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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIV. évfolyam 7. szám JÚLIUS – régi magyar neve: Szent Jakab hava; 
székelynaptár szerint:  Áldás  hava.

„Magyarságom a gyökér, mely hozzáköt földhöz s nemzethez.“ Wass Albert

AUG.
20.

Tõserdõ,
színpad

A hagyomány szerint 1038. augusz-
tus 15-én, Nagyboldogasszony
napján, I. István király a Szent
Korona képében fölajánlotta
Magyarországot Szûz Máriának. A
Szent Korona-tan szerint ezzel
elindította azt a folyamatot, amely-
nek során egy egyszerû magyar
koronázási ékszerbõl az államiság
jelképe lett.
Augusztus 20-a Magyarország
nemzeti és állami ünnepe. Szent
István király temetésének és szent-
té avatásának évfordulója, Szent
István király ünnepe, az Új Kenyér
ünnepe.

Ez alkalomból Lakiteleken a hagy-
ományoknak megfelelõen a Hol-
Tisza-parti színpadon tartjuk
ünnepségünket. 

Legyen Ön is a
vendégünk az aug. 20-i

ünnepségünkön!

16 órától: Szabadtéri kiállítás
19 órától: A Holt-Tisza partján zászlós
lovasok felvonulása; emlékezés,
ünnepi beszéd, emlékmûsor a szín-
padon; kenyérszentelés, áldás és
osztás; 
20-21 óra között: zenés csónakos-
fáklyás felvonulás a Holt-Tiszán.

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt,
családját, barátait, hogy töltse

velünk e látványos délutánt, s estét!

Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

SIS HONESTUS
= tisztes, becsületes, emberséges

Egy évezred van a hátunk mögött.
Néhány legendából próbáljuk magunk
elé varázsolni államalapító királyunk arc-
képét. Arcképet, amelyet ezer éve koronként másképp fes-
tettek, másképp faragtak, másképp díszítettek.

A lét meghatározza a tudatot. 
A festett arckép színeit a kor.

István a kegyes keresztény uralkodó. István a szigorú
és keménykezû államalapító. István a törvényteremtõ.
István a bölcs...

Ezer év arcképei. Válogathatunk. Eltévedhetünk.
Kovácsoljuk a glóriát.

Az Intelmek, István királynak Imre herceghez írott
elmélkedései sok vihart látott bölcsességek.
„Az Intelmek nem törvény, hanem azokat a bizonyta-
lan származású erkölcsi és kormányzati tanácsokat
és intelmeket foglalja magában, amelyeket a király
mint atya intézett fiához: Imre herczeghez.”
Intelem. Törvény. Regula. Szabályozás.Fegyelem.

Az elõírt értékek tartására megfogalmazott
követelmény. Elõír. Kordában tart. Kötelez.

„Nem szeretem a szabályokat!“ – néhány hete a 8
éves kisunokám ezt a mondatot írta a falra. Pedig
tudja, hogy nem firkálunk a falra, ez szabály, mégis
megtette. Mérgében. Lázadásul. Tudomásunkra akarta
hozni a véleményét. Keretbe foglalta. Felkiáltó jelekkel
hosszan megpakolta, mintegy kiabál a jel a falon...

Mi szeretjük a szabályokat? – gondolkodtam el rajta.
– Szeretjük, ha kordában tartanak különféle elõírá-
sokkal, tiltásokkal, regulákkal? Már hogy szeretnénk! 

De el kell fogadni! Be kell tartani! Mert KELL! Bizton-
ságot ad, anarchiától ment, emberségben tart...

Képzeljük el, mi is lenne szabályok, törvények,
intelmek nélkül a családban, a településen, az ország
népessége, a föld lakói között? Óriási káosz!

Szabályok, kötelességek, törvények, intelmek, ille-
mek között kell élnünk! Mert így tisztes, tisztességes.

Meg vannak határozva – írottan vagy íratlanul – az
együttélés, a közlekedés, a sport, de még a játékok és
a viselkedés szabályai is... Sõt, a helyesírásnak is
megvannak a kötelezõ szabályai.

Mert a szabály, az szabály; s nem „szabáj“...
Erre az unokám is rájött, s átsatírozta a „j“ betût,

kijavította „ly“-re! (Ott a falon!)
Tehát mégiscsak alkalmazkodik a szabályokhoz! 

Neki is be kell törnie, meg kell tanulnia – mint tesszük
ezt évezredek óta mindnyájan. Czinege Edit

II. TÕSERDEI LOVASNAP
és

I. Országos 
Lovas Polgárõr Szemle,

Toborzó és Ügyességi verseny

2012.  augusztus 18.
PROGRAMTERVEZET –  LAKITELEK, Holt-Tisza-part
7-8-ig Érkezés és regisztráció a gyermek lovasoknak
7-12-ig lovas polgárõrök érkezése 
8:30 Hivatalos megnyitó

Fõzõverseny kezdete 
(ha nem lesz tûzgyújtási tilalom!)

9 óra  Futószáras ülés szépségverseny – 
gyermekeknek
Díjlovaglás különbözõ kategóriákban – 
gyermekek részére
Gyermek ügyességi verseny

11:30-tól díjkiosztó ünnepség
12-tõl E B É D I D Õ , 

egyéb programok (lásd egész napos programok)
Fõzõverseny bírálása, díjkiosztó 
(a kezdési idõ a résztvevõ lovasok számától függ!)

