi ülésen volt egy kezdeményezés, miszerint
foglalják bele a testület szabályzatába, hogy a képviselõknek kötelessége
Lakitelek érdekeit szem elõtt tartaniuk képviselõi minõségükben, de a magán-
szférában is. Miért kell ezt deklarálni?

– Ezt személy szerint én vetettem fel. Ezt azért tartom fontosnak, hogy a
képviselõk mind a testületi munkájukban, de a magánéletükben is úgy éljenek,
ahogyan azt választóik elvárhatják tõlük. Példamutató módon kell minden
képviselõnek a település érdekeit szem elõtt tartani minden megnyilvánulási for-
mában, úgy, mint nyilatkozatok, szavazatok, cikkek, megjelenésben és akár a
kétkezi munka kapcsán is. A Lakitelekért Emlékérem díjazottaitól mindenki
jogosan elvárja, hogy példamutatóan dolgozzon a munkahelyén, a köz érdekében
és a magán életében is. Ezt mindannyian magunkra nézve is kötelezõnek gondo-
lhatjuk, mert így van igazán értelme a munkánknak. Röviden megfogalmazva: a
képviselõi eskü szövegéhez kell hûnek lenni, és akkor nem lehet probléma.

– Februárban tisztújítást tartott a helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, mely
elnökévé választották. Milyen mederben próbálja terelgetni a helyi tûzvédelemi
gondolatot, merre folytatja útját a nagy múltú egyesület?

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Lakitelek egyik legrégebbi múlttal ren-
delkezõ egyesületének vezetõ tisztségét tölthetem be. Ebben az évben múlt,
hogy 72 éve bejegyezték, és az óta is folyamatosan mûködik az egyesület. Az
eddigi vezetés megbízatása lejárt és nem kívántak jelölt ként indulni a választá-
son. Az újonnan felállt vezetõség teljesen kicserélõdött, frissen belépett tagok-
ból lett megválasztva. Megválasztásom elõtt már több egyeztetést folytattam a
tagság kibõvítése érdekében, próbáltam az egyesületet és munkáját minél
szélesebb körben megismertetni. Lehetõséget biztosít az egyesület minden
érdeklõdõ számára, de különösképpen a vállalkozásokat várjuk, hogy csatlakoz-
zanak folyamatos ingyenes képzéseinkhez és gyakorlatainkhoz. Igyekszünk
minél szélesebb körben megismertetni a tûz elleni védekezés lehetõségeit és
ezt rendszeres gyakorlatok révén rögzõdött mozdulatokká alakítani.

Elsõ lépésként egy ütõképes aktív csapatot tervezünk összeállítani, melyben
nagy szerepet szánunk a volt és jelenlegi hivatásos tûzoltóknak. Minden lehet-
séges eszközt felhasználva igyekszünk az egyesület felszerelését a minimális
szintre mihamarabb fejleszteni, majd ezt folyamatosan bõvíteni. Az utóbbi
hónapok káresetei alkalmával is szinte egy idõben értek a helyszínre az
egyesület tagjai a hivatásosokkal, úgy hogy minket õk riasztottak.

Közeljövõre vonatkozó terveink között szerepel az aktív tagjaink részére profi
védõfelszerelések beszerzése, mert e nélkül ez a munka felelõsséggel nem
végezhetõ. Itt az ember könnyen szerezhet súlyos sérüléseket, akkor, amikor a
saját szabadideje terhére a köz érdekében hoz áldozatot. 

Jó mûszaki állapotban levõ tûzoltó gépjármûvünk mellett szeretnénk egy
kisebb autót beszerezni, amelynek olcsóbb az üzemeltetése és kisebb kár-
esetekhez gyorsabb, hatékonyabb beavatkozást tenne lehetõvé. Ennek a beszer-
zésnek az elõsegítésére minden segítséget szívesen fogadunk.

Hosszú távú terveink között szerepel az egyesület számára az önálló beavatko-
zási jogosultság megszerzése. Ez után nem kellene megvárni a hivatásos tûzoltósá-
gokat, hogy ki érjenek a helyszínre, mi magunk is elháríthatjuk a bajt. A tagjaink
magas létszáma biztosítékul szolgál arra, hogy mindig legyen bevetésre alkalmas jó
néhány önkéntesünk, akik megfelelõ helyismerettel és tapasztalattal rendelkeznek.

– Hamarosan beköszönt a nyár, indul a turisztikai szezon. Milyen tervekkel
készülnek a Tõserdõben? Egyre sûrûsödõ, egyre színesebb programokkal várja
az idei szezonban a kikapcsolódásra vágyókat az újonnan alakult Tõserdõ Kft.
szervezésével, támogatásával létrejövõ programok. Minden idelátogató meg-
találhatja a magának tetszõ programot szinte a nyár egész ideje alatt.

– Számtalan olyan rendezvényünk lesz, ahova nagy tömegben várhatók családok,
csoportok is. Nagy gond, hogy nem sok lehetõség van alvásra. Lesznek-e szálláshelyek?

Az önkormányzat tulajdonában álló autós kemping továbbra is rendelkezésre
áll a faházaival és sátorhelyeivel, melyet helyi vállalkozó üzemeltet a tavalyi év
óta, mondhatni nagyon jó érzékkel.

Magasabb színvonalú szálláshellyel sajnos nem rendelkezik az önkormányzat,
így az ilyen igényeket nem tudta eddig kielégíteni. Jelenleg folyó tárgyalások
végéhez közeledve ez a probléma is megoldódni látszik. Az Alkotóház (volt
Harcos iskola) üzemeltetésébe társul be a Tõserdõ Kft. a holt szezonjuk
kihasználására, amely érdekes módon ebben az esetben a nyári idényre tevõdik.

Ez a ház színvonalas elhelyezést biztosít 37 fõ egyszerre történõ elhe-
lyezésére és e mellett több nagy közösségi térrel is rendelkezik. Ezzel is egy
újabb szolgáltatást tudunk biztosítani ez évtõl a hozzánk látogatóknak.

Köszönöm! S most is ígérem, hogy lesz folytatás!
Kedves Olvasók! Várjuk további kérdéseiket, észrevételeiket, érveiket, amikkel

folytathatjuk a beszélgetést, a nyilvános eszmecserét!  Köszönjük! Czinege Edit

Április 5-én, a hónap elsõ csütörtökjén ismét ülést tartott a
képviselõ-testület. Az elsõ napirendi pontban elfogadták a
képviselõk a polgármester elõzõ testületi ülés óta eltelt idõszakban
végzett munkájáról szóló írásos beszámolóját.

A második napirendben technikailag módosították Lakitelek 2012.
évi költségvetését. A költségvetés tavalyi tervezésekor még nem
lehetett mûködési hiányt tervezni, ezért a költségvetési hiány ÖNHIKI
támogatás címen lett betervezve. Jogszabályi változás miatt most visszaállt a régi rend.
Harmadik napirendi pontban a testület elfogadta az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását. 

Negyedik napirendi pontban pályázat benyújtásáról döntöttek az Önkibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatási alapjához (ÖNHIKI). Az elsõ for-
duló határideje április 30., melyre Lakitelek beadta a maga pályázatát, remélve, hogy az
idei évi 82 millió forintos hiány lefaragható lesz.

A következõ napirendi pontban a települési folyékony hulladékról szóló helyi rendeletet
módosította a testület. Fontos változás, hogy egy tavaly év végén elfogadott törvény
szerint 2012-ben a hulladékszállítás díja nem haladhatja meg a 2011. évi mértéket. Emiatt
a testületnek módosítania kellett a folyékony hulladék szállításának díjtételét (minimális
emelés lett volna 2012-re), ami visszaállt a 2011-es szintre.

A hatodik napirendi pontban arról döntöttek a képviselõk, hogy a 2012. évben az Önko-
rmányzat Településüzemeltetési Csoportja helyett a Tõserdõ Turisztikai Kft. üzemelteti a
Holt-Tisza parti wc-t.

A hetedik napirendi pontban ismét pályázat beadásáról döntöttek. Az Önkormányzat az
Új Széchenyi Terv keretében sikeres pályázatot adott be „Csapadékvíz elvezetõ hálózat
kiépítése Lakiteleken“ címmel, így 103 millió Ft költséggel Lakitelek több utcájában meg
fognak szûnni a nyári felhõszakadások utáni özönvizes állapotok. A pályázat 10% önerõt
tartalmaz (10,3 millió Ft). Az önerõ támogatására szintén lehet pályázni – ezt tette a
képviselõ-testület – az EU Önerõ Alapjához, amely siker esetén az önerõ 60%-át átvállal-
ja (6,2 millió Ft-ot). Ha utóbbi pályázat is nyer, akkor a 103 millió Ft-os beruházáshoz az
Önkormányzatnak csak 4,1 millió Ft-tal kellene hozzájárulnia.

A nyolcadik napirendben a testület felhatalmazta a polgármestert és a Hivatalt, hogy a
korábban megnyert „Tisza-menti kompetenciák“ címû pályázat ügyeit a fenntartási idõszak
alatt is képviseljék. Az elõzõ testületi ülésen arról döntöttek, hogy Lakitelek turisztikai jel-
legû vagyontárgyait a Tõserdõ Turisztikai Kft. mûködtesse, az akkori döntés szerint április
30-ig. Ezt az idõtávot most meghosszabbították december 31-ig.

A tizedik napirendi pontban a budakeszi polgármester által indított, az Európai Unió
Kohéziós Alapjának felfüggesztése ellen tiltakozó akcióhoz csatlakozott a testület 4 igen, 1
nem, 2 tartózkodással. Tizenegyedik napirendben az iskolatej program kapcsán felter-
jesztésrõl tárgyaltak a képviselõk. Az önkormányzatok felterjesztés formájában javaslatot
tehetnek törvények és rendeletek módosítására. Az Önkormányzat azt kezdeményezte
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternél, hogy módosuljon a miniszter 116/2011 (XII.
14.) számú rendelete, mely az iskolatej programról szól. A rendelet szerint jelenleg tejfeldol-
gozó üzemtõl kell megvenni az óvodások és iskolások részére a tejet. Lakitelek Önkor-
mányzata javasolja, hogy ne csak tejfeldolgozóktól, hanem környékbeli gazdáktól is
lehessen tejet vásárolni. A felterjesztést a képviselõ-testület elfogadta.

Egyebek napirendben Felföldi Zoltán polgármester ismertette özv. Kócsó Antalné levelét,
melyben köszönetét fejezte ki, hogy férjét a képviselõ-testület Közbiztonsági Díjjal tüntette
ki. A polgármester bejelentette, hogy a Tõsfürdõ és egy magánvállalkozó közösen pályáza-
tot nyújtott be tocsogó (új medence) építésére, mely pályázat nyert, így közel 50 millió forint-
ból új medence fog épülni a fürdõben. Felföldi Zoltán felolvasta a nagycsaládosok fel-
hívását, melyben csendes emlékezésre hívták a lakitelekieket a tavaly áprilisban elhunyt
kapásfalusi gyermekek emlékére. A polgármester örült a kezdeményezésnek, azonban
jelezte, hogy dunántúli elfoglaltsága miatt nem tud részt venni azon.

Czinege Edit egy lakiteleki lakos problémáját ismertette: egyedülállóként nem adnak ked-
vezményt neki a szemétszállítási díjból. Tóth-Péli Emõke kivizsgáltatja az ügyet. A
képviselõ továbbá említi, hogy kedden-szerdán már kiteszik egyesek az üdülõterületen a
szemetes zsákokat, szerinte olyanok is lehetnek, akik csak azért is kiteszik annak ellenére,
hogy vasárnap lehet kitenni azt. Szentirmay Tamás a komposztálandó zöld hulladékról
kérdezett. Felföldi Zoltán megvizsgáltatja a Laki-Gazda Kft-vel, hogyan lehetne szervezett
formában a zöldhulladékot begyûjteni, illetve próbálják majd arra ösztökélni az üdülõsöket,
hogy a komposztálható hulladékot maguk komposztálják. 

Szentirmay Tamás kérdezte, hogy a Holt-Tisza partján lévõ fakitermelés gallyait az
aprítékolás után hol helyezik el, illetve tuskózás lesz-e. A polgármester válaszában elmond-
ta: az Önkormányzat új fatüzelésû kazánjába kerülnek majd az aprítékok, tuskózás pedig
lesz, rendezni fogják a területet. Kalócz Antal szerint félnek a bejelentõk, az iskolában volt
egy sajnálatos eset, egy román illetõségû személy ellopott egy kerékpárt. Olajos István
tájékoztatta a képviselõket, hogy az „1849-es tápióbicskei csatát ismét megnyertük.“

„VILLANÁSOK“a testületi ülésrõl

Folyt. a köv. oldalon.

Varga Zoltán
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Az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület HÍREI

A csapadékszegény március-
ban sok avartûzhöz riasztot-
ták a tûzoltókat. 
Lakiteleken is több tûznél volt közremûködõ a helyi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület, melyek egy részérõl a
Lakiteleki Újság elõzõ számában már beszámoltunk.
Azóta is több tûzeset volt településünkön.

2012. március 25-én nagy kiterjedésû avar- és
erdõtûz volt Lakitelek határában. Vélhetõen
hegesztés miatt kapott lángra egy elhagyott gyümöl-
csös, majd az átterjedt egy erdõre körülbelül 20 hek-
táron. A kecskeméti és tiszakécskei tûzoltók mellett
nyolc helyi önkéntes, valamint a helyiek ZIL-131-es
vízszállító tûzoltóautója is részt vett az oltásban. Két
lakiteleki gazda a tûz továbbterjedését meggátolva
körbetárcsázta az égõ területet.

2012. március 27-én este egy Jókai utcai rob-
banásveszélyes kazánhoz riasztották a tûzoltókat.
Mivel a megszaporodott avartüzek miatt nem volt a
környékben tûzoltó egység, ezért két helyi önkéntes
vonult a helyszínre. A kazán túlforrósodott, a sípoló
kazánból kiszedték a parazsat, majd homokkal töltöt-
ték meg. A veszély elhárult.

A „bolondok napján“ is komoly feladattal szembesül-
tek önkéntes tûzoltóink. Április 1-jén délután, vél-
hetõen egy eldobott cigarettacsikk miatt kigyulladt a
tõserdei Kontyvirág tanösvény melletti terület, az erdõ
közepén. A kb. 600 négyzetméteren égõ területet a
kiskunfélegyházi és a tiszakécskei tûzoltók fékezték
meg. A területet nehezen lehetett megközelíteni, a
tûzhöz a helyi önkéntesek vezették a tûzoltókat. A
munkálatokban hat önkéntes tûzoltó vett részt.
A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2012.
május 11-én (péntek) 18 órától közgyûlést tart a
Polgárõrség helyiségében (Községi Könyvtár alatt),
melyre tisztelettel meghívom.
A NAPIREND-ben szerepel egyebek között:
Beszámoló az elõzõ közgyûlés óta eltelt
eseményekrõl; Oklevelek átadása; Új tagok felvétele;
Titkár választása; Tájékoztató az egyesület anyagi
helyzetérõl, taglétszámáról; A 2011. évi pénzügyi
beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása;
Megbeszélés az egyesület belsõ riasztási rend-
szerérõl;  Az egyesület további terveirõl... 
A közgyûlés nyitott, azon bárki részt vehet. Akit
érdekel a tûzvédelem, jöjjön bátran, szívesen
látjuk tagjaink sorában.

Támogassa adója 1% -ával a Lakitelek
Önkéntes Tûzoltó Egyesületet! Amennyiben támogat-
ni szeretné Lakitelek tûzvédelmének korszerûbb
meg-szervezését, úgy adója egy százalékával támo-
gassa a Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesületet.
Egyesületünk a támogatásból felszerelését modernizál-
ná, bõvítené, illetve a csapat ütõképességét erõsítené.

Egyesületünk tevékenységérõl a Lakiteleki Újság-
ban, illetve a www.lakitelekMA.hu/tuzoltoegyesulet
oldalon tájékozódhat.
A személyi jövedelemadó bevallás „EGYSZA“ adat-
lapján (Rendelkezõ nyilatkozat a befizetett adó 1+1
százalékáról) a kedvezményezett adószáma felületen
tüntesse fel a Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület
adószámát: 19045009-1-03.  Köszönjük támogatását!

Madari Andor elnök: 30/412-54-17
Varga Róbert parancsnok: 30/915-52-17

A honvéd hagyományõrzõ fiatalok elsõ
alkalommal mentek Lakiteleken kívüli
bemutatkozásra, 25-en voltak.

Tóth Sándor külsõ bizottsági tag javasol-
ta, hogy a nyári tõserdei rendezvényeket
propagálják majd tavasszal és kora
nyáron. Megemlítette Tubak Róbert
lakiteleki olimpikont is; kéri, hogy támo-
gassa õt az Önkormányzat. A Polgármesteri
Hivatal kapott levelet Tubak Róberttõl, aki
ismertette felkészülését. Továbbították
levelét a lakiteleki vállalkozóknak és tár-
gyalta támogatását a Tölgy Alapítvány is.
A rendezvényekrõl Czinege Orsolya
elmondta, hogy a programok már az inter-
neten fent vannak, de külön is fent lesznek
a rendezvények plakátjai.

Szentirmay Tamás kérdezte, hogy
újságszerkesztõ lehet-e képviselõ, össze-
férhetetlen-e, errõl kérte a jegyzõ tájékoz-
tatását. Ebbõl kis félreértés alakult ki, Tóth-
Péli Emõke ismertette a jogszabályi hát-
teret, Czinege Edit pedig megszólíttatva
érezte magát, ezért felvázolta a Lakiteleki
Újság tulajdonosi viszonyait.

Madari Andor a képviselõ-testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítására tett javaslatot, mert szerinte
az elõzõ hónapok történései indokolják,
hogy deklarálják az SZMSZ-ben: a
képviselõknek az Önkormányzat érdekeit
kell képviselniük képviselõként és a magán-
szférában is, ami szerinte nem minden
esetben történt meg a korábban.

Kalócz Antal kérte a testületi ülésrõl
online tudósítást végzõ Varga Zoltánt, hogy
lehetõleg minden képviselõi hozzászólást
jelentessen meg a tudósításban, mivel az
elõzõ ülések kapcsán úgy érezte, hogy
csak az egyik oldal jelenik meg. Varga
Zoltán válaszul a képviselõ felvetésére
elmondta, hogy minden esetben igyekszik
korrekt módon jegyzetelni és azt közzé
tenni az internetes tudósításban. (Azonban
a tudósító nem írógép, és az ülésen van
hiva-talos jegyzõkönyv-vezetõ is.)

Dékány Zoltánné örömét fejezte ki, hogy
a Mûvelõdési Ház környékén szemetesek
és padok lettek kihelyezve, javasolta, hogy a
Könyvtár mellé, illetve a boltok környékére
is tegyenek ki. Felföldi Zoltán meg-
köszönte az észrevételt. Ehhez kapcsolód-
va elmondta, hogy a Mûvelõdési Ház
parkjába a padokon túl wifi lehetõséget is
fognak létesíteni a fiatalok számára.
Czinege Orsolya tájékoztatta a
képviselõket, hogy a Tõsfürdõnek  ezentúl
hivatalos címe van: Fenyõ utca 1. (Eddig
csak helyrajzi számon szerepelt.)

Az ülés végén zárt ülés volt. A zárt ülést
követõen dr. Tóth-Péli Emõke jegyzõ
ismertette az érintett napirendek ered-
ményeit: Erki Istvánné Gondozási Központ
vezetõ megbízását a képviselõ-testület
visszavonta, Központ új vezetõjének Tigyi
Istvánnét választották meg. (Munkájához
sok sikert kívánunk!) A Tõserdõ
Turisztikai Kft. részére tagi kölcsön
adásáról is döntött a képviselõ-testület.

A polgárõrség hírei
Szerkeszti: Török Nándor elnök

30/531-65-18
Visszatekintés az utóbbi eseményekre:

Az év negyedik hónapja viszonylag nyugodt volt a helyi Polgárõrség szem-
pontjából. Rendõrségi szempontból ez sajnos nem mondható el: áprilisban
is volt betörés a faluban.

Az április elején egyik este a szolgálatot kezdõ polgárõröket egy keresett
jármûrõl értesítették a rendõrök, melyet rövid idõ alatt polgárõreink meg is
találtak a kapásfalusi benzinkút mögött, így a rendõrök intézkedni tudtak az
ügyben.

Áprilisban tisztújítást tartott a Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetsége, melyen Szabó Mihályt újra a megyei szövetség elnökévé
választották, így továbbra is lakiteleki vezeti és fogja össze a megye 116
településén mûködõ polgárõr egyesületeket. A tisztújításon a megyei
szövetség titkári tisztségében meg-erõsítették a szintén lakiteleki Madari
Róbertet. A tisztújító közgyûlésen a lakiteleki Polgárõrséget Török
Nándor elnök képviselte.

Április 20-án az Országos Polgárõr Szövetség Elnöksége Budapesten tar-
tott ülésének határozata alapján létrejött a Szövetség Országos Lovas
Tagozata. A Szövetség a Tagozat vezetõjének Rácz Adriennt, titkárának
Dobecz Évát választotta. Mindketten a lakiteleki Polgárõrség lovas tagoza-
tának tagjai. A Tagozat vezetõségének tagja rajtuk kívül Dénes Péter lovas
szakértõ, Nagy Gabriella OPSZ sajtós és Rózsa Szilveszter Mártélyról. Jó
remény látható arra, hogy az Országos Lovas Tagozat székhelye is
Lakiteleken lehessen a késõbbiekben. (Rácz Adrienn és Dobecz Éva
kinevezéséhez gratulálunk! Eddig elvégzett munkájukat a lakiteleki
Polgárõrség elismeri és megköszöni, a Lovas Tagozat országos
vezetõiként munkájukat mindenben segíteni fogja.)

Áprilisban is többször elõfordult az a sajnálatos eset, hogy az éjszakában
szinte a magatehetetlenségig berúgott részeg emberek arra kérik a
Polgárõrséget, hogy vigyék õket haza, mert egyrészt nem tudnak haza-
menni, másrészt nem tudják hol laknak. Ezeket a kéréseket a Polgárõrség
teljesíteni szokta, amennyiben más szervek jelenléte nem indokolt.
Azonban szolgálatban a taxi üzemmód nem feladata a Polgárõrség, ezért
kérünk mindenkit az éjszakában, hogy annyit igyon, amennyi révén még
haza tud találni. Köszönjük!

A Polgárõrség felhívja az ebtulajdonosok figyelmét, hogy minden esetben
tartsák be az állatok tartásáról szóló 23/2004. (V.27.) számú helyi önkor-
mányzati rendeletet, hogy minél kevesebb kóbor eb legyen Lakitelek
közterületein. A kóbor kutyák garázdálkodása – mint sajnos több híradás-
ból is hallható – tragédiához is vezethet!

A Polgárõrségbe való belépésrõl, tagfelvételrõl érdeklõdni lehet Török
Nándor elnöknél.
A polgárõrök minden éjjel, saját szabadidejüket feláldozva próbálják óvni
Lakitelek bel- és külterületi lakosainak vagyonát, továbbá a helyi
szórakozóhelyek környékén a közbiztonság fenntartását. A Polgárõrséget
támogathatja adója 1%-ával is a Lakitelek Közbiztonságáért Alapítványon
keresztül is, melynek adószáma: 18341388-1-03
Köszönjük támogatásukat!

w w w

A lovas polgárõrök is rendszeresen beszámolnak az
egyesületi tevékenységükrõl. 
(Mint tudják, a  helyi lovas polgárõrök is a saját szabadide-
jükbõl áldoznak  a közbiztosnság felügyelete érdekében; a
saját abrakon tartott saját lovukon teljesítenek szolgálatot, játják a külterületet.)

A 2012. április hó 30. napján a Tõserdõben megrendezésre
kerülõ majálison a Polgárõrség Lovas Tagozata – megfelelõ
idõjárás esetén – 10-12 óra között szeretettel várja a lovakat
szeretõ gyermekeket és szüleiket lósimogatásra, lovaglásra és
egy kis lovas kvízjátékban való részvételre.

Együttmûködésüket köszönjük.

Rácz Adrienn
lovas tagozatvezetõ



LAKITELEKI    ÚJSÁG április6. oldal

„Együtt a család!” rajzpályázat 3-16 éves
korú gyermekek számára

Rajzolj le egy megvalósult vagy elképzelt eseményt, programot,
amelyen közösen vett részt (vagy venne részt) a családod!
A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. rajzpályázatot hirdet az
ENSZ CSALÁDOK NEMZETKÖZI NAPJA alkalmából.
Pályázni lehet 1 db, A4-es lapot meg nem haladó méretû,  bármilyen
technikával (rajz, grafika, festés, kollázs stb.) készült alkotással.
A pályamûveket 2012. május 12-ig személyesen vagy postán
az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérbe (1067 Budapest,
Eötvös u. 10.) kell eljuttatni.
Az alkotás hátuljára kérjük, írják rá a mû készítõjének nevét, életko-
rát, az iskola/óvoda nevét, valamint az elérhetõségeket (e-mail, tele-
fon, lakcím). A zsûri elnöke Takács Mari gyermekkönyv-illusztrátor.
Eredményhirdetés: 2012. május 19-én (szombaton) 11 órakor az
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben (VI., Eötvös u. 10.), az
ingyenesen látogatható Családi Játszónapon! 

A Lakiteleki Önkéntes Segítõk
Egyesülete 2012. ápr. 1-jén az otthon
melegét megigézve megvendégelte az
idõseket az Otthonban Húsvét alkalmá-
ból sonkával, tojással, és füstölt kol-
básszal. Bori Milán és Jász Zoltán vers-
sel köszöntötte õket,és locsolkodtak is.

M E G H Í V Ó
A LAKITELEKI ÖNKÉNTES SEGÍTÕK

EGYESÜLETE 
2012. május 12-én 20 órai kezdettel  

FALUSI UTCABÁLT
rendez a mûvelõdési ház elõtt.

Vacsora: panírozott csirkemell salátaágyon,
zöldséges krumplival. (Ára: 1.000.- Ft.)

A talpalávalót  TOMPA IMRE és LUKÁCS
ANDRÁS szolgáltatja.

Rossz idõ esetén a bál 
a mûvelõdési házban lesz megtartva.

Jegyek elõvételben megvehetõk: 
Faragóné Anettnál: 06-30/625-08-53
Gödény Mártánál: 06-30/293-49-31
Jelics Gyöngyinél: 06-30/281-10-09
Prógliné Marikánál az oviban: 06-30/842-08-86
Somodiné Idánál az iskolában: 449-077

Minden érdeklõdõt nagyon sok 
szeretettel vár a L. Ö. S. E.

Számítógép Álom 2012
A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány

tehetségtámogató programja révén
2012-ben is rászoruló családban élõ,
10-14 év közötti gyerekek kapnak
komplett (használt, de még használható) számítógépet.

A támogatói programra jelentkezhet minden olyan
10-14 év közötti gyermek, akinek 2 vagy több kiskorú
testvére van, tanulmányi átlaga a 4,5-et eléri,
otthonában nincs számítógép, és az egy fõre jutó
jövedelmük a létminimum (71. 736 Ft) alatt van.
A pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:
– szülõi / gondviselõi aláírással nyilatkozni kell a hátrányos
helyzetrõl (árvaságról, nagycsaládban élésrõl, és arról,
hogy a családban nincsen számítógép),
– meg kell adni a pontos adatokat (gyermekek és a szülõ
nevét, gondviselõ címét, telefonját, pontos elérhetõségét),
– mellékelni kell a gyermek félévi vagy év végi bizonyítványát,
A pályázó gyermek osztályfõnök tanárának az a feladata, hogy
egységes szerkezetbe foglaltan a szülõi nyilatkozatot és a
gyermek tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány iskola
által hitelesített másolatát be kell küldenie az alapítvány címére
(a pedagógus a pályázatot beküldõ személy). A félévi vagy az
év végi bizonyítvány beküldésével lehet pályázni! Egy évben,
egy diák csak egy alkalommal!  A pályázatot a következõ
címre kell elküldeni: „Számítógép Álom 2012“ MÁTRIX
Közhasznú Alapítvány 6701 Szeged, PF: 929.

* Még lehet  jelentkezni az EDF DÉMÁSZ és a Máltai
Szeretetszolgálat közösen indított pályázatára – a 2012.
február 1-ig keletkezett hátralék 50%-os támogatására.

Tóth Sándor családsegítõ

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2012. április 14-én tartotta 25 éves ünnepi közgyûlését.

A NOE Magyarország egyik legnagyobb civil szervezete, mely
kb. 14. 000 tagcsaláddal
rendelkezik. Ezen ünnep-
ség keretében adtak át kitüntetéseket, díjakat,
elismerõ okleveleket.

Kutasi Mihályné,  a Lakiteleki
Nagycsaládosok Egyesületének alapító
tagja Bronz Bölcsõ Díjat vett át Székely
Hajnalkától, a NOE elnökétõl.

Visszatekintõ: Húsvéti készülõdés Lakiteleken
Dávid Orsolya, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház vezetõje,ebben az évben is húsvéti készülõdésre
hívta a gyermekeket és szüleiket nagypénteken.
Orsi különféle tojásfestési módokkal készült. Olar Mircea gravírozómûvész segítségével pedig
akár tojásra vagy akár fára  kipróbálhatták a gravírozás technikáját gyerekek, felnõttek egyaránt
A Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete is csatlakozott az eseményhez.
A tervezett program tojáskeresés volt a mûvelõdési ház körüli parkban, de ezt az esõ meghiúsí-
totta. Ezért Madariné Judit óvónõ vezetésével papírnyuszit, papírtojást illetve virágokat készíthet-
tek az érdeklõdõk. Egy leleményes anyuka jóvoltából megtudtuk, milyen izgalmas társasjátékot
lehet játszani 5 kg liszt, egy tojás és a vidám résztvevõk segítségével. Mindenki jól érezte magát
ezen a délutánon és a jutalmul kapott mézeskaláccsal jókedvûen tért haza. Köszönjük minden
segítõnek a munkáját és minden résztvevõnek, hogy eljött. Hontiné Fazekas Brigitta

MEGHÍVÓ: 2012. július 12- 15. között Lakiteleken, a Népfõiskolán kerül

megrendezésre a VIII. Családkongresszus, nem csak nagycsaládosok-
nak. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt!  Jelentkezési lap és a
tudnivalók a programról a www.noe.hu oldalról letölthetõ. Érdeklõdni a  +36-30/273-00-
88-as számon lehet; vagy a nagycsaladosokegyesulete@lakitelek.hu címen kérhetõ. 

Újabb pályázati siker a lakiteleki óvodában...

„Kulcsszerepben a mi óvodánk is.“ Az óvodai nevelés sikeres mod-
ernizációs folyamatainak segítése, mintaadó szolgáltatói szerepben,
ezzel a címmel nyert pályázatot az Eötvös Iskola  Lakiteleki Szivárvány
Napközi Óvodai Tagintézménye, melyet a TÁMOP 3.1.7-11/2 kódszámú,
Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése címû pályázati kiírásra nyújtott be. Ezzel 3.000.000. Ft
összegû vissza nem térítendõ, támogatásra jogosult. A pályázat
elõzménye, hogy az óvoda kettõ „Jó gyakorlat“-ot töltött fel az EDUCATIO
KHT honlapjára, összeállította az Intézményi fejlesztési tervét majd, 2011.
szeptember 20.-án megfelelt egy formai és szakmai elõminõsítésnek. Az
óvoda nevelõtestülete a pályázattal arra vállalkozott, hogy a CICAHÁT-
KUTYAHÁT valamint az OVI VAKÁCIÓ címû, példaértékû Jó gyakor-
lataikkal felkészülnek az óvodák közötti együttmûködésre és az orszá-
gos referencia intézményi hálózathoz való kapcsolódásra.

CICAHÁT-KUTYAHÁT programban az évek óta kiváló eredményeket
mutató Aszódiné Magyar Beáta által vezetett gyógytestnevelés gyakor-
latát adják át. Az OVI VAKÁCIÓ óvodai program a nevelõtestület minden
tagjának aktivitásával valósul meg Az óvodai nyári élet megszervezésének
élményszerû gyakorlatát  mutatja be mely  az országban is egyedülálló. 

A projekt megvalósításának kezdõ idõpontja 2012.05.01. a befejezés
idõpontja pedig 2012.12.31.

A lakiteleki óvoda a pályázati felkészülés után egy újabb minõsítési
eljáráson  „Minõsített referencia intézmény“-nyé válhat. A referencia intéz-
mény egyedi, más intézmények számára is példaértékû, mûködésében
koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,
szervezeti innovációval rendelkezõ, és ezt szolgáltatásaiban publikálni,
valamint átadni képes intézmény. A nyertes pályázattal ennek feltételeit
teremti meg az óvoda vezetése és az óvónõk.              Sütõ Lászlóné vezetõ

A te házikedvenced a
legokosabb a legügye-
sebb a világon? Van
valami olyan képessége, mely egye-
divé teszi? Vezényszóra cselekszik,
vagy valami olyan dolgot csinál ami
nem hétköznapi?
Akkor hozd el 2012. április 30-án 13
órára a Holt -Tisza partra a Május-
váróra és mutasd meg min-
denkinek. (Nevezni bármilyen
házi- és díszállattal lehet!)

Jelentkezni lehet Dávid Orsolyánál a
0676/931-78-86 telefonszámon vagy
a muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen
és persze a helyszínen is! Kérdésed-
del fordulj hozzánk bizalommal!

 

Ha sok a lom a padláson, vagy
nem férsz a garázsban a sok
megunt vagy nem használt
holmitól (könyvek, babaruha,
szerszámok, mûszaki cikkek,
játékok, sportszerek, hang-
szerek, gyûjtemények…), gyere
és hozd ela MAJÁLISRA A
TÕSERDÕBE,ahol megszaba-
dulhatsz tõlük mások örömére,
elcserélheted õket vagy „pár
forintért“ eladhatod.

A MAJÁLIS IDÕPONTJA:
2012. ÁPRILIS 30. HÉTFÕ

A bolhapiaci helyár teljesen
ingyenes.

Házi kedvencek ügyességi versenye



Kedves Olvasóink! Programokban és ered-
ményekbe nagyon gazdag hónap áll
mögöttünk, ennek eseményeibõl
szeretnénk átnyújtani egy csokorra valót:

Április 4-én a Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és
Lövész Egylet tagjai 31 fõvel képviseltették magukat és
Lakiteleket, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc év-
fordulójára alkalmából, a gyõzedelmes tápióbicskei ütközet
emlékére rendezett hagyományõrzõ csatabemutatón.
A gyermekek hadba induló szekerét Hajdú István vezette. A
fiatalok három önkéntes segítõvel, Nagy Tamás Csató Tamás
tanár urakkal és Czakó Péterrel indultak csatába. A kimon-
dottan gyermekek részére megszervezett „hídi ütközetben“
alufóliából és újságpapírból készült „lõszerekkel“ harcoltak
az ellenség ellen. A csatát megnyerték! A délután képes
összefoglalója a www.lakitelekma.hu oldalon olvasható.

A Petõfi Népe „Lapot a diákoknak!“ (LADIK) elnevezésû
médiavetélkedõjén a Lakiteleki LAKIFAKTOR csapat elsõ
helyezést ért el és így továbbjutott az országos döntõbe,
amely a dunántúli Bikalon lesz. A gyermekeket Csinger
Andrea tanárnõ készítette fel. A csapat tagjai: Aszódi
Janka, Kovács Zsolt, Váradi Fruzsina  és Sütõ Eszter
7. a osztályos és Sánta Márton 8. a osztályos tanulók
voltak. Gratulálunk a remek eredményhez!