14 óra  Lovas kaszkadõr bemutató
Ló és lovas barátsága – Zerinváry Szilárd bemutatója

15 óra Az I. Országos Lovas Polgárõr Szemle, Toborzó és
Ügyességi verseny megnyitója  
Lovas felvonulás zászlókkal  
VÉDNÖKI BESZÉDEK 
Toborzás

16 óra  Lovas rendõrök bemutatója
17-tól Lovas polgárõrök ügyességi versenye, 

amely nyitott minden érdeklõdõ lovas részére 
19:30 Díjkiosztó a lovas polgárõrök, illetve külön a nyitott 

kategóriában versenyzõk részére
21-tõl  Koncert

EGÉSZ NAP EGYÉB PROGRAMOK:
Lovas mozi
Lovas játszóház (kvíz, rajzoló…)
Kézmûves foglalkozások lovas témában
(agyagozás, kun-csomó és kötõfék-kötés….)
Kirakodó vásár
Lovas bolhapiac (a régi lovas cuccok csereberéje, adás-vétele)
Csónakverseny családoknak a Holt Tiszán, stb…

A V Á LTO Z TAT Á S J O G Á T A R E N D E Z Õ F E N N TA RT JA „Miatyánk, ... mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma..."
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ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Bódor Barna (Szabó Mónika)

Járó Tamás (Hajnal Csilla)

Boros Blanka (Csõke Zsuzsanna)

Hegedûs Lídia (Mintál Nóra)

Tóth Zsófia (Aradi Mónika)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

KISS IMRÉNÉ SZBAÓ MÁRIA (1921)
MAGYAR JÁNOS (1923)

FEHÉR JÁNOSNÉ VARGA MÁRIA JULIANNA (1946)
KÖKÉNY TERÉZIA KLÁRA 1935)

VÁNYOLÓS LÕRINC (1932)
TÚRI PÉTERNÉ KÁNYA ZSUZSANNA (1928)

8 Õ R I Z Z Ü K E M L É K É T ! 8

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
SSÜTÕÜTÕ GGÁBORÁBOR ÉSÉS PPAATTAKIAKI AANDREANDREA

GGULULYÁSYÁS JJÁNOSÁNOS AANTNTALAL ÉSÉS GGERERGELGELYFIYFI ÉÉVVAA

Sok boldogságot kívánunk!

LAKITELEKI    ÚJSÁG július2. oldal

Kedves Betegek!

w Mint ismeretes, Rácz doktor
rendelõje még  egy jó ideig  az Egészség-
házban, a volt fogorvosi rendelõben fogadja
Önöket az alábbi idõpontokban:
Hétfõn: 1230-1530-ig

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 VÉRVÉTEL NAPJA HÉTFÕ A LABOR-
BAN a régi fogorvosi, illetve az ideiglenes
háziorvosi rendelõben fél 7- 9-ig 

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.

Lakitelek- Tõserdõ, Tõsfürdõ

Szeretettel várjuk a
régi és új vendégein-
ket a strandunkon, a
csodálatos erdõs

részen épült KALANDPARKBA, és a Holt-
Tisza partján a CSÓNAKKÖLCSÖNZÕBE! 

Legyen a vendégünk!
Mindennapos nyitva tartás :

Tõsfürdõ: 9-19 óráig,
a Tõserdei Kalandpark és a

Csónakkölcsönzõ  10-18 óráig.

Kísérje figyelemmel programajánlatainkat is!

AUGUSZTUS

1 –  3.      Vitézi rend történelmi tábora              NF.
3 –  5.      Elektronikus Zenei fesztivál  Tõsfürdõ
11.            Horgászverseny Nagyréti Horgásztó

18.  II. Tõserdei LOVASNAP
(Bõvebben az 1. oldalon.)

20. NEMZETI ÜNNEP (Szt. István)  
a Tisza-parton (Bõvebben az 1. oldalon.)

FIGYELJE A PLAKÁTOKAT, A HONLAPOKAT
ÉS AZ ÚJSÁGOK CIKKEIT! 

Hívjuk, várjuk Önt is!

Csapadék LAKITELEKEN, 
2012 I. félévében:

hónap összes csapadék csapadékos
milliméterben napok száma

január 19,9 7
február 32,4 6
március 1,3 3
április 24,9 6
május 55,1 7
június 50,1 5
összesen:        183,7 34

Tavaly az elsõ félévben 230,3 mm csapadék esett 34
napon. Az 50 éves átlag 258,5 mm  (1901-1950) Az
átlagtól való eltérés: 46,6 mm. A hóeséses napok
száma 9, januárban 4,8 mm, februárban 32,4 mm, már-
ciusban 0,2 mm. Összesen: 37.4 mm
KÖSZÖNET Bányai Antalnak a mérést, az összesítést!

Július hónapban két kedves énekkarost
kísértünk a végsõ nyughelyére:

– Fehér Jánosné, Julikát, aki 30 éven át énekelt és
dolgozott velünk. Ki ne emlékezne jóságos mosolyára,
kedvességére? A helyi közösségért és a bajmoki
testvérkapcsolat ápolásáért végzett munkája pél-
daértékû volt. Hosszú betegségét türelemmel viselte.
– Ványolós Lõrincet, aki a népdalkör kezdeti éveitõl
tevékenykedett velünk sokáig. Jellegzetes hangjára,
lelkiismeretességére mindenki szeretettel emlékezik.

Mindketten sokat tettek a lakiteleki népdalkör
hírének öregbítéséért, valamint Lakitelek társadalmi
életének szerves részei voltak. 

Családtagjaik mély fájdalmában osztozunk.
Nyugodjanak békében!

,,Mindenik embernek a lelkében dal van, 
És a saját lelkét hallja minden dalban 
És akinek szép a lelkében az ének, 

Az hallja a mások énekét is szépnek" 
(Babits Mihály)

Gyógyszertári  közlemény!

Kedves Betegeink! 

– a lakiteleki gyógyszertár a jelenlegi hatályos
jogszabályok szerint mûködik; 
– a lakiteleki gyógyszertár a jelenlegi gyógyszer-
ellátási rendszer hibáit felvállalni nem tudja;
– a lakiteleki gyógyszertár az állandó változás-
ban lévõ jogszabályi háttér és a HAVONTA
VÁLTOZÓ ÁR- és TB TÁMOGATÁS MELLETT
is a BETEGEK ÉRDEKEIT ÉS GYÓGYSZER-
ELLÁTÁSÁT SZEM ELÕTT TARTVA VÉGZI
MUNKÁJÁT!
Ehhez kérjük Kedves Betegeink megértését
és támogató bizalmát! 
Köszönettel:

Lendvainé Dr. Erki Mária
tulajdonos fõgyógyszerész

EMLÉKEZÉS
„Elmentél, pedig fontos voltál,
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Fájt a szívünk, s nehéz volt életed,
talpra álltál, de elfogyott erõd, s reményed.
Szívünkben tovább élsz, 
emléked nem száll tova,
mert akit szeretnek, az nem hal meg soha!“

SIMONYI ANDRÁS halálának 2. évfordulójára.
Emléked szívünkben él.