Az Eötvös Iskola alsós munkaközössége március 28-án
rendezte népdaléneklõ versenyét. Minden évfolyamból az I.
helyezettek képviselik iskolánkat 2012. április 11-én, a
Költészet napján megrendezésre kerülõ területi versenyen,
a Népfõiskolán. Gratulálunk a nyerteseknek!
eredmények: 1. évfolyamon:
I. helyezett Heinrich Zalán 1. c
II. helyezett Gút Laura 1. b
III. helyezett Illés Janka 1. a

Belicza Panna 1. a
2. évfolyamon:
I. helyezett Anka Benedek 2. b
II. helyezett Szénási Bertalan 2. b
III. helyezett Dobecz Andor 2. c

Jónás Ramóna 2. c
3. évfolyamon:
I. helyezett Heinrich Blanka 3. b
II. helyezett Riczu Regina 3. a
III. helyezett Kissebestyén Petra 3. b

4. évfolyamon:
I. helyezett Pataky Noémi 4. b
II. helyezett Zsetkó Dávid 4. a
III. helyezett Bódor Borbála 4. a

Költészet Napja 2012. április 11.
12 évvel ezelõtt rendezett iskolánk alsós tagozatos
munkaközössége elõször területi versenyt a Költészet
napja tiszteletére. Azóta minden páros évben újra találkoz-
tunk, és mese vagy versmondásban, népdaléneklésben
valamint a rajzpályázatban összemérték tanulóink
felkészültségüket, tudásukat. Így volt ez most is, amikor 9
iskola legügyesebb énekeseit, mesemondóit, rajzosait
köszönthettük a Lakiteleki Népfõiskola Kölcsey-házában.
Tiszajenõ, Tiszakécske, Tiszaalpár, Kocsér, Cserkeszõlõ,
Szentkirály, Nyárlõrinc és Lakitelek alsós tanulói közül 29
kisgyermek jött el szüleivel, tanítóival, testvéreivel a
versenyre. 5 tagú zsûri értékelte õket: Lezsák Sándorné,
Harmatos Áronné, Járvás Ferencné, Dávid Orsolya és
Vadas László. A rajzpályázatra érkezett munkákat
Pongrácz Márta és Szelesné Kása Ilona rajztanárok
értékelték. A Népfõiskola jóvoltából minden résztvevõ
könyvjutalmat kapott. A szünetben teával és pogácsával,
szendvicsekkel kedveskedtek nekünk. Köszönjük a szép
helyszínt és a sok ajándékot, a Népfõiskola dolgozóinak a
jóindulatú segítõkészséget. Színvonalas, szép verseny volt.

Eredmények: Népdaléneklõ verseny 1-2. évfolyam
I. helyezett Szarvák Melitta Tiszajenõ
II. helyezett Anka Benedek Lakitelek
III. helyezett Heinrich Zalán Lakitelek

Mesemondó verseny 1-2. évfolyam

I. helyezett Szabó Adrienn            Szentkirály
II. helyezett Telek Éva Tiszajenõ
III. helyezett Kovács Kornél            Cserkeszõlõ
Különdíjas: Anka Benedek            Lakitelek

Népdaléneklõ verseny 3-4. évfolyam

I. helyezett Lakatos Anita            Tiszakécske
II. helyezett Pásztor Noémi           Tiszajenõ
III. Helyezett Ádám Szabin             Nyárlõrinc

Heinrich Blanka          Lakitelek

Mesemondó verseny 3-4. évfolyam

I. helyezett Vedres Balázs           Tiszaalpár
II. helyezett Kókai- Szabó István   Szentkirály
III. helyezett Szilágyi Bálint            Tiszajenõ
Különdíjas: Kakó Csongor            Lakitelek

Az „ÉVSZAKOK“ rajzpályázat nyertesei

1. évfolyamon
I. helyezett Sári László 1. a Lakitelek

Révész Lili Henrietta1. b Lakitelek
II. helyezett Kovács János  1. b Lakitelek

Tóth-Péli Márk 1. a Lakitelek
III. helyezett Agárdi Csilla 1. a Nyárlõrinc

2. évfolyamon
I. helyezett Szûcs Kata 2. cLakitelek

Nagy Veronika 2. b Lakitelek
Dombi Zsanett 2. b Lakitelek

II. helyezett Varga Panka  2. a Lakitelek
Molitor Lajos 2. c Lakitelek

III. helyezett Balog Szilvia 2. b Lakitelek

3. évfolyamon
I. helyezett Nagy Ádám 3. a Lakitelek

Kelemen Péter  3. a Lakitelek
II. helyezett Mengyán Máté 3. a Lakitelek

Vas Ákos 3. o. Kocsér
III. helyezett Gyóni Noémi 3. o. Nyárlõrinc

Székely Vincent 3. o. Kocsér
4. évfolyamon
I. helyezett Gévai Eszter 4. o. Kocsér
II. helyezett Somodi Norman Miklós 4. b Lakitelek
III. helyezett Túri Zsolt 4.o. Nyárlõrinc

Csordás Cintia Lívia 4. a Lakitelek
Bódor Borbála Lea 4. a Lakitelek

2012. április 12-én Nyárlõrincen rendezték meg a
hagyományos Buzás Napok rendezvénysorozatot.

Eredményeink:
„Észforgató“ – Alsó tagozatosok komplex versenye 2.
helyezést értek el a lakitelekiek.
A csapat tagjai a következõk: Faragó Violetta  3. b, Tóth-Péli
Anna 3. a, Nagy Zsuzsanna Lilla 4. b, Csille Lajos 4. a.

„Gondolkodom, tehát vagyok…“ – matematika verseny
I. helyezett Akóczi Zsófia     8. a 
I. helyezett Sütõ Eszter         7. a
I. helyezett Kovács Marcell  5. b
III. helyezett Kis Zsófia 6. c

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!“ – Helyesírási,
nyelvhelyességi verseny
II. helyezett Dakó Bianka      5. a 
III. helyezett Tubak Csilla 6. c

Gyenes Renáta   7. c
IV. helyezett Tusor Regina     8. b

„Alkotó fantázia“ – Mûvészeti verseny
I. helyezett Honti Dorka            5. b
II. helyezett Sánta Luca 8. a
IV. helyezett Barkóczi Viktória   5. a

Sánta Márton          8. a

Kapitánylabda ( 3-4. osztályosoknak )
Eötvös Iskola csapata III. helyezést ért el.

Fiú foci
Csapatunk IV. helyezést ért el.

A Kazinczy Szép magyar beszéd verseny országos döntõjén
a területi verseny gyõztese, a 8. b osztályos Bártfai Anna
képviselte iskolánkat. A történtekrõl így számol be:

Az iskolai és a területi forduló megnyerése után március
30-án dél körül érkeztünk meg anyukámmal Kisújszállásra
a „Szép magyar beszéd“ verseny országos döntõjére.

Az ünnepélyes megnyitó után 14 órakor kezdõdött a
Városházán a szabadon választott szöveg felolvasása. A 67
fõs mezõnyt kettéosztották. Voltak, akik nagyon ügyesen
szerepeltek, és voltak akik kevésbé. Este a Mûvelõdési és
Ifjúsági Központban az Osztaváta együttes megzenésített
verseket énekelt nekünk. Nagyon jól szórakoztunk.

Másnap reggeli után a kötelezõ szöveget olvastuk fel.
Ebéd után a Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola könyvtárában az iskola nyugalmazott igaz-
gatóasszonya elmesélte az iskola és Kisújszállás történetét.
Körbevezettek az iskolában, majd egy városnézés
keretében megmutatták a város fõbb nevezetességeit. Este
a diákoknak az Ifjúsági és Mûvelõdési Központban sor-
versenyeket majd táncházat rendeztek.

Vasárnap a zsûri elmondta, hogy nem arra figyeltek az
értékeléskor, hogy hány bakit ejt a versenyzõ a szöveg fel-
olvasásakor, hanem arra, hogy mennyire érti a szöveget, és
mennyire tudja a hallgatóközönséggel megértetni, hogy mirõl
szól. Arra voltak kíváncsiak, hogy a diákok mennyire tudnak
szépen magyarul beszélni. Az eredményhirdetésen minden
versenyzõ kapott egy bronz Kazinczy jelvényt és egy oklevelet.
Volt aki kisebb, volt aki kiemelt könyvjutalomban részesült és
8 ember arany Kazinczy jelvényt kapott. Én a bronz jelvény és
az oklevél mellett kiemelt könyvjutalmat kaptam.

Jakabszálláson diákjaink körzeti helyesírási
versenyen vettek részt. Az összesített versenyben (2.3.4.
osztály) 13 iskola közül diákjaink a III. helyezést érték el.

Tiszajenõn 2012. április 19 -én Szent István tanulmányi
versenyen vettek részt a lakiteleki gyermekek. Bács-
Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyék
iskoláiból versenyszámonként 20-22 gyermek közül a
következõ kiváló eredményekkel büszkélkedhetünk:
Történelembõl:
Honti Dorka  5. b I. helyezés

Matematika
Akócsi Zsófia 8.a I. helyezés
Kovács Marcell   5. b I. helyezés
Dobos Zoltán 8. b II. helyezés
Sütõ Eszter 7. a VII. helyezés

Versmondó verseny 
Rozsnyói Ákos    7. c III. helyezés
Csíkos Lõrinc     8. b II. helyezés

Népdaléneklõ verseny 
Heinrich Zalán 1. c             ezüst minõsítés
Heinrich Blanka 3. b            ezüst minõsítés
Tálas Donát Marcell 2. b            arany minõsítés
Pataky Noémi                   4. b              kiemelt arany minõsítés

Mesemondó verseny 
Dobecz Andor 2. c
Kakó Csongor 4. a          VI. helyezettek
Anka Gyula Benedek      2. b

Gratulálunk a sok-sok megmérettetésen résztvevõ min-
den diákunknak és felkészítõ tanáraiknak!

Elsõ osztályosaink április 14-én, szombaton iratkoztak
be az iskolába. Elõtte csütörtökön mutattuk be a
szülõknek a tanító néniket. A 2012-2013-as tanévben az
egyik osztályt Balog Erika és Rácz Zsuzsanna tanítónõk
közösen vezetik, a másik osztályfõnök pedig Vargáné
Darabos Márta lesz. A napköziben õk várták a jövendõ
kisdiákokat, s kedveskedtek nékik apró ajándékokkal.
Összesen 50 gyermek iratkozott be az iskolába.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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„Íme a Te anyád!“
(Jn.: 19,27)

Május hava – Mennyei Éde-
sanyánk ünnepe

Májusban sok különféle
okunk van az örömre: Urunk
mennybemenetele, Pünkösd –
az egyházi év ünnepei közül jó
néhány kerül ünneplésre a
tavaszutó havában. Május elsõ
vasárnapján pedig     Anyák
Napját ünnepeljük.

Kosztolányi Dezsõ a tíz legszebb magyar szó közé sorolta „anya“ sza-
vunkat, a magyar nyelv egyik legékesebb gyöngyének minõsítve azt.
Mindannyian szeretettel köszöntjük a földi édesanyánkat ezen a napon, de
amíg ezt tesszük,ne feledkezzünk   arról az édesanyáról, aki földrajzi helytõl
kötetlenül mindig jelen van mindennapjainkban, hogy lépteinket vigyázza és
az Atya szeretetének közvetítõ forrása legyen – Boldogasszony Anyánkról,
Máriáról.

Szûzanyánk, Jézus anyja a mi édesanyánk is! Mária édesanyasága nem
ért véget, amikor szent fia beteljesítette isteni küldetését, és feltámadása
után negyven nappal visszatért igazi otthonába, a mennyországba. Mária
élete nem zárult le, éppen úgy, ahogyan magáé Jézusé sem, hanem új felada-
tot magára öltve folytatódott tovább a Megváltó mennybemenetele után is:
mindannyiunk édesanyja lett! Maga a Szent Fia rendezte ezt így, amikor a
nagypénteki keserves haláltusájában édesanyját János tanítványa gondjaira
bízta: „Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így
szólt anyjához: Asszony, ime, a fiad! Aztán a tanítványhoz fordult: Nézd, az
anyád! Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány." (Jn 19, 26-27)

A hûséges János Mestere édesanyját ettõl a pillanattól saját édesanyjaként
tisztelte és védelmezte. 

A Szentírás egyszerû szavakkal számol be az eseményrõl, a szavak
mögött azonban igen mély értelem húzódik. Urunk Jánosban az emberiség
gondjaira bízta Máriát, szavai végérvényes, kölcsönös szeretetre és
elkötelezettségre hívják fel figyelmünket. Íme, a te anyád… Íme, a te fiad…
Égi édesanyaként kell tisztelnünk a Mennyek Királynõjét, aki saját gyer-
mekeként szeret bennünket és vigyázza életünket óvó, gyengéd gondos-
kodásával… 

Anyák napja tehát Mária szent ünnepe is – maga Jézus akarta ezt így. De
ezer évvel késõbb , magyar történelmünk kiemelkedõ alakja – és katolikus
egyházunk nagy szentje – Szent István királyunk is megismételte Jézus
szeretetbõl fakadó cselekedetét. Nehéz volt a szíve az uralkodónak, amikor
röviddel halála elõtt belátta, Szent Imre herceg tragikus elvesztése után nem
maradt jogos utódja, hogy a keresztény magyar birodalom élére álljon.
Trónviszályoktól, véres hatalmi harcoktól való aggodalmában István király Jó
Anyánk szeretõ gondoskodására bízta Magyarországot, és
Nagyboldogasszonynak, Mindenszentek Királynéjának ajánlotta fel azt.

Isten és ember egyaránt azt akarta, hogy Jézus édesanyja a mi vigyázónk
legyen. Évszázadokra visszatekintõ keresztényi és nemzeti kötelességünk
hát, hogy Máriát szeretõ édesanyaként  tiszteljük.

Munkás Szent József

Május 1-jén ünnepeljük munkás Szent Józsefet, Jézus nevelõatyját,
a fizikai dolgozók védõszentjét. 

Szent Józseffel kapcsolatban Szent Bernát párhuzamot von az
ószövetségi Józseffel: 

Az a régi József, akit testvérei irigységbõl eladtak és így Egyiptomba
került, elõképe volt Krsztus Urunknak. Õt is eladták pénzért elárulták.
Szent József pedig Heródes irigysége elol menekült, és vitte
Egyiptomba Krisztust. Az ószövetségi József hû maradt urához, nem
vétkezett annak házasságtörõ feleségével. Szent József feleségében
úrnõjét tisztelte. Urának anyját, a szeplõtelen szûzet és maga is szûz
lévén hûséges oltalmazója volt. Az ószövetségi József Isten
kegyelmébõl meg tudta fejteni az álmokat. Szent József tudója és
részese volt az Isten titkainak. A régi József nem maga, hanem az
egész nép számára gyûjtötte és õrizte a gabonát. Szent József az élõ
kenyeret kapta az égbõl, hogy õrizze. Kapta és õrizte a maga és az
egész világ számára.

Hittanverseny

2012. április 14-én, szombaton rendezték meg az egyházmegyei hit-
tanverseny döntõjét a keceli II. János Pál Általános Iskolában. A
remek hangulatú, jól szervezett találkozón a lakiteleki hittanosok
kiválóan szerepeltek:

5-6. osztályos korcsoportban Baranyi Eszter, Csíkos Tamás,
Rozsnyói Réka összeállítású csapatunk harmadik, egyéniben
Boros Eliza 6. lett.
A 7-8. osztályosok között Baranyi Dániel, Csíkos Lõrinc és Sánta
Márton (a képen) csapatban elsõ helyezést, Rozsnyói Ákos
egyéniben második helyezést ért el.
Középiskolás korosztályban Rozsnyói Katalin második helyezett
lett.

A  ve rsenyen  az  egyházmegye  sz in te  m inden
espe reske rü le te  képv i se l t e t t e  magá t ,  i t t  vo l t ak  a
szerze tes i  és  más  egyház i  i sko lák  versenyzõ i,  így
különösen is  ér tékes a gyermekek te l jes í tménye.

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

„Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni fogunk!“
(Róm.: 6,8)
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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

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, 
az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust“. (Jn 17,3.) 

LAKITELEKI    ÚJSÁGáprilis 9.oldal

KONFIRMÁCIÓ '2012
Istennek hála, ez évben négyen (Akócsi Zsófia,
Dakó Hajnalka, Godó Sámuel, Sváb-Kovács Máté)
készülnek  a hitbéli bizonyság- és hitvallástételre.  E
hónap utolsó vasárnapi istentiszteletén nem csak
hitismereteikrõl adnak számot,  de egyházunk ékes és
szép rendjében, el is kötelezik magukat a Krisztust
követõ, keresztyén életre.  Az erre való szolgálatra az
úrvacsora szent jegyeiben, az Úr Jézus Krisztussal
való lelki közösségben nyernek megerõsítést a
Szentlélek által.  Legyen hitbéli növekedése, s boldog
kiteljesedése életüknek  Isten áldásával. 

ÉDESANYÁM
(Kissné Tóth Lenke)

Miko r  bö l csõben  szende reg tünk
–  Angya lok  á lmá t  á lmodón,  –
Va lak i  ot t  j á r t  ágyunk  me l le t t ,

S  m i  az t  gondo l t uk  nagy  bohón,
Hogy  t ündé r  v i gyáz  á lma ink ra ,

Angya l  suhan  á t  a  szobán,  -
Ped ig  t e  vo l t á l  ot t  me l le t t ünk ,

Te  õ r köd té l  ot t  j ó  Anyám!

Miko r  az  e l sõ  szó t  t anu l t uk ,
Az  a j kad ró l  c sóko l t uk  e l.
Égbeszá l l ó  e l sõ  imákat

Sz í ved  könyvébõ l  lop tuk  e l.
S  m i ko r  az  e l sõ  Miat yánkot
Ha l l gat t ad  l ánykád  a j akán,

Te  könnyez ted  meg  t é rdená l l va
Én  édes,  d rága  j ó  Anyám!

Hozzád  v i t t ü k  a  könnye inke t
S  e l ho rd tuk  a j kad  moso lyá t :

Hozzád  v i t t ü k  a  nehéz  lecké t
S  a  baba ruha  rongyosá t ;
Seg í t e t t é l  a  k i s  d i ákon

S  a  r ongyos - ruhás  nagy  babán.
Va rázshata lma  vo l t  kezednek

Én  édes,  d rága  j ó  Anyám!

Te  vo l t á l  k i s  gye rmekszobánknak
A  k i r á lynõ je,  angya la .

Hányszo r  v i r r ad t  r ád  ágyunk  me l le t t
Az  ú j  napnak  ú j  ha j na l a .

S  ha  v í g  meséé r t  kopog tat t unk
K incses  sz í vednek  a j t a j án,
Sohsem fogyot t  k i  a j kad ró l
A  meseszó ,  én  j ó  Anyám!

S  m ió ta  e l sõ  l ép te i nk re
Tan í t ot t  ö le l õ  ka rod,

Úgy  é rezzük ,  hogy  az  a  ké t  ka r
Lá thatat l anu l  ma rad  ot t .
S  ö le lve  veze t  á t  ö rökké

Az  é le t  s záz  gond ján,  ba j án…
Az  Is t en  á l d jon  meg  eze rsze r

Én  édes,  d rága  j ó  Anyám!

I S T E N  Á L D Á S Á T  K É R J Ü K  A Z
É D E S A N Y Á K R A!

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK

– Apostolok Cselekedetei  1,4-12. 