Fájón emlékeznek rá, szerettei:
felesége, fia és családja

Szeretettel gratulálunk Aradi Mónikának és
Tóth Zsoltnak a kis Zsófi születéséhez! Sok
boldogságot kívánunk erõben,
egészségben, szeretetben! Hosszú

éveken át kaptuk Mónikától az

anyakönyvi híreket, most õ éli meg az

anyaság  boldog érzését. Isten éltesse!

Dr. Pesír Zoltán állatorvos
Lakcím: Kiskunfélegyháza,
Bessenyei u. 26.

Tel.: 06-20/361-93-30
e-mail: pesko@freemail.hu

Julika

Lõrinc
bácsi



LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldaljúlius

„VILLANÁSOK“a testületi ülésrõl

Az elmúlt idõszakban három alkalommal ülésezett a
képviselõ-testület. Július 5-én rendes ülést, június 25-én és
július 19-én rendkívüli ülést tartottak a képviselõk. Június 25-
én a testület módosította a Tiszakécske Város és Környéke
Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodását.

Július 5-én a rendes testületi ülés beszámolóval kezdõdött:
Galgóczy Zsolt, a Tõserdõ Szépe Fesztivál fõszervezõje számolt be az elõ-
készületekrõl. Az összes illetékes hivatalnak bejelentették a rendezvényt, megál-
lapodást kötöttek a szervezõk a helyi polgárõrséggel, a helyi tûzoltó egyesülettel, volt
katasztrófavédelmi bejárás. Galgóczy Zsolt egy megafont ajándékozott az Önkor-
mányzatnak. Második napirendi pontban a testület tudomásul vette a polgármester
elõzõ hónapban végzett munkájáról szóló beszámolót.

Harmadik napirendi pontban 140 helyi önkormányzati rendeletet helyezett hatályon
kívül a képviselõ-testület. A jogalkotási törvény szerint idõnként felül kell vizsgálni a
helyi rendeleteket, és ha azok között vannak olyanok, amik tartalmilag kiüresedtek,
vagy már nem használják, azokat ki kell vezetni a rendszerbõl. A testület 140 rendeletet
(az összes 47%-át) hatályon kívül helyezte. (Szerkesztõként, képviselõként szeretném
megköszönni ezt az óriási munkát – a tudósítónknak –, Varga Zoltánnak, aki egyete-
mi hallgatóként jogi gyakorlati munkája keretében végezte el ezt a feladatot. Több mint
600 rendeletet kellett ehhez átolvasnia... Nagyon sokat segített ezzel dr. Tóth-Péli
Emõke jegyzõasszonyunknak, akinek egyébként rendkívül sok más, a települést szol-
gáló tennivalója, rendeletalkotási feladata van. Cz.E.)

A negyedik-ötödik-hatodik napirendi pontok az egyes önkormányzati épületek kor-
szerûsítéseirõl szóló közbeszerzési eljárások lezárásairól szóltak. Három épületet újí-
tanak fel: a Polgármesteri Hivatalt, a Mûvelõdési Házat és a Rendõrség épületét. A
három épületre külön-külön írták ki a közbeszerzési eljárásokat, így három külön dön-
tés született. A közbeszerzési folyamatban két szereplõ vett részt, egy gyulai székhe-
lyû cég, valamint egy lakiteleki vállalkozókból összeálló konzorcium. Mindhárom
közbeszerzés esetében a helyi LEK Konzorcium adta a legolcsóbb ajánlatot, így mind-
három közbeszerzési eljárást a LEK Konzorcium nyerte. Hetedik napirendi pont szin-
tén ehhez a fejlesztéshez kapcsolódott, az építkezéshez szükséges a vállalkozói
szerzõdést kötötték meg. Dr. Rácz Péter több kérdését követõen a testület a szerzõdés
megkötését támogatta.

A nyolcadik napirendben egy üdülõtulajdonos panaszáról tárgyaltak a képviselõk. Az
üdülõtulajdonos többször megkereste az Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a
testület korlátozza a hagyományos fûtési módokat az üdülõterületen (szén, fa, ola-
jtüzelés), valamint az avarégetés lehetõségét is szigorúbban szabályozzák. A nagy füst
miatt az üdülõs nem tud kint lenni a szabadban. Dr. Tóth-Péli Emõke jegyzõ az ügy-
ben kérni fogja a Megyei Kormányhivatal álláspontját. Czinege Edit szerint nem lehet
korlátozni a hagyományos tüzelési módokat, az avarégetés szigorításán és „a fûnyírók
brummogtatásán“ viszont lehet, kell változtatni. Felföldi Zoltán szerint foglalkozni kell
a problémával, de elképzelhetetlennek tartja a hagyományos tüzelõanyagok betiltását.
Az avarégetés korlátozása szerinte is egy járható út. Madari Andor javasolta, hogy –
mivel az Önkormányzatnak nincs hatósági jogköre az ügyben – továbbítsa a testület a
kérést az illetékes hatóságokhoz.. Az avar égetés szigorúan van szabályozva
Lakiteleken. Kalócz Antal szerint, ha az elmúlt 30 évben megfelelt a „füstölés“ úgy,
ahogy van, nem lenne szerencsés ezt az ügyet most felkavarni. Tóth Sándor külsõ
bizottsági tag az üdülõterületen lakik, így érintettként szólt hozzá. Szerinte egy szalon-
nasütéskor legalább annyi füst keletkezik, mint egy avarégetéskor, így nem érzi szük-
ségét a szigorításnak. A képviselõ-testület 7 szavazattal arról határozott, hogy nem
kíván további szigorítással élni az égetések területén.

Következõ napirend a szociális rendelet módosítása. Törvényi változások miatt a
helyi lakásfenntartási támogatás megszûnik, helyette normatív lakásfenntartási támo-
gatás lesz. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az ingatlanok rendezettek
legyenek. Dr. Rácz Péter szóvá tette az önkormányzati bérlakások rendezetlenségét.
Szerinte rendezetten kellene a bérlõknek átadni, csak úgy várhatja az Önkormányzat a
tisztán tartást. A szociális törvény változása alapján van lehetõsége az Önkormányzat-
nak arra, hogy feltételként írja elõ az ingatlanok tisztán tartását. Tóth Sándor javasol-
ta már néhány érintettnek, hogy helyezzen fel kártyás mérõórát az ingatlanra, hogy
pontosan fizetni tudja a lakásfenntartási támogatásból a közüzemi díjakat. A testület a
rendelet módosítását 6 igennel elfogadta.

Az Egyebek napirend elõtt védetté nyilvánítási eljárás kezdeményezésérõl tárgyaltak
a képviselõk. A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület javaslatot tett az alpári út, a régi vasúti
töltés, a gázcseretelepi út közötti terület NATURA 2000 védettség alá helyezésére. Ez
a kezdeményezés feszültséget keltett a testület tagjai között. A területen egy befektetõ
(a most megjelent Antal Imre) szeretne saját elmondása szerint wellness központot

építeni, a védetté nyilvánítással viszont a terve kútba esne. Felföldi Zoltán ismertette
az eseménytörténetet. Másfél évvel ezelõtt megkereste õt Antal Imre azzal a kéréssel,
hogy adjon polgármesteri támogató nyilatkozatot egy wellness központ létrehozására,
amit egy pályázathoz mellékelnek. Ezt a nyilatkozatot a polgármester ki is adta. Fél
évvel késõbb Antal Imre jelezte, hogy a pályázata nem nyert. Újabb terve volt, hogy
Budapestrõl kitelepítendõ, „hátrányos helyzetû“ embereknek építsen ingatlant a Vasadi
saroknál. Ez terjedt el a faluban. A védetté nyilvánítás kapcsán több pletyka kapott
szárnyra a faluban a polgármester személyével kapcsolatban. Cáfolta a polgármester,
hogy spekulációs cél van a háttérben. Másik híresztelés, hogy  védetté nyilvánítási
kezdeményezésbõl kimaradtak volna a polgármester ingatlanjai (a helyrajzi számok
alapján ez valóban cáfolható.)

Antal Imre szerint a gyermeke tervezett ilyen – hátrányos helyzetû pestieknek – való
ingatlant létrehozni, de ezt õ nem engedte meg neki. Õ wellness központot szeretne a
területre 1 milliárd forintos költségvetéssel. Kalócz Antal szerint a kezdeményezéshez
csatolt, rosszul látható térkép lehetett az oka annak, hogy a polgármester ingatlanjai
hírbe kerültek. Dr. Rácz Péter szerint a képviselõk nem tudtak kellõképpen tájékozód-
ni az ügy kapcsán. A polgármester szerint, ha ez az elõterjesztés nem születik meg, a
lakitelekiek nem tudtak volna értesülni errõl a beruházásról. Dr. Rácz Péter szerint a
Faluszépítõ Egyesület kezdeményezése elõtt egyeztetni kellett volna az érintettekkel.

Madari Andor szerint ez a beruházás Lakitelek életét alapvetõen befolyásolja, így
szükséges lenne ahhoz a beruházó elõzetes tájékoztatása a képviselõ-testület felé.
Kalócz Antal véleményére reagálva Dr. Tóth-Péli Emõke elmondta: nem egyik pillana-
tról a másikra történik egy védetté nyilvánítás, annak kötelezõ eleme, hogy meg kell
hallgatni a tulajdonosokat, szakhatóságokat kell bevonni. Antal Imre szerint képviselõ-
testület kapott volna értesítést az alapkõletételrõl.

Czinege Edit tisztázó kérdést tett fel az ügy kapcsán: elõször volt wellness terv, majd
hátrányos helyzetûek, most ismét wellness a terv? Antal Imre szerint a fia szeretett
volna hátrányos helyzetûeket Lakitelekre hozni, ettõl Antal Imre határozottan elzárkó-
zott. Most is wellness központ a terv. Czinege Edit a 130 oldalas terv részleteirõl érdek-
lõdött. Kalócz Antal szerint Lakitelek egész külterületét védetté lehetne nyilvánítani,
mert szociális telepet bárhol létre lehet hozni. Antal Imre szerint NATURA 2000
területen is el lehetne mobil házakat helyezni, de nem teszik meg.

Olajos István kérdezte a beruházót: hogyan tudta a német beruházókat megnyerni
arra, hogy ne Zalakarosra, Szegedre vagy Hévízre menjenek 1 milliárd forinttal, hanem
éppen Lakitelekre. Szívesen tanulna tõle Lakitelek. Antal Imre elmondta, hogy sokat
egyeztetett német befektetõkkel (az egyik Kohn úr, aki jön majd Lakitelekre is). A ter-
vek szerint kikötõ is épülne késõbb a Tiszán a magánbefektetõk forrásaiból. Olajos
István kérdésére elmondta: két év múlva állni fog a wellness centrum. Elmondása
szerint 35-40 munkahely létesülhet. Felföldi Zoltán az alapkõletétel idõpontjáról érdek-
lõdött. A tereprendezés hamarosan elindul, most írják alá a szerzõdést a németorszá-
gi Stuttgartban. Az engedélyezési tervek még nincsenek beadva. Nem a 2011-es Kft.
viszi majd tovább a fejlesztést, hanem egy német-magyar vegyes Kft. lesz a beruházó. 

Dr. Tóth-Péli Emõke kérdezte, a helyiek egyáltalán igénybe tudják majd venni ezt a
szolgáltatást? Antal Imre szerint a lakitelekiek kedvezményt fognak majd kapni. Ha az
Önkormányzat kéri, szabad betekintést kaphatnak a beruházásba. A humán bizottság
korábban Madari Andort javasolta, hogy képviselje az önkomrámyzatot eben a
beruházásban, de bárki betekinthet a papírokba. Olajos István kérdésére Antal Imre
elmondta, a wellness centrumba az egész világról jöhetnek majd emberek. Olajos István
szerint, ha ez így van, az Önkormányzatnak alapvetõen meg kell változtatnia az eddigi
fejlesztési stratégiáját, az infrastruktúrát jelentõsen fejleszteni kell, tovább kell tanítani a
német nyelvet a helyieknek a Mercedes gyár dolgozói miatt, ha õk is jönnek a centrum-
ba (hozzászólásában kis irónia érezhetõ volt). Az érintett terület engedélyezési eljárása
során nincs az Önkormányzatnak lehetõsége a beavatkozásra, ezért szükséges volt
tisztázni most a körülményeket, mondta a polgármester. Felföldi Zoltán kérte Antal Imrét,
hogy küldjön írásos tájékoztatást az Önkormányzat részére a befektetésérõl. 