Az, hogy Krisztus elment, nem jelenti azt, hogy
elhagyott, vagy magunkra hagyott bennünket: a
„Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig“ –
érvényes maradt. A mennybemenetel nem szûkíti le
Krisztus hatalmát, nem kisebbíti Krisztus mûvét.
Inkább kiterjeszti. Nyilván nincs meg az a
megkötöttsége, ami volt.

Közbenjárónk az Atya színe elõtt. Van, aki szól
értünk, mellettünk, s az Atya akaratát felénk hozza.
Nem vagyunk védtelenek Istennél, de nem vádolhat
úgy a Sátán, mintha védelmünk nem volna. A
bûnünk is vádol, de ott van Krisztus is!

Az Atya akaratát felénk hozta. Krisztus minket is
felvisz magához: a fejünk Õ.  Nem a sír az élet vége.
Nem ez a cél. Isten közelében, Isten akaratát élni
már itt, azután pedig egészen együtt lenni Vele.

A földi életre zálogul Lelkét adta, hogy Õt ker-
essük. Nem veszhetik bele a hétköznapokba az
életünk. Ünnepeink vannak, ahol a Lélek vezetésév-
el megtalálhatjuk Õt, és a hétköznapokon is az Úr
vezetése húzódik végig.

Ajándékokat áraszt belénk. Megtölti az életünket
szépséggel, erõvel, szeretettel. Visszajön majd ítélni.
Életre visz. Ellenségeimet a kárhozatra veti.

(Márkus Jenõ 1907-1955  Kéziratból 1952?)

PÜNKÖSDRE VÁRVA . . . 
(Evangéliumi ének)

Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!

Jöjj Gyámolító, Jöjj Vígasztaló,
Jöjj mennyei Társ,

Hogy a bús árvaságból kiválts!
Refr.:  Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe…

Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!

Jöjj égi Erõ, Jöjj Lelkesítõ, 
Jöjj szent, tiszta Láng!

Tüzet fogjon e fásult világ!
Refr.: Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe…

T E L J E T E K   M E G
S Z E N T L É L E K K E L …

(Efézus 5:15-21)

Elgondolkodtunk e már azon, hogy mi mindennel
nem tudunk eltelni: például egy hobby, amibe sok idõt,
pénzt fektetünk, vagy egy sport amelyik oly sok
élvezetet, örömöt nyújt, amibe olyannyira kedved leled,
amivel olyannyira csordultig van szíved, hogy csak úgy
ömlik belõled a sport dicsérete, egész estét betöltõ
történeteket tudnál róla mesélni.

Ám ha telve vagy Lélekkel, telve vagy Istennel,
telve Jézus Krisztussal és elbûvöl Isten hûsége, határ-
talan szeretete és egyszerûen nem tudod magad túl-
tenni azon, hogy Jézus érted a világra jött és
felfoghatatlan számodra, hogy érted kereszthalált halt,
érted…?!  Akkor…?!

Gyakran hallani emberektõl – szinte világjelenség
–, hogy nagy lelkesedéssel mesélnek magukról min-
denféle történeteket, ha a nyelvet nem is értenénk, de
a lelkesedés átsüt, áthat minden nyelvi akadályon.
Azonban amikor Urukról, mennyei Atyjukról van szó,
akkor hallgatnak. Minden nyelven. Furcsa dolog,
nemde?

„Tégy már valamit“ – mondja Pál. Ez a „tettre-
készség“ hiánya éget bennünket, nem pedig a
Pünkösd lángnyelve. Gondold végig mit tett érted az
Isten és hagyd, hogy a Lelke feltöltsön (téged is). 

A „teljetek meg lélekkel…“ Az újszövetség ere-
deti nyelvében a jelenidõ használata arról tanúskodik,
hogy a Lélekkel való feltöltekezés nem egy egyszer és
mindenkorra megtörtént esemény, hanem idõrõl-idõre,
szolgálathoz, feladathoz, helyzethez fel-feltöltõdünk
Isten Lelkével, amit imádságban úgy kell elkérnünk.
Így ír errõl az apostol az efézusi levélben is, valamint a
Kolossé levélben is, és minden más helyen is úgy érti
ezt, hogy éljünk Isten uralma alatt. Alapvetõen más-
más helyzetben, ám ugyanaz a hatása a Lélekkel való
feltöltekezésnek: egymás kölcsönös, boldog
bátorítása Isten dicséretére, és egyszersmind
önzetlen, és egészséges kapcsolat az emberekkel.

Istennek békessége az a békés lelkiállapot, amit
egyedül Krisztus adhat (keserûség és civakodás
helyett). Ez az a lelkiállapot, amelynek „uralnia“ (szó
szerint bíróként viselkedni) kellene minden emberi
kapcsolatot.

A mostani kiürült, öntelt, telhetetlen, lelketlen
kapcsolatokat is engedjétek megtelni Lélekkel. Ennek
mindenkor ideje van, de kiváltképpen Pünkösdkor.

Pünkösd lobogó lángnyelvei alatt is  „Istennek
békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre
hívattatok is egy testben...“ (Kolossé 3:15)

Gönczõ Sándor lelkipásztor
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„Tiszták, Hõsök, Szentek“
Kárpát-medencei történelmi vetélkedõ középiskolások

részére – Lakitelek, 2012. április 20-21.

A Lakitelek Alapítvány és a Keresztény Élet Szerkesztõsége –  Az elsõ
magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre élete és
kora – címmel csapatversenyt hirdetett 2012 februárjában a Kárpát-
medencében élõ középiskolás fiatalok részére. A felhívásra 66 csapat jelent-
kezett, akik közül 20-an vehettek részt április 20-án délután a középdön-
tõben.

A lakiteleki Népfõiskolán megrendezett írásbeli fordulóból már tényleg
csak a legjobbak, az elsõ 12 csapat, vehette fel egymással a küzdelmet a
gyõzelemért. A diákok megmérettetését egy öt fõs zsûri értékelte, akik között
az alábbi személyeket tisztelhettük: dr. Török József egyháztörténész, a
PPKE Hittudományi Karának professzora, Lezsák Sándor a Országgyûlés
alelnöke, a Népfõiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke, Gálfalvi György
író, a Népfõiskola kurátora, Harmatos Áronné nyugalmazott iskolaigazgató,
Olajosné Kádár Ilona, a helyi általános iskola tanárnõje.

A vetélkedõ zárásaként dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
köszönte meg a diákoknak és felkészítõ tanároknak, hogy idõt és energiát
szántak a Szent család életének és korának megtanulására. Fontos, hogy a
történelem és azon belül is az egyháztörténet a 21. században is mindennapi
része legyen a fiatalok életének, tanulmányaiknak.

A döntõbe került csapatok mindegyike értékes könyveket kapott, azonban
a legjobban várt díj a nyári zarándokút volt. 2012. július 19-én indulnak
busszal Lakitelekrõl Kalocsa és egyéb fontos történelmi helyek érintésével
Nándorfehérvárra, a csata emlékére rendezett ünnepségre. A zarándokúton
a diákok legnagyobb meglepetésére az elsõ hat helyezett csapat vehet részt,
akik az alábbi eredményt érték el nálunk:

I. Szent András csapata, Komárom, Szlovákia (Murányi Gábor, Fährer
Zsuzsanna, Berecz Ágnes)

II. Acta est fabula csapat, Budapest (Dauner Ágoston, Jordán Ambrus,
Szilágyi Rebeka)

III. Lûd csapat, Vác (Zelei Ágoston, Pellet Kristóf, Pintér Ákos)
IV. Vidámak társasága, Balassagyarmat (Szekán Rebeka, György Sára, Kis

Bernát)
V. Nem mind csapat, Balassagyarmat (Knyazoviczki Adrienn, Vitéz Bálint,

György Anna)
VI. Untsch papa kiscsibéi, Vác (Jankovics Veronika, Szakolczai Benedek,

Tuzson-Berczeli Bernadett)
A nyerteseknek szívbõl gratulálunk, Olajos Istvánnak és családjának

pedig nagyon szépen köszönjük, hogy idén – immár nyolcadik alkalommal – is
vállalták a vetélkedõ feladatainak összeállítását és a rendezvény lebo-
nyolítását. 2013-ban is lesz vetélkedõ, a témája Zrínyi Miklós élete és kora.

A só csodás hatásai
Az oldat és a vele átitatott sótéglák kipárolgása a helységben 70-80%-os
relatív páratartalmat hoz létre. Az oldat megszünteti a szennyezõ anyagok
(por, füst, növényi pollenek, stb.) jelenlétét, így a pormentes, sót és ásványi
anyagokat tartalmazó tiszta levegõ belélegzése valódi felüdülést jelent az
allergiás, asztmás és más légzõszervi betegségben szenvedõk számára.
A sószoba klímája fokozza a légzõszervek aktivitását, az öntisztulást,
nyákoldó hatása van, így enyhülnek, ill. megszûnnek a gyulladásos (pl.
arcüreg-, homloküreg-gyulladás) és hurutos betegségek.

A NÉPFÕISKOLA USZODÁJA SZERETETTEL VÁR MINDEN
PIHENNI, FRISSÜLNI, GYÓGYULNI VÁGYÓ LAKITELEKIT ÉS

KÖRNYÉKBELIT AZ ALÁBBI NYITVATARTÁSI IDÕBEN:

Vasárnap 7 - 20 óráig

AZ USZODAI BELÉPÕK ÉS BÉRLETEK ÁRAI
TARTALMAZZÁK A SÓSZOBA HASZNÁLATOT!

M E G H Í V Ó

A Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány szeretettel
meghívja  Önt  és kedves családját, ismerõseit

a Népfõiskola Kölcsey házába 
(Lakitelek, Felsõalpár 3.)

2012. május 12-én 1100 órára

a  VII. Nagybányai- Kecskeméti festõiskola alkotótábor
záró kiállításának megnyitójára

A tárlatot bemutatja DR. TURAI KAMILLesztéta

A  k i á l l í t á s  j ú n i u s  2 0 - i g  t e k i n t h e t õ  m e g .

A fotó a gyõztes csapatról készült...
Szent András csapata, Komárom, Szlovákia (Murányi Gábor, Fährer

Zsuzsanna, Berecz Ágnes, felkészítõ tanár: Hozman Zsanett)

Csütörtök 16 - 20 óráig
Péntek 16 - 20 óráig
Szombat 7 - 8.30 és 11 - 20 óráig

Hétfõ Zárva
Kedd 16 - 20 óráig
Szerda 16 - 20 óráig

...és ez a zsûri tagjaról...
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PÁZMÁNY PÉTER:

ÉNEK MAGYARORSZÁG VÉDASSZONYÁRÓL

Óh dicsõséges, 
óh ékességes, csillag, fényességes! 
Világ urnõje, kegyes anya, édes!
Angyalok szája, próféták lánya, 
Dávid unokája, 
neked énekelt Salamon hárfája.
Menny királynõje, búk enyhítõje,
egek erõs õre, 
tavaszi színek virágos vesszõje:
Felkelõ hajnal, lámpa mely nem csal, nap dus sugarakkal: 
tõled az éj fut, s kigyullad a nappal.
Nap gyõztes párja, föllengõ pára, leányszépség bája, 
kit megkívánt a tisztaság királya!
Király lugassa, aranyos násfa, elefántcsontbástya:
légy szegények üdvének vitorlása!

Virtusból pálma, egek nektárja, jóillatok árja, 
vezesd a tévelygõt a kész hazába!
Zamatok magva, fények patakja, lelkeink csillagja, 
fordítsd figyelmed e zengõ szavakra!
Hadak iránya, vígság forrása, szemérem virága, 
benned bokrosul a mennyek pompája.
Fehér liliom, rõt rózsaszirom, viola fuvalom, 
s az arany csillag ring öledben, hajadon. 
Szûzéknek szûre, világnak fûze, vezess égbe gyõzve,
ne maradjunk itt honunkból számûzve!
Fénye a fénynek, kutja segélynek és lelki reménynek, 
adj életet szolgáid seregének!
Ámen

Mielõtt Anya voltam...

Mielõtt Anya voltam,
Soha nem botlottam meg játékokban
vagy felejtettem el egy altatódal szavait.
Nem aggódtam azon, hogy
a növényeim vajon mérgezõek e.
Soha nem gondolkodtam védõoltásokon.

Mielõtt Anya voltam,
Soha nem hánytak rám.
Kakiltak rám. Ettek le. Pisiltek rám...
Teljes kontrollom volt az elmém és a gondolataim felett.
Egész éjjel aludtam...

Mielõtt Anya voltam,
Soha nem fogtam le egy ordító gyereket,
hogy az orvosok meg tudják vizsgálni.
Vagy beadják az oltásokat.
Soha nem néztem könnyes szemekbe és sírtam.
Soha nem váltam tündöklõen boldoggá egy egyszerû mosoly felett.
Soha nem ültem késõ éjszaka,
hogy nézzek egy alvó babát.

Mielõtt Anya voltam,
Soha nem tartottam egy alvó babát csak azért, mert
Nem akartam letenni.
Soha nem éreztem, ahogy a szívem millió darabokra törik,
mikor nem tudtam a fájdalmat megállítani.
Soha nem tudtam, hogy valami annyira pici
olyannyira befolyásolni tudja az életem.
Soha nem tudtam, hogy valakit ennyire tudnék szeretni.
Soha nem tudtam, hogy ennyire imádnék anyának lenni.

Mielõtt Anya voltam,
Nem ismertem az érzést, 
milyen a szívemnek a testemen kívül járnia.
Nem tudtam, mennyire különleges érzés lehet
etetni egy éhes babát.
Nem ismertem azt a kötõdést
anya és gyermeke között.
Nem tudtam, hogy valami annyira pici
annyira fontossá és boldoggá tudna tenni.

Mielõtt Anya voltam,
Soha nem keltem fel az éjszaka közepén
minden 10 percben, hogy megbizonyosodjam, minden rendben.
Soha nem ismertem azt a melegséget,
az örömöt, a szeretetet, a szívfájdalmat, a csodálkozást
vagy a sikerét, milyen Anyának lenni.
Nem tudtam, hogy képes vagyok annyi mindent érezni,
mielõtt Anya voltam...

XVII. TÕSERDÕ SZÉPE ORSZÁGOS
HAGYOMÁNYÕRZÕ TISZAVIRÁG FESZTIVÁL

Programok

2012. július 12 (0-ik nap) 13-14-15
Lakitelek - Tõserdõ Holt - Tiszapart

A 2012-es programban természetesen a fõszerep
továbbra is az országos hírû szépségverseny, de
emellett a szórakozás a gasztronómia a kultúra és a
sport is kiemelkedõ szerepet tölt be. Fesztiválunk
sokrétû és igen összetett, így mindenki megtalálja a
kedvére való szórakozást kortól és nemtõl függetlenül.
Ezt évrõl évre egyre többen tapasztalják.

KULTURÁLIS-GASZTRONÓMIA és ZENÉS
MÛSOROK a NAGYSZÍNPADON ÉS A
FESZTIVÁL TERÜLETÉN.
Vasárnap esõnap. Jelentése, hogy néhány fellépõ vál-
lalta (pl. Hooligans, Coronita Commando stb), ha
zivatar miatt elmarad a pénteki vagy szombati fel-
lépése, akkor lehetõsége szerint vasárnap pótolja.
Errõl a helyszínen döntenek a szervezõk és fellépõk,
melyrõl a web oldalunkon és elkérhetõségeinken
adunk tájékoztatást. www.toserdo.hu

2012. július 12. csütörtök
14h szabadtéri MEGA BEACH PARTY... A nap
folyamán egymást váltják a  DJ-k; ZENE + TÁNCOSOK
XXII. BOMBASTIC SZÜLINAPI PARTY 
24h GUEST: JULIAN (HUNGARIA HOUSE MAFIA TAGJA)
I. NAP 2012.. július 13. péntek
07h Horgászverseny 
09h Családi kézmûves foglalkozások és sportvetélkedõk
13hTini szépségverseny próbák
16hJUMP ROCK BAND koncert
17h45 Grand Up Fitness Team
18h00 XI. TINI TÕSERDÕ SZÉPE (fellépés alkalmi
ruhában) 12-16 éves korig
18h15 TST Váczi Niki és tanítványai
18h25 Felföldi Zoltán Lakitelek polgármestere köszöntõje 
18h30 TST Váczi Niki és tanítványai
18h40Tini Szépe eredményhirdetés
20h HOOLIGANS KONCERT (esõnap vasárnap)
22h-04h-ig BOMBASTIC SZABADTÉRI MEGA
BEACH PARTY Sztárvendég: „Nagy“CORONITA 
II. NAP   2012.. július 14. szombat
09h Nevezõk érkezése és koreográfia gyakorlatok
09hGyermekeknek közlekedés ismereti programok,
KRESZ-teszt, kerékpár ügyességi verseny
09h Családi kézmûves foglalkozások
14h Önkéntes Véradás (Magyar Vöröskereszt) 
14h Tehetségkutató program (Amatõr elõadók jelentkezzene!)
15h koncert
17h Kiskunfélegyházi mazsorett bemutató
17h20 Golddance Táncstúdió / Horváth Zsolt 
17h40 TST Tánciskola Váczi Niki és tanítványai
18h XVII. TÕSERDÕ SZÉPE (16 éves kor felett, fel-
lépés fürdõruhában)
18h30 Grand Up dance team 
18h40 TST Tánciskola Váczi Niki és tanítványai
18h50 SZALON Sörivó verseny
19h10 XVII. TÕSERDÕ SZÉPE eredményhirdetés 
20h10 BACK II BLACK  KONCERT 
21h50 TÛZIJÁTÉK
22h00-04h BOMBASTIC SZABADTÉRI MEGA
BEACH PARTY Sztárvendégek: JULIA CARPENTER 
III. NAP 2012. július 15. vasárnap
09h30 Halászléfõzõ verseny a parkolóban ( zsûri pon-
tozza a megjelenést, a tálalást, az íz harmóniát) 
09h CADILLAC AUTÓS TALÁLKOZÓ
10h Kerékpár és gyalogtúrák
17h -18h30 SANTANA TRIBUTE BAND Koncert
19h -20h30 IDÕGÉP Koncert
21h  KOCSIS TIBOR X-FAKTOR 2011-es GYÕZTESE

Részletes programokat lásd a plakétokon a és
a honlapon!

A mûsorváltozás joga fenntartva!

Toldalagi Pál:

A tékozló fiú hazatérése

Nézd, visszajöttem-éhesen és rongyosan.
S a testem is milyen
roncs! Bicegek és kihullott a fogam.
Mert nem viselt rám gondot senki sem,
s nem ismertem korlátot semmiben.