Egyebek napirendben három hírrõl tájékoztatta a képviselõket a polgármester. Egy
éve – bírósági határozat alapján – sem távozott egy család az Önkormányzat egyik
lakásából. Néhány napja a rendõrség segítségével lakoltatták volna ki õket, de addigra
eltávoztak. Második: ÖNHIKI pályázaton Lakitelek 24 millió forintot nyert. Harmadik: a
víztorony és a piactér közötti útra beadott pályázat is nyert, így felújítják a Deák István
utcát és körforgalom épül a Piactérnél, a remények szerint még idén.

Czinege Editet a napokban egy nagymama szólította meg, aki sérelmezte, hogy a
Lakiteleki Újságban az jelent meg az új játszótérrõl, hogy annak a kerítése szabvány
méretû. A nagymama  elmondása szerint az unokája a kerítés lécei között kifér, s mire
õ utána fut a kapun át, már rég az úttesten szaladgál a kicsi, ezért ott tenni kell valamit.
A polgármester megerõsítette, a kerítés szabvány méretû. 

Varga Zoltán

Folyt. a köv. oldalon
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Kalócz Antal szerint addig nincs probléma, amíg az elsõ gyermek ki nem fut az útra
és elütik. Dr. Rácz Péter azt javasolja, hogy csak az út felõl legyenek a kerítés lécei
szorosabbak. Tóth Sándor egy költõi kérdést tett fel: volt korábban egy játszótér, az
nem volt megfelelõ a lakitelekieknek, szétverték. Most van egy vadonatúj játszótér, ez
sem tetszik? Felföldi Zoltán felidézi a Lakitelek németországi testvértelepülésén látot-
takat, az ottani játszótérnél kerítés sincs. A lakiteleki játszótér mûszakilag be lett mérve.

Kalócz Antalt valaki felhívta, hogy a Laki-Gazda Kft. fákat vágott magánterületen az
alpolgármester utasítására állítólag. Madari Andor lakossági megkeresés alapján kérte
a Laki-Gazda Kft-t, hogy vágjanak ki egy olajfát, ami nem magánterületen volt, hanem
az út és egy villanyoszlop között közterületen. Sajnálja, hogy ilyen ügybe keveredett egy
lakossági megkeresés alapján. 

Dr. Rácz Péter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem értesülhetett elõzetesen arról,
miszerint lakiteleki delegáció ment a németországi testvértelepülésre. Jó lett volna, ha
elõre tudnak róla. Javasolta, hogy az üdülõsök részére legyen létrehozva egy külön
felület az Önkormányzat honlapján. Felföldi Zoltán szerint nagyon sok programja van
a jegyzõnek és a polgármesternek, nagyon nehéz megválogatni azokat, mik azok amik
érdekelhetik a képviselõket vagy nem. A honlapon több funkció nem mûködik, például
a hozzászólási lehetõség, mondta Kalócz Antal. 

Szentirmay Tamás kérésére – aki nem tudott ott lenni az ülésen – Kalócz Antal
tolmácsolt több problémát a fürdõvel kapcsolatban: kevés az úszómester, probléma van
a vízzel, a fûnyírással és kaszálással. Felföldi Zoltán arról tájékoztatta a képviselõt, a
mai napon az alpolgármesterrel jártak a fürdõben és megbeszélték a problémákat a
fürdõ vezetõjével. Kiegészítésként Madari Andor elmondta: hétvégén külön is járt a
fürdõben bejelentések alapján.

Dr. Tóth-Péli Emõke tájékoztatta a képviselõket, hogy nyári szabadsága miatt a két
hét múlva csütörtöki rendkívüli testületi ülésen Nyárlõrinc jegyzõje fogja õt
helyettesíteni. A testület a zárt ülésen elfogadta az önkormányzati lakások kapcsán
elõterjesztett határozat-tervezetet.

Július 19-én rendkívüli ülést tartott a képviselõ-testület, melyen dr. Tóth-Péli
Emõke jegyzõt Zayzon Jenõné, Nyárlõrinc jegyzõje helyettesítette. Napirend elõtt
Felföldi Zoltán felolvasta Kalócz Antal képviselõ levelét (a cikk végén szó szerint
közöljük a levelet, hogy mindenféle mendemondának elejét vegyük... a szerk.), mely-
ben bejelentette, hogy lemond önkormányzati képviselõi mandátumáról. Ezt követõen
az elsõ napirendi pontban változás történt, a vagyonrendelet módosítását nem tár-
gyalták a képviselõk, helyette – egyhangú szavazással – határozatot fogadott el a
testület, amiben megköszönték Kalócz Antal képviselõ 2006 óta végzett önkor-
mányzati képviselõi, bizottsági elnöki és felügyelõbizottsági tagsági munkáját, a
továbbiakra pedig erõt és egészséget kívántak a lemondott képviselõnek. 

A második napirendben a kerékpárút pályázat közbeszerzési eljárásának lezárásáról
döntöttek a képviselõk. Egy 2009-ben kötött keret megállapodás alapján írásbeli
konzultációt kezdeményezett az Önkormányzat a Duna-Aszfalt Kft-vel, mely szerint a
Kft. 129,8 millió Ft + ÁFA áron vállalná a kerékpárút megépítését. Szentirmay Tamás
kérdezte, volt-e más ajánlattevõ. Csikós Mihály vagyongazdálkodási csoportvezetõ
tájékoztatása szerint a 2009-ben megkötött keret megállapodás szerint a Duna-Aszfalt
Kft. látja el a mélyépítési munkákat Lakiteleken. Várhatóan augusztus elején kezdõdhet
az építkezés, Nyárlõrinc felõl haladva. Czinege Edit kérdésére Zayzon Jenõné
elmondta, a nyárlõrinci kerékpárút építése lemaradásban van, mivel ott kilenc pályázó
jelentkezett az építésre és késlekedés van egy kifogás miatt. Ha megépül a teljes
kerékpárút Nyárlõrinc és Lakitelek között, azt követõen lesz egy 7 km-es szakasz a
szentkirályi bekötõútig, amit még meg kellene építeni ahhoz, hogy teljes kerékpáros
összeköttetés lehessen Kecskemét és Lakitelek között. A 7 km hosszúságú kerékpárút
megépítése érdekében (melybõl 2 km Nyárlõrinc, 5 km Kecskemét területén lenne)
Nyárlõrinc és Lakitelek polgármestere közös levelet juttatott el Zombor Gábor
kecskeméti polgármesterhez, melyben kérték, hogy Kecskemét vegye elõre a vezetett
szakasz építésének lehetõségét fejlesztési tervében. A közbeszerzési eljárás lezárását
(Duna-Aszfalt Kft.) a testület egyhangú öt igennel támogatta.

Harmadik napirendben a Homokhátság Fejlõdéséért Vidékfejlesztési Egyesület
részére kölcsön folyósításáról döntött a képviselõ-testület. Az Egyesület – a helyi
LEADER akciócsoport – mûködési költségeit utófinanszírozottan tudja megoldani, azaz
kifizetett számlák bemutatása után kapja meg a pénzét. A finanszírozás elõzetes
megoldásához az Egyesület kérte a kistérség településeit, hogy számára hitelezzék
meg a költségeket, melyeket a számlák bemutatása után visszakapnak a helyi önkor-
mányzatok. Jelenleg kamatmentes kölcsönrõl van szó, de módosítással az egyesület
részérõl kamatfizetés is elképzelhetõ. Az összeg lakosságarányosan 180 Ft/fõ,
Lakitelek esetében 836.100 Ft. Szentirmay Tamás javasolta, hogy Lakitelek csak akkor
adjon kölcsönt, ha az egyesület biztosan fog kamatot fizetni. Ez ügyben tárgyalásokat
fog folytatni Felföldi Zoltán polgármester. Madari Andor alpolgármester felvetette:
miért egy összegben fizeti ki Lakitelek a 836 ezer Ft-ot, javaslata szerint a futamidõ alatt

hat egyenlõ részletben legyen meg a kifizetés. A módosításokat elfogadva a kölcsön
folyósítását a testület egyhangúan támogatta.

A negyedik napirendi pontban az önkormányzati céltartalék felhasználási szabályzat
módosításáról döntöttek. A szennyvíztisztító telepet mûködtetõ Bácsvíz Zrt. használati
díjat fizet az Önkormányzatnak, ez a pénzösszeg tartalékot képez, melybõl a késõbbi
esetleges meghibásodásokat lehet majd kijavítani a telepen. A céltartalék bizonyos
összegét az energetikai pályázatok elõfinanszírozására használnák fel, hogy haladjon
a fejlesztés, viszont ne kelljen az elõfinanszírozásra hitelt felvenni. A beruházás
lezárásakor visszapótolják a céltartalékba a „kölcsönvett“ pénzt. A szabályzat
módosítását a testület egyhangúan elfogadta.

Ötödik napirendben a kötvényforrás hozamának felhasználásáról döntöttek. A 2008-
ban kibocsátott frank alapú kötvény folyamatos befektetésébõl hozamot realizál az
Önkormányzat, ami tartalékot képez. Ezt a tartalékot szeretnék további pályázatok
finanszírozására, valamint a kötvény részleteinek visszafizetésére felhasználni.
Szentirmay Tamás ezt a javaslatot nem támogatta, szerinte jobb, ha a tartalék meg-
marad, ezt „ne éljük fel.“ Felföldi Zoltán szerint ha ezt a forrást nem használná fel az
Önkormányzat, akkor az egyik oldalon sok millió Ft állna a számlán használatlanul, a
másik oldalon viszont bankhitelt kellene felvenni az önkormányzati finanszírozásokra.
Czinege Edit szerint ha az Önkormányzat további fejlesztéseket szeretne Lakiteleken,
ahhoz szükséges a tartalék felhasználása. A tartalék felhasználását a testület négy
igen szavazattal, egy ellenében támogatta.

A hatodik napirendi pontban az elõzõkhöz hasonló témáról szavaztak. Az Önkor-
mányzat a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél 25 millió Ft összegû rulírozó hitelkeretet
nyitott. Ez egy „biztonsági háló“, melyet jelenleg nem használ az Önkormányzat, csak
szükség esetén venné igénybe a munkabérek kifizetésére. A polgármester most
módosítást javasolt, miszerint a hitelkeretet a folyamatban lévõ pályázatok elõfinan-
szírozására is lehessen használni (késõbbi visszafizetéssel, mint a Bácsvíz tartalék
esetében.) Szentirmay Tamás az elõzõ napirend érvei alapján ezt a javaslatot sem
támogatta. Kérdezte továbbá, hogy a pályázatok beadásakor az önerõt mibõl állapítot-
ták meg a Polgármesteri Hivatalban. Felföldi Zoltán közölte: a mostani lépéssel azt
szeretnék elkerülni, hogy fejlesztési hitelt kelljen felvennie az Önkormányzatnak. Mint
mondta: jelenleg 600 millió Ft beruházás van folyamatban Lakiteleken, azok elkezdését,
folytatását valamibõl finanszírozni kell addig, amíg a Fejlesztési Ügynökség nem utalja
a támogatásokat. Az elõzõ napirendhez hasonlóan a hitelkeret módosítását a testület
négy igennel, 1 nem mellett elfogadta.