De most, hogy itt vagyok megint,
hogy eljutottam tornácodig,
meg-meglegyint
nemcsak a fuvalom,
amely a fák közül jõ,
hanem a béke is, a nyugalom.
Sebes mozgásban voltam, mint a küllõ
a rohanó keréken, ámde most
megnyugszom én is; újra elfelejtem
a várost, amely mindenkit kifoszt

és megpihenek a szeretetedben.

Édesanyámnak!
Mikor a kezedben tartod a csokrot, 
Érezd, azt kívánom, légy bodog! 
Tudd: szeretlek, s hálás vagyok.
Érezd, bár nem lehetek ott.
Átölel gyenfén a két karom,
S a virág összes szirmára írom: 
Nagyon szeretlek, ÉDESANYÁM!
Olvasd el mindegyiket, s gondolj reám.
Gondolj leányodra, s ölelj, mint rég,
Mikor öledben hallgattam a mesét.
Én odasímulok lélekben hozzád.
Mindennap nemcsak az anyák napján!
Minden édesanyának,
Nagymamának anyák
napja alkalmából sok
erõt, egsézséget, hosszú,
boldog életet kíván:
Dudás Irén és családja

Rohanás
Csörög az óra.
Mindenkinek más-más idõpontban.
Mosakodás,  ö l tözködés.
Indulás a munkába, az ifjúságnak az iskolába!

Egész nap csak rohanás.
Minkahelym ügy intézés,  bevásár lás.  
Hazatérve ot thon ú j ra  kapkodás.
Végre együt t  a  csa lád!
De n incs idõ meghal lgatn i
a  másik  gondját ,  ba já t .
Ez az örökös ha jsza
Biz tos nem vezet  jóra!
Kimerü lnek az emberek,  
Egymásra sem f igye lnek.
A gyerek is  magányos esz.
Könnyen rossz út ra  térhet!

Ha ot thon vagyunk,
legalább akkor  legyen nyugalmunk!
Törõdjünk többet  egymással!
Beszélgessünk a csa ládtagokkal!  
Tegyük meghi t téaz estét!
Mindannyiunk így lesz az szép! Lejegyezte:

Hegyi Rozália

Édesanyámat, Szarka Lajosnét,
a boltos Franciska nénit

szeretettel köszönti
lánya anyák napja
alkalmából. Babi

Gárdonyi Géza: Anyák napjára
Mikor az ember gõgicsél, 
Az Isten tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet...
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?
S mint virággal az esti szél, 
Az anyja vissza úgy beszél,
Oly lágyan és oly édesen...
De õt sem érti senkisem.

Hogy mit beszélnek oly sokat,
Apának tudni nem szabad:
Az égi nyelv ez. Mély t i tok.
Nem értik, csak az angyalok.
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Akikre büszkék vagyunk… (4. rész)

Folytatjuk a közöttünk élõ, munkálkodó fiatalok bemutatásával a sorozatot.
Olyan ifjakat szólaltatok meg, akik nagyon sokrétûek, mozgalmasak, példa-
értékûek a többiek elõtt. Elõttünk. 

Az élet különféle területén dolgoznak, de ami közös bennük, hogy Lakitelek kul-
turális életébe igen aktívan bekapcsolódtak, benne munkálkodnak. Nem minden-
ki „õsgyökeres“ falubeli, mégis szívvel-lélekkel végzi a saját maga által kitûzött
feladatát: alkot, énekel, muzsikál, fest, vagy épp színdarabot játszik… Végtelen a
sor, de hál'Istennek végtelen az elõttünk „felsorakozók“ száma is, hiszen mindig
csatlakoznak hozzájuk újak, s még újabbak. Bizony ettõl lesz csodás a világ, a
mindennapok szürkesége! Mert van, aki segíti nekünk kiszínezni az eget, elandalít
egy lágy dallammal, vagy épp felráz egy ritmusos zenével, esetleg ámulatba ejt,
csodáltat bennünket az alkotásával… Olykor elég csak a szemébe nézni, hallani a
hangját, látni õt és alkotását, s máris jobbá válunk mi is. Más lesz a segítségükkel
a bennünket körülölelõ világ…

Dávid Orsolya
énekes, kézmûves, 
kulturális szervezõ,
akit most szeretnék 

bemutatni.

Orsinak nincs lakiteleki
kötõdése, mégis ide tartozik
hozzánk! A Dunántúl gyermeke. 
– Hol születtél, Orsi, hova, hogyan
cseperedtél nagylánnyá? Mi szerettél
volna lenni, ha nagy leszel?
– Valóban a Dunántúl, azon belül is a
Bakony gyermeke vagyok és az is maradok. Nagyon szeretem a hegyeket, borzon-
gatóan szépek és izgalmasak. Arra ösztökélnek, hogy megmásszam mindet, átgyalo-
goljak rajtuk, leereszkedjek a barlangok mélyébe. Szeretek bekukucskálni az erdõk
homályába, a bokrok alá, ahol talán gombát vagy valami érdekes állatot találok.
Minden érdekel, ami a bennünket körülölelõ természettel kapcsolatos. Bevallom,
szeretem megölelni a nagy és öreg fákat, megsimogatni a füveket, virágokat. A szülõ-
falum mellett van egy gyönyörû rét, ahol nyáron szerettem belefeküdni az illatos és
magas fûbe és nézni az égboltot, amit a virágok kereteznek a látótérben. Mindenkinek
ajánlom figyelmébe, mert többet ér, mint egy nyugtató tabletta. Apró kisszoknyás
koromban királylány és énekesnõ szerettem volna lenni. Késõbb aztán ez a terv
megváltozott, mikor iskolás lettem, azt gondoltam, legjobb lesz, ha tanító néni leszek. 
– S mi is lett belõled? Tanár, népmûvelõ… 
– Volt néhány vargabetû a tanulmányaim során. Közgazdasági szakközépiskolába jár-
tam, de legfõképp édesapám kívánságára történt mindez. Elég nehéz és szigorú isko-
la volt, egyenruhában jártunk, ünnepekkor pedig matrózblúz és sötét szoknya. Úgy
éreztem magam, mint egy száz évvel ezelõtti leánynevelõ intézetben. Ráadásul
egyetlen olyan tantárgy sem volt, amit igazán szerettem volna pl. rajz vagy ének.
Mégis igen jól érettségiztem, mert mindig lelkiismeretes voltam (puskázni pl. nem
nagyon tudtam). Késõbb aztán tanítónéni és rajztanár lettem, tehát valahogy csak
visszataláltam az utamra. KRESZ szakoktató is vagyok, amit szintén nagyon szeretek,
mert jó dolog felnõtteket (is) tanítani, oktatni. Sokan furcsának találják, hogy nõ létem-
re ilyenbe belevágtam, de a közlekedés egy logikusan felépített rendszer és én
szeretem magam körül a rendet, rendszerességet.
– Itt Lakiteleken pedig elõször négy órában a mûvházban  lettél programszervezõ.
Emlékszem, hogy a pályázat alkalmával ismertelek meg, akkor találkoztunk, s máris
megfogott az a határtalan tisztaság, ami csak s népmûvészetbõl sugárzik át -
nekem… Mindez megtûzdelve egy kis õsmagyaros bukéval… Nem tudom, hogy
messze járok-e az igazságtól, Te tényleg így be határolható vagy?
– Valahol mindenkit szeretnénk behatárolni és azután pedig rácsodálkozunk, mert
meglepetést okozott nekünk, új oldaláról ismertük meg. Kicsit furcsa dolognak gondolják
az emberek, hogy sváb családból származom, sváb környezetben nõttem fel és mégis
nagyon szeretem a magyar népmûvészetet, kultúrát. Pedig nincs ezen csodálkoznivaló,
magyarnak érzem magam ízig-vérig és talán valamiféle lázadás is lökött engem a mag-
yar népi kultúra irányába annak idején. Töredelmesen be kell vallanom, hogy nagyon
keveset beszélek németül, nem is tetszik igazán az a nyelv és érdekel ugyan a sváb
kultúra, de a magyarban sokkal több szépséget, szenvedélyt, mélységet találtam. Ahogy
a szülõfalum temetõjében sétálok és a német nyelvû sírfeliratokat vizsgálom, mindig
eszembe jut, hogy nem is kell messze utazni az idõben ahhoz, hogy egy gyökeresen

más világot találjak ugyanazon a helyen. Déd- és ükszüleim alig-alig beszéltek mag-
yarul, egy zárt közösséget alkottak ott a Bakony szívében s én pedig milyen messze
kerültem tõlük idõben, térben, érdeklõdésben, a mindennapjaimban, pedig az õ gén-
jeiket hordozom! Sok jó tulajdonságot örököltem tõlük és persze olyant is, amit
szívesen levetkõznék és küzdök ellene.
– A Bakonyban tanítottál, a hegyvidéken alapítottál családot, Buda Bálinttal. Hogyan
ismerkedtetek meg, s hogy is kerültetek a lakitelek-Nyárlõrinc közötti határútra lakni?
– Bálinttal Szlovákiában ismerkedtem meg, a Hernád-áttörésnél túráztunk és a
Zempléni-hegységben sátoroztunk egy táborban. Háromnapi ismeretség után kijelen-
tette, hogy feleségül vesz, én persze kinevettem. Nem hittem, hogy komolyan beszél. Az
életünk aztán elég bonyolultra sikeredett, tanítottunk együtt az ország legszegényebb
cigányfalujában, majd Tiszakécskén három évig, s végül mégiscsak a szülõfalumban
kötöttünk ki hosszabb idõre. Bálint, kecskeméti lévén, nagyon vágyott vissza az Alföldre.
Nekem mindig az a szép Tamási Áron idézet járt az eszemben, ami végül a Mûvelõdési
Ház parkjában lévõ életfán is olvasható: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne.“ Annyi kérésem volt csak Bálint felé, hogy legalább erdõ legyen, ha már
hegyek és patakok nincsenek. Így végül kikötöttünk egy akácerdõ közepében. 
– Nemcsak Bence kísért benneteket, hanem egy csomó kutya is. Ti ugyanis kutya-
szánozással is színezitek az életeteket. Mi ez a nagy szerelem, hogyan élitek meg?
– Ez a nagy szerelem nemcsak színezi, hanem teljesen átformálja és keretek között
tartja az életünket. Bálint már öt éves korában elhatározta, hogy lesz eszkimó kutyája,
persze ezt akkor általános derültség fogadta, úgy is mondhatnánk, hogy kinevették.
1993-ban valósult meg ez a vágya, ekkor vágott bele a kutyaszánozásba. Én nem
határoztam el óvodás koromban, hogy kutyaszánhajtó leszek, „beházasodtam“ a
szánhajtásba, hozva magammal a kutyák szeretetét és az extrém sportok iránti érdek-
lõdést. Bátyám maratoni futó és hegymászó volt nagyon sokáig, engem is elvitt
érdekes és szép helyekre, komoly túrákra is. Bálinttal aztán még több kalandban lett
részem, versenyezni azonban nem nagyon szeretek, leginkább a kutyaszános túrákat
kedvelem, ami izgalmas, érdekes, komoly teljesítményt vár el a kutyáktól és a hajtótól
egyaránt, viszont oldott hangulatban lehet magunk alá gyûrni a kilométereket.
– Tudom, hogy Erdély hegyei között is rendszeresen megjelentek a kutyaszánnal.
Versenyeztek is, vagy csak turisztikai látványosság?
– Erdély nagy szerelmünk és ez össze is kapcsolódik a másik szerelemmel, a kutya-
szánozással és a hegyekkel. Voltunk versenyezni is, de a magyarországi kutyaszánsport
legalább egy lóhosszal elõtte jár az erdélyinek, így legfõképp barátságból indultunk
néhány versenyen, viszont sok jó kapcsolatot építettünk ki, amit igyekszünk ápolni is.
– Mi van akkor, ha nincs hó, vagy már elolvadt? Kereket tesztek a szánkó alá, mint
ahogyan létrejött a gördeszka is?
– Sokan valóban így tudják elképzelni és kerekes szánnak titulálják az edzõkocsinak
használt és általunk nevezett alkotmányt. Kis hazánkban elég kevés ideig lehet jó
hóban szánozni, de ez nem riaszt vissza sem bennünket, sem a kutyákat. Van egy
három, és négykerekû, saját készítésû edzõkocsink, illetve egy kiszuperált kispolsz-
ki, ami az erõedzést szolgálja. Mellesleg cirkuszi látványosság is vagyunk a
környéken. Néha bekocsikázunk vele Nyárlõrincre, ahol integetnek az emberek és
kérdezik, mikor jövünk legközelebb. Hát ilyen csodabogarak vagyunk. A kutyák vis-
zont szeretik a kihívásokat, félelmetes, hogy mekkora teljesítményre képesek.
Szépek és aranyosak, viszont kitartóan tudnak futni, volt velük Bálint Csehországan
222 km-es versenyen is, ahol a 70 versenyzõ közül a 8. lett, elsõ magyar indulóként.
– Erdõ szélén laktok. Milyen a vonzalom a többi állat iránt, illetve hogyan éltek a
természet lágy ölében?
– Nem vagyunk kutyákra specializálódva. Magáért az élõvilágért rajongunk, férjem és
fiam egészen tudományos szinten. Tartunk otthon kacagó gerléket, különféle tyúkokat,
rízspintyeket, díszhalakat, van egy megmentett cicánk és most épp két kislibát nevelünk
etológiai tanulmányok céljából. Gyönyörû zöld- és fürgegyíkok a társbérlõink, nagyon
sok kismadár lakik az udvaron a fenyõrigótól az õszapóig, van egy egerészölyv pár is,
akik néha le is szállnak az udvarunkra. Nagyon szeretnénk lovakat, ez nekem is gyerekko-
ri álmom, Bálintnak meg szakmája is a „lovazás“. De ugye ami késik, nem múlik…
– Népdal, népmese, mindenféle népmûvészeti alkotás az életed része. Hogyan
alakult ki benned ez a vonzalom a kultúra ezen szelete iránt?
– Valamikor tizenéves koromban alakult ki bennem egy ellenállás, egyre kevésbé tet-
szett a sváb kultúra, népzene és tánc, sosem akartam németül tanulni, nagyon más
akartam lenni, mint amibe beleszülettem. Rengeteget kézimunkáztunk édesanyám-
mal és már gyerekkoromban kutakodtam a különféle tájegységet motívumai után,
persze mindezt ki is próbáltunk a hímzésekben, horgolásban, varrásban. A magyar
népzene felé egyszerre fordultunk bátyámmal, akivel szinte teljesen egyezik az
ízlésünk, érdeklõdési körünk.  Elkezdtünk táncházakba járni, különbözõ koncertekre
és ennek meg is érett a gyümölcse. A mese, népmese világát igyekeztem nem
elveszíteni, ebben a tekintetben nem akarok felnõni sosem. Sok-sok mesekönyvem
van otthon, különbözõ népek meséit is olvasom, gyûjtöm. 

Folytatás köv. oldalon
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Nagyon boldog vagyok, mert két mesekönyv illusztrálására is felkértek a napokban,
az elmúlt évben pedig bibliai munkafüzeteket illusztráltam óvodások és kisiskolások
számára. Gyerekeknek mesélni, rajzolni igazán nagy öröm.
– S megemlítendõ a néptánc is, a Kösöntyû Néptánccsoport tagja is vagy. Ezek
szerint a talpad alatt is van valamilyen apró rugó…
– Emlékszem, kislány koromban édesapámmal a konyhában táncoltunk a rádióból szóló
zenére. Nagyon ügyesen táncolt és engem is tanított, igazán jól mulattunk olyankor. A
latin zene és tánc még nagy kedvencem, bátyámmal együtt tanultunk is táncolni, késõbb
õ versenytáncos lett, ma is a veszprémi salsa klub oszlopos tagja. A magyar néptáncban
legalább annyi tûz és erõ van, mint a latinban, ha nem több. Tudom, hogy sokszor elhang-
zott már a riport során, de gyerekkori vágyam teljesült azzal, hogy táncolhatok a
Kösöntyûben. Évekkel ezelõtt beszélgettem a néptáncról Lezsák Sándorné Gabikával és
õ bíztatott, soha nem késõ elkezdeni táncot tanulni. Nos, én belevágtam s érzem is a
jótékony hatását a hétköznapjaimban. Nagyon jó testmozgás, a ritmusérzékem és pon-
tosságom javítja, „zene füleimnek“ a sok dal, amire táncolunk és természetesen nem
utolsó sorban egy csodás és vidám kikapcsolódás, feszültségoldás. Nagyon vidámak a
próbák, sokat tudunk nevetni akár önmagunkon is, a botladozásainkon és persze öröm,
amikor sikerülnek a lépések és egy varázsütésre összeáll a koreográfia. 
– De ami igazán értékes számomra, az a gyönyörû hangod! Tagja vagy a Régiposta zenekar-
nak, ott énekelsz. Imádom a Hol vagy István király címû dalt; és a többit is mind… Igen sajá-
tos, ahogyan feldolgozzátok a népdalokat, verseket.  Nagyon érdekes, egyedi a zenétek! 
– Mint említettem, kislánykoromban énekesnõ szerettem volna lenni. Elmondhatom,
hogy ez a gyerekkori vágyam is teljesült, álmomban sem gondoltam volna, hogy vala-
ha is énekelhetek egy zenekarban. A próbák és fellépések alatt olyan érzésem van,
mintha valami álomban járnék. Valóban egyedi és érdekes a Régiposta zenéje,
köszönhetõ ez talán annak, hogy igyekszünk régi dalokból, szövegekbõl válogatni,
olyanokat megmutatni a közönségnek, amiket nem tanultak az iskolában, nem hallot-
tak még feldolgozva, hiszen hatalmas a magyar népdalkincs és valóban kincs, egy
kincsesláda, amibõl mi válogathatunk kedvünkre. Egyedivé teszi zenénket továbbá az
is, hogy nem használunk semmilyen nép hangszert, egyedül talán az én hangom
képviseli a népi vonalat, bár nem tartom magam népdalénekesnek, egyszerûen csak
szeretem és szívbõl próbálok dalolni. A Régiposta zenéje egy csodás fûszerkeverék,
melyet sok év munkája érlelt, különbözõ egyéniségek adták hozzá a zamatát és a
magyar népdal mélysége adja meg végül a különleges illatát. 
– Az idén felléptetek a kecskeméti Katona József Színházban, ahol meglepetésként
köszöntöttétek Buda Ferencet, a Kossuth-díjas költõnket, apósodat. Hogyan is élted
ezt meg? Egy pár mondattal már jeleztem ezt az olvasóknak akkor, mert olyan
lázban égve meséltél errõl az eufórikus élményedrõl, hogy nekem is azonnal tovább
kellett adnom! Égetett a lelkesedésed!
– Valóban különleges élmény volt. Megtiszteltetésnek tartottuk, hogy a színház világot
jelentõ deszkáin állhatunk és saját magunkat adjuk ajándékként. Tudni kellett titkot tartani,
mert tényleg meglepetés voltunk, s természetesen készülni a fellépésre, hogy ez a
meglepetés élmény legyen mindenki számára, aki hallgatja. Két dalt vittünk a tarsolyunk-
ban, Buda Ferenc Április c. versének megzenésítését, illetve az Ó, én édes hazám c.
dalunkat, mely Balassi Bálint búcsúverse a Régiposta tolmácsolásában. Szinte az egész
napunkat a színházban töltöttük, a fõpróba, apróbb zenekari próba és az izgalom töltötte
ki az idõnket, majd az öltözõben várakoztunk a fellépésig. Forgószínpadon „érkeztünk
meg“ a félhomályba, miközben titokzatos zene szólt, majd erõs reflektorfénybe kerültünk.
Nem tagadom, annyira izgultam, hogy félõ volt, a szívdobogásom belehallatszik a mikro-
fonba. A közönség sötétségbe borulva várakozott, de olyan közel éreztem magamat hoz-
zájuk, hogy úgy tûnt, csak a kezemet kell kinyújtanom és megérinthetem az elsõ sorban
ülõket. Ez a miliõ csodás, áthangol, teljes koncentrációt igényel, de érzem a lélegzõ, élõ
figyelmet. Csodás. Mindkét dal sikeres volt, igazán oda illõnek éreztem. Szólították Buda
Ferencet a színpadra, akinek az arcán látszott a meglepetés, megölelgetett és meg volt
hatódva. Erre nem számított. Kedveli a Régiposta zenekart, nagyra becsüli a munkánkat,
de nem gondolta volna, hogy a díszpolgári cím átadása ilyen ajándékkal párosul.
Boldogok voltunk, hogy ismét örömöt szerezhettünk valakinek, valakiknek….
– Meg kell jegyeznem, hogy a hangod orgánuma nem csak az énekléshez csodás,
hanem remekül mesélsz, konferálsz, beszélsz. SZÉP MAGYAR BESZÉD! Biztosan erre
a legbüszkébb Buda Ferenc is! Az irodalom mennyire része a mindennapjaidnak?
– Az irodalom apró gyermekkoromtól része az életemnek, könyvek között nõttem fel,
szüleim falták a könyveket, anyukám fiatal korában a rántás keverése közben is képes
volt egy izgalmas regényt olvasni, apukám pedig nem tudott úgy elaludni, hogy legalább
néhány oldalt még ne olvasott volna. Karácsonykor a legjobb ajándék egy könyv volt.
Mindannyian örültünk neki. Sajnos nem voltak jó irodalom tanáraim, ez azért rányomta a
bélyegét az életemre, remélem mára már begyógyultak a sebeim. A beszédhangommal
viszont nem voltak különösebb terveim, nem akartam színész, vagy „bemondónõ“ lenni.
Egyszer indultam egy kötelezõen szabadon választott prózamondó versenyen
középiskolásként és természetesen nem értem el helyezést, mert nem azt a szöveget