A hetedik napirendben a képviselõ-testület köszöntet mondott a IV. Széna vagy
Szalma Hagyományõrzõ Fesztivál és Kézmûves Vásár szervezõinek és segítõinek.
Madari Andor alpolgármester dicsérte a rendezvényt, ami szerinte egyre színvon-
alasabb. Javasolta, hogy jövõre nagyobb figyelmet fordítsanak a szervezõk a rek-
lámtevékenységre. Czinege Edit köszönte a rendezvényt, a látogatók számáról
kérdezett. Harmatos Zoltán fõszervezõ szerint, mivel ingyenes volt a rendezvény,
nehéz megbecsülni a létszámot. Ami biztos, a vendéglátósok nem panaszkodtak, ami
jó jel. Szentirmay Tamás szerint is színvonalas volt a program, véleménye szerint az is
lehetne, hogy minden második évben lenne ez a rendezvény. Harmatos Zoltán szerint
az a jó, ha minden évben megszervezik, mert akkor beivódik az emberek tudatába,
hogy július elején van egy hagyományõrzõ fesztivál a Tõserdõben. Harmatos Zoltán
külön megköszönte a Laki-Konyha Kft, a Laki-Gazda Kft, valamint a vezetõk, Tóthné
Balla Mária és Tornyi Gyula egész hétvégén nyújtott segítségüket.

A nyolcadik napirendi pontban a gátépítés kapcsán kisajátítási eljárás megindításáról határoz-
tak a képviselõk. Egy ingatlan kivételével – mely osz-
tatlan közös tulajdon – valamennyi ingatlant meg tudott
vásárolni az Önkormányzat, amely a gát nyomvonalá-
ba került. A kisajátítási eljárás megindítását a testület
négy igennel támogatta. (Olajos István a szavazás ide-
jén nem volt a teremben.)

A kilencedik és tízedik napirendeket együtte-
sen tárgyalták a képviselõk, mivel mindkettõ a
Gondozási Központot érintette. Elõször az
intézmény Szakmai Programját, majd Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát módosították. Tigyi
Istvánné intézményvezetõ elõterjesztése szerint
több ellátási formát is kiterjesztenek hétvégére
is, ez indokolja a módosítást, melyet a testület
egyhangúan elfogadott.

Utolsó napirendi pontban, zárt ülésen a
Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Kft. által a
közvilágítás korszerûsítéséhez indítandó
közbeszerzési eljárás anyagait tárgyalták meg a
képviselõk.

FOGADÓÓRÁK

drdr. Tóth-Péli E. Tóth-Péli Emõkemõke
jegyzõ

minden kedden 9-12 óráig

FFelföldi Zoltán elföldi Zoltán 
polgármester 

minden szerdán 9-11 óráig

MMadari Andadari Andoror
alpolgármester

elõzetes egyeztetés szerint

A fogadóórára bejelentkezni a
titkárságon lehet személyesen

vagy telefonon (76/449-011).

Megértésüket köszönjük!

Lakitelek Önkormányzata



LAKITELEKI    ÚJSÁG 5. oldaljúlius

A HELYI LOVAS POLGÁRÕRÖK HÍREI:

Egy augusztusi rendezvényre kívánom felhívni
szíves figyelmüket. Amint már tudósítottuk Önöknek,
Lakitelek lesz az Országos Polgárõr Szövetség
Lovas Tagozatának földrajzi központja, amely kapcsán
reményeink szerint nagy segítséget jelenthet a jövõben
községünk számára a „lovas élet“ beindításában. 

Idén, augusztus hó 18. napján második alkalommal kerül
megrendezésre a TÕSERDEI LOVASNAP, amelynek fõvéd-
nöke Lezsák Sándor országgyûlési kéviselõ. Védnökei
dr. Túrós András az OPSZ elnöke, dr. Hatala József országos
rendõrfõkapitány és Lázár Vilmos a Magyar Lovassport
Szövetség elnöke. 

Az OPSZ Lovas Tagozata a védnökök és a helyi polgárõr
egyesület hathatós együttmûködésével elsõként, mintegy
kuriózumként megszervezi a Tõserdei Lovasnap keretében az
„I. Országos Lovas Polgárõr Szemle, Toborzó és Ügyessé-
gi Verseny“ elnevezésû programot, mintegy ezzel elindítva a
lakiteleki központú polgárõr lovasképzést.

Az ország minden tájáról várjuk az ide érkezõ lovas pol-
gárõröket, hogy lovas tudásukat próbára tegyék, ugyanakkor a
verseny nyitott azon amatõr lovasok részére is, akik kedvet
éreznek a jövõben – akár pártolóként – csatlakozni a lovas pol-
gárõrséghez.

Szeretettel invitálunk minden környékbeli lovast! 
A lovas felvonulásra és a versenyre jelentkezni az

opsz.lovastagozat@gmail.com címen lehet augusztus
15-ig. Kérjük a kedves olvasókat, hogy amennyiben ismeretsé-
gi körükben vannak lovasok, buzdítsák õket a részvételre!

A délutáni ügyességi versenyre nevezési- és startdíj
nincs! 

A versenyen való részvétel állategészségügyi feltétele a ló-
útlevél, amely tartalmazza  a lóinfluenza elleni vakcinázás iga-
zolását (alapimmunizálás és 6 hónapnál nem régebbi
emlékeztetõ oltás), valamint a fertõzõ kevésvérûségrõl és a
takonykórról szóló egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati
eredmény igazolását.

Ezen túlmenõen kérjük, ha valaki kedvet érez, hogy szabad-
idejében segítse munkájával a lovas napot (pályaépítés,
írnoki feladatok, stb...) szíveskedjen a a raczdrien@gmail.com
címen jelentkezni.

A lovas polgárõrök is rendszeresen beszámolnak az egyesületi
tevékenységükrõl. (Mint tudják, a  helyi lovas polgárõrök is a saját
szabadidejükbõl áldoznak  a közbiztosnság felügyelete
érdekében; a saját abrakon tartott saját lovukon teljesítenek szol-
gálatot, játják a külterületet.) Rácz Adrienn lovas tagozatvezetõ

Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
HÍREI

Az elmúlt idõszakban a lakiteleki önkéntes
tûzoltók többféle rendezvényen vettek részt, de káresetekhez is
kellett vonulni néhány esetben.

w Június 21-én kora délután lángra kapott egy farakás egy
Úttörõ utcai fatelepen. Az oltásban nyolc önkéntes tûzoltó vett részt,
rajtuk kívül az Önkormányzat Településüzemeltetési Csoportja, a
tiszakécskei és a kiskunfélegyházi tûzoltók.
w Június 22-23. között egyesületünk biztosította az AmZe Feszt

amatõr zenekarok fesztiválját a Tõserdõben, a Holt-Tisza partján. (A
katasztrófavédelmi jogszabályok változása miatt a rendezvényeken
kötelezõ a tûzoltóság jelenléte.) A rendezvény alatti biztosításban –
beosztás alapján – tíz önkéntes tûzoltó vett részt.
w Június 24-én egyesületünk bemutatót tartott a tõserdei II.