mondtam el, amit a tanárom választott. Ami viszont jutalom volt, hogy a matematika
tanárunk a verseny után könnyes szemmel gratulált. Ezek szerint nyertem. 
– Orsi! Nem elhanyagolható az sem, hogy remekül festesz! Nagyon tetszenek a
tájképeid! Mit jelent Neked az ecset, a vászon?
– Eléggé titkolom a képeimet, nem sokan látták. Lehet, hogy nem látszik rajtam, de
folyamatosan küzdenem kell a kishitûségemmel. Nagyon ritkán festek, akkor sem vagyok
megelégedve a végeredménnyel, mert rögtön látom a hibákat, mit kellett volna másképp
megvalósítani. Nagyon szeretnék sok-sok szabadidõt, hogy csak úgy magányosan
kivonuljak egy szép hegyi rétre és festegethessek. Ami viszont a szívemhez közelebb áll,
az a toll, tollrajz, legfõképp vonalakban tudok gondolkodni, szeretem a fény és árnyék
játékát. Nekem nem welness hétvégére kellene elmennem pihenni, hanem egy papírral
és cerkával a hónom alatt elvonulni, mert ez kapcsol ki és lazít el. 
– S egy legújabb szerelem, a pirogravír?
– A tûzgrafika is csupa-csupa vonal, amit ráadásul nagy türelemmel kell húzni és amit
beleégettem a fába, az ott is marad, nem lehet leradírozni. Ez teszi egyébként izgal-
massá. Mikor megismerkedtem Olar Mirceával a tiszaugi pirogravír mûvésszel és meg-
pillantottam a munkáit, rögtön beleszerettem és éreztem, nekem ki kell próbálni ezt az
égetõ mûszert. Hát ki is próbáltam, s azóta is a hatása alatt állok, teljesen elfeledkezem
a külvilágról, ha kezembe veszem az égetõpákát. Számomra örömforrás, ahogy for-
málódnak az alakok a tûzforró fémhegy alatt. 
– Mit szól mindehhez Bence, aki  ugyan már „nagyfiú“ de az anyu ölelése, biztonságot
adó jelenléte még nagyon fontos a mindennapokban. Bencével nagyon sokszor
találkozhatott már Lakitelek közönsége, hiszen mesemondó, felolvasó õ is….
– Bence egy nagyon tehetséges srác, a maga „sztár allûrjeivel“ együtt. Összeadódnak
benne mindkettõnk jó és rossz tulajdonságai.  Úgy falja a könyveket, hogy öröm nézni,
igazán tehetséges a matematikában, nyelvtanban, mesemondásban, zenében,
biológiában, történelemben. Érzékeny lelkével nyitottan tekint a világba. Szinte
születésétõl fogva mindennap meséltünk, énekeltünk neki. Ezek az esti mesék,
történetek kincset érnek egy gyermek életében. Nála is érik a gyümölcs, formálódik,
pirosodik a mindennapi mesék almája. Büszke anyára, kedvenc zenekara a Régiposta,
jobban tudja a dalszövegeket, mint én és mindig velem énekel, ha otthon dalra fakadok.
Nagyon lelkes, nekem pedig ez kincset ér.
– S hol van Bálint a mindennapok kavalkádjában? Mikor jut rá idõd? Tudom, hogy olykor
vannak nehéz pillanatok, amikor túlságosan elfoglalt egy anya, egy feleség. Hogyan tol-
erálja Bálint a túl sok távolmaradásod, a hemzsegõ programokat? Veled tart? Vagy hát-
térben figyelõ?
– Bálinttól teljes támogatást kapok, boldog, hogy boldognak láthat, soha nem telefonál-
gat utánam, hogy mikor érek már haza, tudja nagyon jól, hogy ez szenvedélybetegség.
De hát mit is mondhatna, megértõ, hisz õ is ilyen szenvedélybetegségben szenved, csak
más téren, s támogatjuk egymást, mert egyikünk sem tudna élni e nélkül. Amikor csak
tud, eljön Bencével a koncertekre, s nagyon kíváncsian várja már, hogy táncolni lásson
a színpadon, népviseletbe öltözve. Nem panaszkodhatok, megértõ családom van, pedig
mostanában nem vagyok túl jó háziasszony…
– Édesanyád a Bakonyban maradt, a testvéredék szintén. Mikor tudsz Te is egy kis anyai
szeretetért hazamenni, odabújni Édesanyádhoz? 
– Sajnos nagyon ritkán, sátoros ünnepekkor, illetve nyáron igyekszem majd idõt szakítani,
hogy pár napig ott is maradhassak. Hiányzik a Bakony, a nagy erdõk, hegyek és persze
a családom. Telefonon azért nehezebb a társalgás, pedig sokszor lenne kérdésem, néha
jó lenne panaszkodni, megbeszélni személyesen dolgokat, vagy csak ülni a diófa alatt és
hallgatni a csendet. A bátyámmal nagyon összenõttünk, testvérek és jó barátok vagyunk,
nagyon szeretem a sógornõmet is és hát akárhogy kertelek, hiányoznak. Remélem, hogy
úgy alakul a sorsunk, hogy gyakrabban mehetek hozzájuk, illetve talán õket is többször
vendégül láthatjuk nálunk. Bátyám egyéként gyógymasszõr és természetgyógyász,
felesége pedig a Veszprémi Egyetemen tanít angolt, tolmácsokat képez. 
– Orsi, arról még nem is beszéltünk, hogy hangszeren is játszol! Mikor használod a
zeneszerszámokat? Azt is tudom, hogy a sógoroddal, Ádámmal (a Tinódi-díjas
zenésszel) is néha felléptél. Mirõl szólnak nálatok ezek a családi találkozások? 
– Sajnos nem vagyok virtuóz hangszerjátékos. Ádámmal többször felléptem már, nagy
élmény vele együtt zenélni, énekelni. Néha egy-egy családtagot is énekkel, zenével
köszöntünk, Bálint egyszer egy komplett gitárkoncertet kapott ajándékba, két sógorom
gitározott klasszikus darabokat.  Egyébként nem jártam sosem zeneiskolába, énekelni
sem tanultam. Konyítok egy nagyon keveset a citerához, furulyához, néhány akkordot le
tudok fogni a gitáron, de csak eddig terjed a tudásom. Most viszont elhatároztam, hogy
megtanulok gitározni, legalább alapszinten. Húsz évvel ezelõtt kaptam egy akusztikus
gitár a bátyámtól, hogy tanuljak meg majd rajta játszani. Nemrégiben pedig Tar
Sándortól kaptam egy gitárt azzal az ígérettel, hogy megtanít rajta muzsikálni. Nagyon
örülök és ígérem, szorgalmas diák leszek.
– Ha bekukucskálhatnék nálatok az ablakon, mit láthatnék? Már tudom: sok-sok
nevetést, mosolyt  és szeretetet! Ez kapcsolja össze a nagy és a kis családotok tagjait!

Folytatás köv. oldalon



LAKITELEKI    ÚJSÁG14. oldal április

Májtisztító program

„ A természet gyógyít, az ember segít.”

A májtisztító program, amit elszeretnék
Önökkel sajátítani 2000 éves kínai mód-
szer. Fontos, itt is figyelembe venni, hogy
akkor kezdjük el a kúrát, mikor nincs
legyengülve a test. Gondolok itt olyan
betegségekre, ami után fel kell erõsíteni a szervezetet, hogy
vissza kapja erejét. Sajnos cukorbetegeknek nem megfelelõ a
recept. Mivel, ez a kúra egy délutánt vesz igénybe könnyen
elvégezhetõ, de azért tudjuk azt is, hogy a szervezetet egy
napra legyengíti.

Májtisztító program hozzávalók: 100 gr. keserûsó (magnézi-
um-szulfát), 8 dl. víz, két közepes grapefruit, 1,5 dl olívaolaj, 1
cs. aranyvesszõfû tea, máriatövismag-olaj.

 Májtisztás:Jó, ha ezt is hétvégére tesszük, amikor van egy
nyugodt délutánunk és nem megyünk sehova.

Egy héttel a kúra elkezdése elõtt reggel és este 2-2 dl.
aranyvesszõfû tea fogyasztása szükséges. Mivel a vese
tisztítása is alapja a programnak.

Délelõtt még fogyaszthatunk könnyû ételeket 12 óráig. Ettõl az
idõpontól kezdve nem veszünk magunkhoz táplálékot
következõ nap reggelig. Sõt a kúrában elõírt vízmennyiségen
kívül vizet sem. Ezek fontos szabályai kúrának. Javaslom a
keserûsó oldat megivása után kiöblíteni a szájunkat tiszta vízzel,
akkor is, ha megszomjazunk a kúra ideje alatt. Ennyi idõ alatt
nem tud a szervezet kiszáradni. Másnap úgy is pótoljuk a hiányt.

A 10 dkg keserûsóoldatot 8 dl. vízzel összekeverjük egy kanc-
sóban, majd 2 dl-ként 2-, 4-, 6-, 8 órakor megisszuk. Az oldat
segíti a szervezetet a felhalmozódott méreganyagok
eltávozását. Megindul a hashajtás. Nem okoz görcsöket az
oldat. Javaslom egy jó film megnézését, vagy olyan program
kiválasztása, ami nem erõlteti meg a szervezetet. Ne tervez-
zünk például nagytakarítást vagy kertgondozást. Egyszóval
fizikai munka kerülése. Legalább tényleg van okunk pihenni :) A
májunk megtisztul az ételmaradékoktól felszabadul a terhelés
alól, a magnézium elernyeszti ellazítja azt. Este 10 órára az
epevezetékek kitágulnak. Majd jöhet a keverék.

Keverék:
10 órára elkészítünk 1,5 dl grapefruit leszûrt levét, amit össze
keverünk 1,5 dl olívaolajjal és ezt a keveréket megisszuk. Majd
azonnal lefekszünk aludni. Legalább 5 órán keresztül kell vízsz-
intes helyzetben tartani a testet.  Fontos! Ekkor még a sejtek-
bõl is eltávoznak a káros anyagok.
A kúra után máriatövismag-olajat szedjünk kb. 2-3 hónapig  az
alkalmazás szerint.

 Eredmény
Reggel a tapasztalatok szerint közel 2000 db kitines epekõ
kerül napvilágra operáció nélkül. A golyócskák mikroszkópos
vizsgálata is bizonyítja, hogy ideális fészke a parazitáknak.
A program után javul az emésztés, jó allergiára gyengíti a
tüneteket, volt akinek váll, hát és derékfájdalmai javultak,
nõgyógyászati probléma szûntek meg. 
Szinte minden betegségre jó, mivel a szervezetben minden
mindennel összefügg, ezért sok betegség enyhül vagy
eltûnik. Sokkal több energiát és jobb hangulatot ered-
ményez.
A májtisztítást egy hónap múlva kell megismételni, össze-

sen háromszor. Majd 8 hónap múlva ismételhetõ, de akinek
kevesebb problémái vannak, az évente egyszer végezze el
kúrát és ekkor már csak egyszer. Nem kell a havi ismétlés.

Remélem sok sikeres májtisztítást fogok majd hallani. Sok
sikert kívánok hozzá! :)

Lovasné Marika

S ez bizony nagyon megnyugtató!
– Ha hozzánk bekukucskálnál, azt látnád, hogy a cd
lejátszóból jó kis moldvai zene szól, Bencével
összekapaszkodva végigtáncoljuk az egész házat,
majd Bálint az ördög útja tánc dallamát furulyázza
és arra táncolunk, van hogy csak fütyüljük a dal-
lamát és mindannyian összekapaszkodunk egy
táncra. Persze ez most egy vidám családi este,
azért nem mindig sikeredik ilyenre, de igyekszünk
vidám bulikat rendezni. Néha nagy nálunk a
vendégjárás, ha tehetné, az egész család hozzánk
járna bográcsozni, mert nagy a tér, lehet focizni, ját-
szani, hintázni, fõzõcskézni. Csak épp több idõt kel-
lene rá szakítani. Fõként Ádámék és Bálint férjem
kecskeméten lakó testvérei jönnek hozzánk
gyerekestõl, aminek nagyon örülünk.
– Ez évtõl nyolc órában végzed a mûvház
vezetését. Mit jelent ez Neked azon túl, hogy még
több munkát végzel, hiszen bekapcsolódsz a tur-
isztikai feladatokba is. Lám, még ez is összhang-
ba hozható minden elõzõvel!
– Lakitelek nagyon jó adottságokkal rendelkezik.
Egy kincset tart a kezében a település a Holt-Tisza
képében. Szép feladat számomra egy még tágabb
emberi közösséggel foglalkozni, kihívás is egyben
és persze sok meglepetést tartogat a jövõ, amirõl
még nem tudok. 
– Mit jelent Neked ma már Lakitelek? Milyen itt élni?
– Egy kicsit tréfás a dolog, mert nyárlõrinci címem
van, viszont lakitelekinek érzem magam, hisz itt
töltöm a mindennapjaimat. Nyárlõrincen nagyon
ritkán járok, már tervezem, hogy egy kicsit mélyebb
kapcsolatot kellene kialakítani, hisz alig ismerem az
ott élõ embereket, képviselõket, mûvészeket stb.
Itt viszont élvezem a tanya minden elõnyét, nem
csengetnek be hozzánk naponta sokszor, nem
kukucskál át a szomszéd a kerítés felett, nagy a tér,
nem vagyok behatárolva négy fal közé. A falut pedig
szeretem a szépségeivel és gondjaival együtt. 
– Milyennek szeretnéd látni egy néhány év múlva?
– Szeretném, ha megõrizné a falu jellegét. Sokan
azért szeretnek itt lakni, mert egy emberléptékû
közösségben élhetnek, amit a városban már nem
találunk meg. Ha varázsló lennék, azért egy cseppet
messzebb tolnám a 44-es fõúttól, hogy biztonságos-
abb és nyugodtabb legyen mindenféle szempontból.
– Többször megkérdeztem a többiektõl is, s
Tõled is megkérdezem: ha eljönne most az egyik
mese manója, aki teljesítené a három kívánságo-
dat, mit kérnél tõle?
– Ha önzõ lennék és csak magamnak kérnék a
manótól, akkor is csak egyet kérnék: boldog
lehessek, a többi ezáltal már úgyis sikerül.
– Orsi, meg vagyok gyõzõdve, hogy boldog vagy,
hiszen aki ilyen sokoldalú, Isten áldotta tehetség, az
a helyén van a világban! Ezen sorok mögött egy
kiegyensúlyozott hölgyet látunk: anyát, feleséget,
barátot, munkatársat, ismerõs ismeretlent, aki
méltán vívta ki szeretetünket, elismerésünket,
hálánkat. Köszönöm, Orsi, hogy ide vezérelt Téged
hozzánk a Mindenható! Az Isten éltessen és áldjon
Téged, s ezáltal szeretteidet. Adjon bõséges erõt
ahhoz, hogy minden álmod, vágyad teljesüljön! 
S így, anyák napjához közeledve talán érthetõ, hogy
kívánnék Neked, Nektek egy gyönyörû kislányt, aki
az édesanyja nyomdokaiba léphetne majd, hiszen
ezt a sok csodát, amiben élsz, éltek, még egy kis
utódnak csak tovább kellene adnod, adnotok... :)

Köszönöm!                                     Czinege Edit

LTE-hírek –
szerkeszti: Anka Balázs–

Bajnoki eredmények:

18. forduló (03. 25.) Bugac – Lakitelek  1-0 (0-0)
Lakitelek: Terjéki  –  Lángos, Kalics, Seres Zs.  –

Tóth, Tánczos (Tamásy 71')  –  Nagy, Gazdag, Subicz  –
Szécsényi, Gyõri.

Ifi:  1-5 (1-3)
Lakitelek: Lovas T. (Balla 46')  –  Madari (Pillár 83'),

Lovas J. (Lobkovitz 67'), Bujáki, Tombácz  –  Kecskés (Boda
(46'), Szabó Á., Rózsa, Barcsa,  –  Erõs (Rácz 83'), Tasi.

Gólszerzõink: Erõs (12', 70'), Barcsa (13'), Tasi (29'),
Boda (57')

19. forduló (04. 01.) Lakitelek – Tabdi  3-0 (A Tabdi
visszalépése miatt játék nélkül)

Ifi:  3-0 (Játék nélkül)

20. forduló (04. 07.) Kiskunfélegyházi Vasutas –
Lakitelek  1-0 (1-0)

Lakitelek: Terjéki  –  Nagy, Kalics, Tóth, Seres Zs.  –
Lángos, Gazdag, Tamásy, Subicz (Tánczos 72') –
Szécsényi (Seres L. 72'), Gyõri.

Ifi: 1-10 (1-2)
Lakitelek: Balla (Lovas T. (46')  –  Madari, Lovas J,

Barta (Rácz 83'), Tombácz  – Kecskés (Boda 46'),
Szabó Á., Rózsa, Barcsa L. (Lobkovitz 83')  – Erõs, Tasi.

Gólszerzõink: Tasi (13'), Szabó Á. (44', 62', 78', 88'),
Boda (54'), Madari (68'), Erõs (82', 85'), Lobkovitz (87').

21. forduló (04. 15.) Lakitelek – Nyárlõrinc  4-1 (2-0)
Lakitelek: Terjéki  –  Kalics, Tóth, Nagy, Seres Zs.

(Tánczos 77') –  Lángos (Vankó 74'), Gazdag, Tamásy
(Szécsényi 72'), Subicz  –  Polyák, Gyõri.

Gólszerzõink: Seres Zs. (9'), Polyák (41'). Nagy
(54'), Gazdag (84').

Ifi: 2-1 (1-1)
Lakitelek: Lovas T. (Balla T. 46')  –  Madari (Tombácz 71'),

Lovas J., Bujáki, Barta  –  Kecskés (Boda 46'), Szabó
Á., Rózsa, Barcsa L. (Lobkovitz 81') –  Erõs, Tasi.

Gólszerzõnk: Erõs (9' és 85')

Serdülõ csapatunk mérkõzései:

12. forduló (03. 24.) Lakitelek  – Tiszakécske  4-1 (2-1)
Lakitelek: Pesti Krisztofer  –  Király Balázs, Madari

Márton, Gyurika Norbert, Csernák Richárd, Varga
Roland (Bodri Bálint 77'), Pillár Balázs, Elek Róbert,
Tóth Gábor, Rácz Zsolt, Kovács Zsolt (Sallai Bence 70').

Gólszerzõink: Pillár (19'), Rácz (22', 51'), Elek (73').

13. forduló (03. 31.) Tiszaalpár  – Lakitelek 0-9 (0-2)
Lakitelek: Pesti  -  Pillár, Madari, Gyurika, Csernák,

Varga, Rácz, Elek, Tóth, Kovács, Sallai (Bodri 65').
Gólszerzõink: Elek (14'), Rácz (34', 50', 62', 86', 88'),

Csernák (71', 81'), Tóth (77').

14. forduló (04. 08.) Lakitelek  – Kunszentmiklós
12-0 (4-0)

Lakitelek: Pesti  – Bodri, Madari, Gyurika, Csernák,
Kovács, Rácz, Elek, Varga, Tóth, Sallai.

Gólszerzõink: Elek (4'), Tóth (32', 72'), Rácz (43',
59', 63', 79', 87'), Varga (44'), Csernák (70', 75'),
Gyurika (82').

15. forduló (04. 14.) Jászszentlászló  – Lakitelek !
2 (2-0)

Lakitelek: Pesti  –   Gyurika, Madari, Pillár, Csernák,
Kovács, Rácz, Elek, Varga, Tóth, Sallai (Bodri 79').

Gólszerzõink: Tóth (66'), Rácz (90').



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! Korszerû konyhai eszközök folya-

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

Lakitelek új építési területén
3000 m2-es, közmûvesített,
sarki telek eladó. (Megosztható!)

Érd.: 06-20/9-78-73-72

Idõs emberek gondozását, ápolását vál-
lalnám, szociális gondozói és ápolói
végzettséggel,   kórházi munkatapasztalattal.
Telefonszám: 06-30-382-05-65
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Kisgépek javítását vállalom!  (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fûnyíró, szivattyú, kerti traktor)

Érd. :  06-70/770-29-19.  

Kisgyermeknevelõ-gondozó végzettséggel
gyermekfelügyeletet vállalok. Tel.: 06-30/692-34-86.

Kovács Ferenc
szobafestõ –

mázoló 
– tapétázó

Lakitelek, 

Árpád u. 1/a.
Tel.: 06-30/478-93-96 

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)
AJÁNLATUNK 2012 04.27– 05-15-ig:

Wiener  Extra õrölt kávé 250 g  499.- /db
Holland kakópor 100 g 299.- /db
Ízes májas 200 g 145.- /db
Lift üdítõk 2,5 l 159.- db
Hell energiaital 250 ml 159.- /db
Egri Bikavér 0,75 l 449.- /db +ü
Új Borsodi citorm, cukormentes dob. sör 0.5 l 169.-/db
OXIMIX 1 l kedvezõ élettani hatású,
oxigénnel dúsított víz kapható      195.- /db

Este 9- ig vár juk kedve vásár ló inkat!

BON-BON-
BONBON

Eladó 81m2-es alapterületû emele-
tes, hõszigetelt, alápincézett csalá-
di ház Lakitelek belterületén.
Befüvesített, részben öntözõrend-
szerrel ellátott kerttel. Irányár: 12,8M
Ft. Érd.: 06-30/6213382

Megvételre keresek jó állapotban lévõ
horgász lemezcsónakot.

Tel.: 06-70/70831-83

Szeretettel várja Önt és családját

ROZIKA KONYHÁJA!
Megnyílt a Szultán Grill helyén 

az új kifõzde!
Helyben fogyasztás-
ra, elvitelre (ételes-

ben), vagy becsoma-
golva  – magyaros ételekkel, házias

ízekkel várják a vendégeket!
Napi ajánlat, menü!

Reggel  6- tó l  
hurka-ko lbász is

kapható!

Eladó helyben egy
jó állapotú ETZ
250/301 motor.

Érd.: 
70/7710-638.

120 m2 tetõre jó minõségû hódfarkú tetõcse-
rép kedvezõ áron eladó. Ugyanitt 2 rekamié
eladó 20e. forintos irányáron. Ugyanitt eladó 5
db PANEL 7x1,2 m-es. Érd.: 06-20/471-52-31

* Selyem a k á c k ap h at ó !
Te l. :  4 49 - 679 ;  06 - 20 / 20 0-53-15.

Ugi u. 8/a alatti építési telek eladó. 
Érd.: 20/3-920-713

Angel hajvágó Stúdió
Nõi-, férfi-, gyermek- fodrászat

Ammóniamentes
hajfestés, 
alkalmi frizura, bal-
lagásra, eksüvõre! 

Tel.: 06-30/695-56-12

VIKI-KÖRÖM

– mûkörömépítés
– Japán manikûr

– Gel-lac

Tel.: 06-30/613-79-88   

Szépüljön a legjobb áron! 

Lakitelek, Széchenyi krt.74/b.   
( . . .Pavilonsor. . .)

Iskolatáska vásár az
Antológia Könyvesboltban,
1. osztályosoknak!
Táskák, tolltartók, könyv-
és füzetboxok, torna-
zsákok (8 féle mintával),
pénztárcatartalmat kímélõ áron!

Az akció máj. 1-tõl
máj. 31-ig tart!

Vár juk kedves vásár ló inkat!

Nyitva: H-P: 730-tól 12-ig; 14-tõl 18 óráig;
Szo: 730-tól 12-ig,
vas: 8-10-ig.

Jöj jenek be,  nézzenek szét!

Régi szakember újra megérkezett!
Vállalok: szobafestés-mázolás, nemes
vakolás, gipszkartonozás, hõszigetelés,
laminált padlólerakás, egyéb kõmûves
munkák végzését!
Ingyenes munkafelmérés: 06-30/240-33-63

Azt üzenem a kíváncsi isme-
rõsöknek, ha a fiam halálával
kapcsolatosan többet szeret-
nének tudni, akkor jöjjönek el
hozzám, szívesen adok felvilá-
gosítást, de ne zaklassanak
olyannal, ami nem igaz. 

Mindent megadtunk fiunk-
nak, ami lehetséges.

Vasadi- Balázs Lajos

Üzlethelyiség hosszú távra
kiadó! Lakitelek, Ady E. u. 1.sz. 

(volt használtruha-bolt ). 
Irányár: 35.000.- Ft/hó. 

Érd.: Dudás Beáta, 06-70/32-80-604

REIKI TÁBOR lesz Lakiteleken

május 25-tõl jún. 4-ig. 
A tábor alkalmanként is látogatható! 

Érd.: 06-20/32-44-150

Jobb agyféltekés rajztanfolyam indul
Lakiteleken június 23-24-én és 30-án,
valamint július 1-jén! Érd.: 06-20/32-44-150

Lakodalmas hûtõkocsi
bérelhetõ. 

Tel.: 06-30/9-532-982 

Eladó 1 db billenõ garázsajtó,
200x250 cm; 1 db vas szállító
ketrec, 97x68x50 cm; kb 500 db
kisméretû bontott, tisztított tégla;
70 db új tondah tetõcserép. Érd.:
76/448-709, v. 06-30/24-99-297

Eladó chipes slim ps2 konzol
memokártyával, játékkal, fénypisz-
toly és egy Sony kardtáskával.
Irányár: 20.000.- forint. Érd.: 06-
70/29-37-931

Suzuki Sepia 50 cm3-es kismotor
kitûnõ, szép állapotban, új aksival
eladó. Érd.: 06-76/449-259.

A 44-es út mentén, Lakitelek
szélénél 2,6 hektár szántó eladó,
v. bérelhetõ. Tel.: 448-679; 06-
20/200-53-15

Albérlet bútorozva, vagy anélkül,
azonnal beköltözhetõen kiadó.

Tel.: 30/414 00 89

Családi  ház (Lak i te lek,  Zr íny i
u tcában)  sürgõsen eladó .  

Te l. :  06-30/42-22-683Tisztelt Hölgyem / Uram! Százdi József vagyok. Lehet, hogy hallotta már,
hogy egy sikeres alternatív gyógymóddal foglalkozom Lakiteleken.
Lehetõség nyílik közös összefogással egy olyan gyógymódot ingyenessé
tenni Lakitelek és környéke számára, ami már több esetben is bizonyítot-
ta hatékonyságát! Betegeinkkel köszönjük a segítségét!
Bõvebb információ a gyógymódról: www.kunsagi.usuireikiryoho.hu



S e g í t õ h e l ye k
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Bács-Kiskun Megyei Kórház
Addiktológiai Szakrendelõ és
Gondozó
Izsáki út 5.
Betegfogadás: hétfõtõl péntekig 8 órától
13 óráig elõzetes idõpont egyeztetéssel
* betegellátás
* felnõtt korúak elõzetes állapot-
felmérése (elterelés elõtt)
(Beutaló nélkül is igénybe vehetõ.)
Tel.: 76/ 516 - 941

Bács-Kiskun Megyei Kórház
Gyermek- és Ifjúsági Mentálhigiénés
Gondozó
Izsáki út 5. 
Betegfogadás: hétfõtõl péntekig 8 órától
13 óráig elõzetes idõpont egyeztetéssel
* válsághelyzetek kezelése
* lelki fejlõdés támogatása
* fiatal korúak elõzetes állapotfelmérése
(elterelés elõtt)
(Beutaló nélkül is igénybe vehetõ.)
Tel.:  76/ 519 - 822

Rév Szenvedélybeteg-segítõ
Szolgálat
Fecske u. 20.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 9 órától 16 óráig
* alkohol- és drogproblémákkal,
* játékszenvedély problémákkal kapcso-
latos tanácsadás, terápia
* megelõzõ - felvilágosító szolgáltatás
(elterelés)

Tel.: 76/ 415 - 466
www.revkecskemet.hu

Gyermekjóléti Központ
Fecske u. 20.
* éjjel - nappal hívható készenléti szol-
gálat: 30/ 518-5126
* kapcsolattartási ügyelet

Tel.: 76/ 507 - 780

HELPI Ifjúsági Iroda
Széchenyi sétány 2-4.
Nyitva: hétköznapokon 12 órától 18 óráig
* információszolgáltatás az élet dolgaihoz
* pályaválasztási és életvezetési
tanácsadás
* közösségi szolgáltatások, klub-pro-
gramok

Tel.: 76/ 412 - 020;     www.helpi.hu

Nevelési Tanácsadó
Fecske u. 8.
* magatartászavarok
* családi problémák 
* kortárskapcsolati nehézségek
Tel.:  76/ 480 - 700

Önsegítõ csoportok

Rév Szenvedélybeteg-segítõ
Szolgálat (Fecske u. 20.):

*Névtelen Alkoholisták (AA): 
hétfõ 17 órától 18 óráig
kedd 17 órától 18 óráig

* Névtelen Hozzátartozók (Al-Anon) : 
szerda 17 órától 18 óráig 

* Anonim Játékosok (GA): 
szerda 17 órától 18 óráig

* Alkoholisták Felnõtt Gyermekei (ACA): 
szerda 18 órától 19 óráig

Piarista Rendház
(Jókai u. 1.):

* Névtelen Alkoholisták (AA): 
péntek 17 órától 18 óráig
vasárnap 16 órától 17 óráig
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Tanácsok ingatlan eladáshoz és 
ingatlanvásárláshoz

A szocpol meghatározott célokra
igényelhetõ 2012-évtõl

Az idei évtõl új lakástámogatási rendszer lép
életbe: újra igényelhetõ az egyszeri, vissza
nem térítendõ lakásépítési, lakásvásárlási
támogatás, azaz ismertebb nevén a szocpol.

1. új lakás építése (kivéve a családi vagy ikerház
tetõtér-beépítése, ha az nem minõsül
emeletráépítésnek),
2. az értékesítés céljára újonnan felépített és
felépíttetett lakás megvásárlása,
3. olyan építési munkákra, amelyek ered-
ményeképpen 50%-ot elérõ arányban az igénylõ
tulajdonában lévõ lakása, a lakás hasznos
alapterületének növelésével legalább egy lakós-
zobával bõvül,

o   bármely építtetõ esetében, illetõleg
o két vagy több gyermeket eltartó építtetõ

esetében, ideértve az új lakás építésének nem
minõsülõ tetõtér-beépítést és emeletráépítést 
4. a három, vagy több gyermeket eltartók vagy
együtt költözõ eltartott gyermekeik több mint két
éve már tulajdonában lévõ lakás értékesítése, és
helyette nagyobb hasznos alapterületû és legalább
egy lakószobával több szobaszámú, továbbá
legalább komfortos lakás vásárlása esetén, ez
utóbbi lakóingatlan megvásárlásához, ha az
értékesített lakás az eltartóknak és együtt költözõ
eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50%-
os arányú tulajdonában állt, továbbá, ha az
értékesített lakás eladási árának az azt terhelõ,
visszafizetett önkormányzati, illetõleg munkáltatói
támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölc-
sönnel csökkentett összegét a vásárlásra
fordítják. A szocpol kedvezmény igénybevételével
megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és együtt
költözõ eltartott gyermekeik tulajdoni hányada
nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban
volt. 2012 tõl a kormány újra kedvezõ lakáscélú
támogatott hitelek bevezetését tervezi.
*az elsõ gyermek után: 900.000 Ft
*a második gyermek után 1.500.000 Ft (Tehát a két
gyermekre együtt a szocpol összege 2.400.000 Ft)
*a harmadik gyermek után 1.400.000 Ft (Tehát a
három gyermekre együtt a szocpol összege
3.800.000 Ft)
*a negyedik gyermek után 800.000 Ft (A négy
gyermekre együtt a szocpol összege 4.600.000 Ft)
*minden további gyermek esetében 200.000 Ft (Öt
gyermek esetén tehát 4.800.000 Ft, míg hat gyer-
mek esetén kereken 5.000.000 Ft a szocpol
összege)

Ezek az összegek B energiakategóriájú ingat-
lanokra vonatkoznak. 
A energiaosztályú ingatlan esetén 1,1
A+ esetén 1,2
Passzív ház építése esetén 1,3 szorzót kell alkal-

mazni!

Fehér Sára 
ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel.: +36-30-206-2458  

A megelõzés legfontosabb színtere a család 
A Fõplébániai Karitász Alapítvány fenntartásában mûködõ Rév

Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat „Szülõk iskolája“ címmel tartott
településünkön drogprevenciós napot 2012. március 21-én. A drogprobléma
felismerésében és kezelésében döntõ szerepe van a helyi közösségnek,

különösen a gyermekekkel fiatalokkal foglalkozó helyi szakembereknek, hiszen a probléma hely-
ben keletkezik, itt válik elõször láthatóvá, illetve a helyi közösség tud a leggyorsabban és leghatékonyabban reagálni a
felmerülõ nehézségekre, s nem utolsó sorban, helyben mozgósíthatók miandazok, akik felelõsséget éreznek és visel-
nek a gyermekekért, fiatalokért. A drogprevenciós program fontos eleme volt az a mûhelybeszélgetés, amelyen részt
vettek a település meghatározó intézményeinek a képviselõi. A mûhelybeszélgetésen központi téma volt, hogy a helyi
szakemberek hogyan érzékelik a drogporbléma jelenlétét a településen, illetve kinek milyen feladatai és lehetõségei
vannak a megelõzésben, esetleg a segítõ-ellátó tevékenység megszervezésében. A megbeszélés során nyilvánvalóvá
vált, hogy a középiskolás korú fiatalokat nem tudjuk megvédeni attól, hogy bekerüljenek egy olyan világba, ahol szemé-
lyes tapasztalatokat szerezhetnek az illegális drogok, más néven a kábítószerek jelenlétérõl. Mindenkinek megvan-
nak azonban a maga lehetõségei arra, hogy saját munkakörében segítse a gyerekeket és a fiatalokat abban, hogy
jó döntéseket tudjanak hozni a saját életükrõl, a drogokhoz való viszonyulásukról. Ugyanakkor fontos azt is látni,
hogy a drogkarrier  – azaz a droghasználat folyamata – más-más megítélést és beavatkozást kíván az illegális dro-
gokat kipóbálók, alkalmi használók, intenzív használók, illetve a problémás szerhasználók esetében.  A megelõzés,
a korai beavatkozás minden helyi segítõ foglalkozású szakember fontos feladata, de ha már kialakult a problémás
szerhasználat, akkor az érintetteket és családtagjaikat a megfelelõ segítõ helyre kell irányítani. A résztvevõk teljes
körû tájékoztatást kaptak a Kecskeméten igénybe vehetõ segítõ helyekrõl, azok elérhetõségérõl és az igénybe vétel
módjáról. 

A program másik eleme a 8. osztályos diákok szüleinek megtartott szülõi értekezlet volt. A szülõk gyakorolják a leg-
nagyobb hatást a gyerekekre, õk segíthetnek legtöbbet, ha a fiatalok bajban vannak. A drogprobléma sikeres
megoldásában az a legfontosabb, hogy azt idõben észleljük, és õszintén szembenézzünk a tényekkel. A legfontosabb
a gyerekek, fiatalok bizalmának megtartása, a családon belüli párbeszéd fenntartása, hogy a fiatalok ne érezzék
magukat magukra hagyva. A jelen lévõ szülõk kérdései elsõsorban arra vonatkoztak, hogyan lehet megkülönböztetni a
normális serdülõkori jelenségeket a droghasználat okozta tünetektõl. A másik központi téma az illegális szerhasználat
jogi következményeinek a tárgyalása volt. A szülõk a szülõi értekezletrõl hazavihettek egy fiataloknak szóló tájékoztató
kiadványt ("Vágod?" címmel), valamint egy szülõknek szóló füzetet. A kiadványok nem elrettenteni, megijeszteni akar-
nak, inkább abban próbálnak a szülõk segítségére lenni, hogy ezt a területet is ugyanolyan nevelési helyzetnek tek-
intsék, mint a szülõi felelõsség többi körét, amelyben felelõs döntésekre és életvitelre készítik fel gyermekeiket. Azok
a szülõk, akik nem tudtak jelen lenni a szülõi értekezleten, a kiadványokat elkérhetik gyermekük osztályfõnökétõl. A
kiadvány is felsorolja a Kecskeméten igénybe vehetõ segítõ helyeket. 

Molnár Ferenc
a Rév intézményvezetõje

A  program a Nemzeti Erõforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet közremûködésével valósult  meg.
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Meghívó!
Hozzánk,  Lakitelekre is  

ellátogat a Tibetben nevelkedett, 
magyar származású
Paczér József  Láma

Paczér József gyermekkorában egy
Tibeti szerzetben nevelkedett, majd
amikor megkapta a beavatásokat, nyu-
gatra küldték tevékenykedni.

Több országban tart elõadást, med-
itációt és gyógyít.

Tibetben arra tanították meg, hogy
hogyan tud az ember az élet törvényei
szerint élni és ez által világát
egészségesen, megfelelõen mûködtetni.
Õ is erre tanítja az embereket.

* ha testi vagy lelki gondjaid vannak
* ha keresed a továbblépés útját
* ha kérdésed van életed megélésérõl
* vagy már régóta érzed, hogy több

van  benned, mint ami látható.

G y e r e  e l  a  M e s t e r
e l õ a d á s á r a !

Idõpont: 
2012. május 23. (szerda) 19 óra

Helyszín: Lakiteleki Mûvelõdési ház
Belépõjegy: Elõvételben: 1.000 Ft., 

Helyszínen:  1.500 Ft.
Kérdéssel, és jegyvétellel kapcsolatban

Várkonyiné Kiss Teodórához
(HÉTVÉGÉN)

tel.: 70/611-33-09
Dávid Orsolya telefonja: 70/931-7886

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

HA RÉSZT KÍVÁNSZ VENNI AZ
ELÕADÁST ZÁRÓ MEDITÁCIÓN.
HOZZ MAGADDAL POLIFÓMOT,

PLÉDET, PÁRNÁT

A KOR SZELLEME

baloldali liberalizmus  sajnos, mert ha ezt 
beszorozzuk (mínusz eggyel), a globalizmussal,
akkor az esélytelenek nyugalmával várhatjuk, 

mit döntenek felõlünk a nagy érdemû bizottságok.
(Angol közmondás: hülye, mint egy bizottság).

Akik hûen követik a kor szellemét, ezért sikító frászt, 
meg lila hajat kapnak mindattól, ami nemzeti és konzervatív.

Ennek a "liberglobál" baloldali áramlatnak vezérlõ elvei:
ott a hazám, ahol a mobil telefonom és a bankkártyám, 

– mindent szabad, ami nem tilos,
– kaparj kurta neked is jut,
– boldogulj, ahogy tudsz,

– mindig az erõsebb kutya ballag el a csonttal,
– szemérmes koldusnak üres a tarisznyája.

Így jártunk mi a nyolc évig tartó „szoclib“ kormányzás után,
amikor is a kormányon lévõk saját kutyájuknak 

és kölykeinek megengedték, hogy az óriások asztaláról 
csipegessék a morzsát, a többi meg dögöljön éhen.

Másik változat –  ahogy a nagy szemfényvesztõ  Gy.F. mondta –
„el lehet menni, akinek nem tetszik!“ 

Kecskés Sándor

M É L T A T L A N U L

Magára hagyva egyedül állt a páston,
a fél ország acsarkodóival szemben,
míg a másik fél kihátrált mögüle csendben.
A trónkövetelõkre, a szájtépõkre igazán ráférne 
egy „koffervizit“  diploma ügyben, de elkéstek vele, 
mivel a dörzsöltebbeknek már el is veszett. 
Lásd Gy.F. elvtársat személyesen.
Tíz évvel ezelõtt kellett volna megnézni, 
akkor talán még megvolt.
Gondolom KISZ titkár korában nem a bodobács bogarak 
párzás közbeni agresszivitásáról írt tudományos fejtegetést.
Rendszerváltás elõtti politikai elitnek nagy  divat volt 
a Pártfõiskolán, még inkább a Moszkvai Pártfõiskolán, 
– nem beszélve - az SZKP fõiskolán diplomát szerezni.
Ahol az elv mindig az volt, hogy tovább a „Lenini úton“.
Ezen belül erõsíteni a munkás-paraszt szövetséget, 
a munkásosztály vezetõ szerepét, a párt 
és a KISZ élcsapat jellegét, stb., stb.
Kérdezem én mennyire idõtállóak ezek a diplomák, 
amivel még ma is érvényesülnek, 
különbözõ vezetõ beosztásokat töltenek be 
és komoly pénzeket kapnak utána. 
Ezeket vajon nem lehetne bevonni, ha már egyszer 
precedenst teremtettek ebben a kérdésben?
Ha egyszer A-t mondtunk, mondjunk B-t is!

Figyelem! A Csülök Csárda (Lakitelek-Kapásfalu) 

megújult választékkal, házias és ínyenc ételeivel, nagy tapasztalattal rendelkezõ új szakáccsal, 
figyelmes és kedves kiszolgálással várja kedves vendégeit!

Ajánlatunk:
Sofõr menü hétfõtõl péntekig elvitelre, vagy helyben fogyasztva 12-15 óráig. Ár: 590.- Ft/adag

Több mint 30 fajta pizza elvitelre vagy helyben fogyasztva 12-22 óráig;   800-1100.- Ft/db
Bõséges svédasztalos étkezés különleges és hagyományos ételekkel hétfõtõl vasárnapig 12-18 óráig.

(levesek, sültek, pörköltek, rántott zöldségek, rántott húsok, fõzelékek, mártások, desszertek, saláták)
Ár.: Hétfõ: 990.- Ft/ fõ/ étkezés

Kedd: 1290.- Ft/ fõ/ étkezés
Szerda:1390.- Ft/ fõ/ étkezés
Csütörtöktõl vasárnapig 1590.- Ft/ fõ/ étkezés

Családi és baráti események (ballagás, születésnap, évfordlók, stb) 
lebonyolítását is vállaljuk (70 fõig!)

Megrendelés, asztalfoglalás személyesen vagy telefonon: 76/439-526.
Szeretettel várunk mindenkit!

„Az evés öröm, semmi sem tesz oly' engedékennyé, mint a jóllakott gyomor nyugalma…“

Kecskés
Sándor

Vendégségben a kis gazdák!

Egyik osztálytársam apukája, Csikós Pista bácsi galam-
bász. Meghívott minket, mint VBM-es osztályt, megnézni
a madarakat. Különösen azért, mert a költési idõszak van.

Szóval, egy péntek délután biciklivel indultunk el hoz-
zájuk. Jó hosszú sorban kígyóztunk az utcákon át. Amikor
odaérkeztünk, Pista bácsi megmutatta a galambokat.

Volt köztük szürke, kéknyakú és barna-fehér is. Olyan
különlegesek voltak, amilyeneket nem nagyon láthattunk
még.  Milyen nagy élmény volt, hogy némelyiket meg is
foghattuk!

Sok fiókát i s néztünk. Volt olyan, amelyik aznap bújt ki
a tojásból. Egyet pedig meggyûrûztünk egy kék gyûrûvel.
Ez volt az ötszázadik! Pista bácsi megengedte, hogy ez a
4. a osztály versenygalambja legyen. Ugyanis ezek a
madarak versenyezni is szoktak. Ketrecekben elviszik
messzire, még külföldre is. Ott aztán elengedik õket. Az
nyer, amelyik a leghamarabb hazaér. Pista bácsinak már
több kupája is van.

A madarak megfigyelése után még játékra is maradt idõ.
Bence születésnapját is megünnepeltük. Nagyon jó volt ez
a nap!

NémethDorka
4.a



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Ennek nagyon örülök, kedves Gizike, de hol volt teg-
nap és tegnapelõtt?“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Tóth
Zsanett. Selyem-akácfát nyert: Hajnal Pál. A vacsorát nyerte: Kelemen
Gyuláné , melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában
egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Csordás Lászlóné, Tombácz
Zoltánnl, Gönczöl Dóra. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolá-
sáért szíveskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük. A nyerte-
seknek gratulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat 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,  2012-ben * Fõszerkesztõ: Czinege Sándor * 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! Könnyítés: A megfejtéseket a szerkesztõség

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 

Mit hoz a jövõ?

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal április

A címben feltett kérdésre a következõ aforizmával  is  lehet, felelni:
„Mindig bölcs dolog elõrenézni ...“ Folytatás a vízsz. 4., 33. és a függ. 40.,
valamint 34. sz. sorban.

Vízsz. 1. Ha mail elõtt áll; akkor is repül, ha France elõtt, akkor is. 4. A  folytatás
elsõ része (z.b.: N, M). 10. Az idõben távoli rokonunk. 12. Fõleg az Alföldön jel-
legzetes erdõ. 14. Falat fehérít. 16. A tudás, amit megszereztünk. 17. Gyümölcsízû
édesség. 19. Gombaszögi mûvésznõ utóneve volt. 21. Román pénz. 23. Csavar (de
kezdõbetûjével. 24. Félre, messzire. 25. Német és brit autójel. 27. Katonai egység.
29. Eddig a napig. 31. Nyakravaló. 33. A folytatás második része (z.b.: N, T). 34.
Röptében megfog. 36. Az õ birtokában. 38. ...Derek; filmsztár. 39. Elek! 40. Ruhát
tisztít. 42. Hajít. 44. Szintén ne. 45. Htárrag, ford. 46. Võlegénylejölt. 48. Több
mitikus görög király neve. 52. OP- ...;  mûvéseti irányzat. 54. Bikavér jelzõje. 56.
Antal becézve. 58.Létezik. 59. Gyorsaság része! 60.. Szicíliai tûzhányó. 61.
Megértés szavs. 63. A neoklasszicizmus hazai mestere, utónevének kezdõ-
betûjével. 65. Súlyegység. 67. Zenei elõírás, Iassúságra utal. 69. Szovjet rockopera.
71. Úgy van jelen, hogy rögtön csábit is. 73. Ragadozó hal. 74. Ahonnan szép a
kilátás Miskolcra. 76. Megkeveredett író!

Függ. 1. A Rajnába ömlõ svájci folyó. 2. Különleges igerag. 3. Mintha kimondottan
az õ méreteire készült volna. 4. Pécs egyik legszebb épülete. 5. Kérve kérõ. 6.
Fölvesz. 7. Kis értékû kártyalap, de fontos szerepet játszhat. 3. Kötõszó. 9. Zizegés!
11. A bank legbiztonságosabb helye. 13. 13. Cseh légiforgalmi vállalat. 15. A földre
helyezõ. 18. Tévériporter (György) 20. Nem csinál tovább semmit. 22. Erdélyi fo-
lyócska. 26. Bróm és radon. 28. Keresztül. 30. Egy vegyjel, vagy két slálahang. 32.
Völgye szép szlovákiai kirándulóhely. 34. A folytatás befejezése (z. b.: L, Á) 35.
Torino folyója. 37. Ajándékoz. 40. A folytatás harmadik része (z. b.: D). 41. Saját
kezével. 43. Biztos helyet jelentõ betûk a repülõjegyen. 44. Egymás után elmond.
45. Svéd férfinév. 47. Tisztesi rendfokozat, röv. 49. Két vonal találkozik. 50. ... Presov;
labdarúgócsapat. 51. A szabadba. 53. Ismert japán politikus. volt a 80-as években.
56. Mélyhangrendû kicsinyítõ képzõ. 57.  Amit a földünk érzékel, névelõvel.  60. EG.
62. Szülõ. 63. Páros nyitás! 64. Ornella...; filmsztár. 66. Római 2500. 68. Szerb
egyetemi város. 70. Déli-hangzó! 72. Görög betû, magyar ige.

Pösze 
A nyuszika bemegy a festékboltba. Azt
kérdi az eladótól:
– Ecet van?
Erre a medve: – Nyuszika ez itt festék-
bolt nem árulunk ecetet.
Nyuszika: –  Akkor mondom mászképp.
Pamac van? 

Tényleg ? 
1. Wikipedia: – Én mindent tudok!
2. Google: – Nekem mindenem meg-
van!
3. Facebook: – Én mindenkit ismerek!
4. Internet: – Nélkülem ti nem értek
semmit!
Áramszolgáltató: – Csakugyan? 

Egy roma a túlvilágon . . . 
Meghal a cigány, a túlvilágon találkozik
Kádár elvtárssal. Kádár megkérdi:
– Te cigány, mikor volt jobb élni?
Mostanában vagy az én idõmben?
– A te idõdben a politikusok politizáltak,
a munkások dolgoztak, a romák meg
loptak. Mostanában meg a politikusok
lopnak, a munkások politizálnak, és azt
akarják, hogy én dolgozzak!...

Tudtad? Az alkoholistának nincs, se
tegnapja, se holnapja, se MÁJA! 

Ciki helyzet 
A lakásavatón a háziasszony elképedve
olvassa az egyik csokron a feliratot:
„Nyugodjék békében“.
Amikor másnap reklamálva felhívja a
virágboltot, a boltos próbálja nyugtatni:
– Elnézést kérünk, elcseréltük a
csokrokat. De képzelje magát a bará-
tom helyébe, aki a temetésen azt olvas-
sa: „Gratulálunk az új otthonodhoz.“... 

A postás 
Bush és Powell üldögél a kocsmában.
Bejön egy fickó, odamegy hozzájuk és
megkérdi
– Helló fiúk, mirõl beszélgettek?
– Épp a III. világháborút tervezzük.
– Igen? És mi a terv?
– Megölünk 140 millió afgánt, meg egy
biciklis postást.
–Egy biciklis postást? Õt meg miért?
Erre Bush odafordul Powellhez
– Látod, én megmondtam, hogy a 140
millió afgán senkit sem fog érdekelni! 

Aranyköpések 
1. Egy kapcsolat kezdete: én is téged.
Egy kapcsolat vége: te is az enyémet.

2. Az igaz, hogy sok ember hal meg a
világon az alkohol miatt, de sokkal
többen születnek miatta!

– Pistike, ti hányan vagytok a család-
ban? – kérdi a tanító néni. 
– Heten. 
– És te vagy a legidõsebb? 
– Nem, a nagyapám! 

A '60-as években az osztálynak dolgo-
zatot kellett írni az „ellenforradalomról“.
Idézet Móricka írásmûvébõl: „Az imperi-
alista-bérenc suhancok benzines
palackokkal dobálták a békésen
lövöldözõ szovjet tankokat!“   

Három felvételizõ közül az egyiknek
nagy protekciója van, a másiknak
kisebb, míg a harmadiknak egyál-
talában nincs.
Kérdés az elsõhöz: 
– Mikor volt a II. világháború? 
– Úgy a negyvenes évek táján.. 
– Nagyszerû; felvettük! 
Másodikhoz: 
– Mikor volt a II. világháború? 
– 1939-1945. 
–  Szuper, hány halottja volt? 
– Kb. 20 millió. 
– Jó köszönjük, fel van véve. 
Harmadikhoz: 
– Mikor volt a II. világháború? 
– 1939 szeptember 1. és 1945 szeptem-
ber 2. között. 
– Szuper, hány halottja volt? 
– 20 826 459. 
– Név szerint? 

A farkas
A farkas kopog a kismalacok háza
ajtaján, és így szól:
– Nyissátok ki az ajtót malackáim, az
anyátok vagyok és hoztam nektek
friss tejet!
Mire a malackák: –  Hazudsz farkas!
Mi az anyut sörért küldtük! 

Sértõdõs 
A repülõn egy gyönyörû nõ utazik.
Nézeget kifelé az ablakon, amikor
megjelenik egy férfi ejtõernyõvel, és
így szól:
– Héj cica, nem jössz velem?
A nõ sértõdötten elfordul, és nem is
vesz tudomást róla. Mire az
ejtõernyõs:
– Kár, pedig én vagyok a pilóta. 
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