Kölyök Zsongás nevû rendezvényen. A rövid szerelési bemutató
után a gyerekek sugárcsõvel locsolhattak a pályán, jó hangulat volt.
A bemutatóban tíz önkéntes tûzoltó vett részt.
w Július 6-8. között egyesületünk biztosította a IV. Széna vagy

Szalma Fesztivál biztonságát is. A biztosításban a beosztás alapján
tizenöt önkéntes tûzoltó vett részt.
w Július 8-án, a Széna vagy Szalma Fesztiválon kapta

egyesületünk a jelzést, hogy szükség van az önkéntesek segít-
ségére Bócsán, ahol égett az õsborókás. A fesztivál beosztásának
átszervezése után vasárnap öt lakiteleki önkéntes tûzoltó ment
Bócsára segíteni az õsborókás tûz utómunkálataiban.
w Július 13-15. között szintén egyesületünk biztosította a XVII.

Tõserdõ Szépe Fesztivált is, a hétvége alatt tizenegy önkéntes
tûzoltó segített a beosztások szerint. A szombati tûzijáték után
egyesületünk tagjai tûzvédelmi szempontból fokozottan átnézték a
híd környékét. (Valamennyi, egyesületünk által biztosított ren-
dezvényen ott volt a ZIL tûzoltóautó is.)
w Július 14-én, szombaton rövid bemutató után sugárcsöves lo-

csolással múlathatták az idõt, hûthették magukat és locsolhatták
egymást a VIII. Családkongresszus résztvevõi a Népfõiskolán. A
kora délutáni sugárcsöves locsolást nyolc önkéntes tûzoltó segítette.
w Július 18-án avartûzhöz riasztották a tûzoltókat, Világoshegyen

három hektáron égett az avar, a tûz egy fenyves erdõ aljába is
bement, de idejében sikerült megállítani. Az oltásban egy tisza-
kécskei, két kecskeméti és két kiskunfélegyházi tûzoltó szervezet
vett részt, valamint a lakitelekiek ZIL vízszállító tûzoltóautója. Jelen
volt hat önkéntes tûzoltó, illetve az Önkormányzat
Településüzemeltetési Csoportja.
w A bemutatók, a biztosítások és a káresetekhez vonulás mellett

szakmai téren is voltak események egyesületünkben az elõzõ
idõszakban.
w Néhány napja egyesületünk pályázatot nyújtott be az Országos

Katasztrófavédelmi Igazgatóság önkéntes tûzoltó egyesületeknek
szóló pályázati felhívására. Sikeres pályázat esetén egyesületünk
fejleszteni tudná a mûszaki felszerelését, valamint biztosítható lenne
a tagok oktatása.
w Zajlik a tûzoltózenekar szervezése. Július 16-án az egyesület

elnöke és titkára egyeztetésen vett részt az általános iskolában, ahol
az iskolaigazgatóval és a zeneiskola rézfúvós tanárával
megbeszélték a zenekar létrehozását. A tûzoltó egyesület szeretné
támogatni azon zeneiskolában tanuló fiatalok képzését, akik a
késõbbiekben részt vennének a tûzoltózenekar tevékenységében. A
megbeszélésen megegyeztünk abban, hogy azon felnõttek és más
érdeklõdõk részére (legyen akár férfi, akár nõ), akik szeretnének
bõvebb tájékoztatást kapni a zenekarról, vagy részt venni abban,
augusztus 25-én 10 órakor jöjjenek az általános iskolában, ahol
tájékoztatást nyújt az egyesület és a rézfúvós tanár.

A tûzoltó egyesületbe folyamatos a tagfelvétel, jelent-
kezni lehet az egyesület vezetõinél.

A tûzoltó egyesület tevékenységérõl a www.lakitelekMA.hu/tuzolto
egyesulet oldalon tájékozódhatnak.

Madari Andor elnök: 30/412-54-17
Varga Róbert parancsnok:   30/915-52-17ote@lakitelek.hu

A HELYI POLGÁRÕRSÉG
HÍREI:

Június 28-án eltévedt egy túrázó a Tõserdõben.
Telefonja segítségével találták meg több óra alatt
az erdõben. Keresésében 12 személy (rendõrök és
polgárõrök) vett részt.

A Polgárõrség július folyamán két tõserdei ren-
dezvényen vett részt a biztosításban, a rend fen-
ntartásában. Július 6-8-a között, a IV. Széna vagy
Szalma Fesztivál hétvégéjén 30 polgárõr segéd-
kezett a szervezõknek. Rajtuk kívül Nyárlõrincrõl is
érkeztek polgárõrök segíteni.

Július 13-15. között, a XVII. Tõserdõ Szépe
rendezvényen szintén 30 polgárõr teljesített
szolgálatot, valamint kunszállási kollegák is
részt vettek a biztosításban. 

Július 13-án, a Tõserdõ Szépe elsõ napján
bombariadó volt a rendezvényen. A bombariadó
ideje alatt polgárõrök zárták le a Holt-Tisza-part
bejövõ útjait. Az elõre nem tervezett „biztosítás-
ra“ szerencsére gyorsan összesereglett
megfelelõ létszámmal a Polgárõrség.

Köszönjük azon polgárõrök munkáját, akik részt
vettek a tõserdei rendezvények biztosításában, a
polgárõrökre nem kis feladat hárult mindkét
hétvégén, mivel az eddigieknél nagyobb létszámot
kértek mindkét rendezvény esetében.

Az utóbbi idõben több esetben is elõfordult,
hogy szélhámosok közvélemény-kutatóként
kiadva magukat idõs embereknek telefonálnak
adatfelmérés ürügyén. Arra kérik az idõseket,
hogy válaszoljanak olyan kérdésekre, mint:
milyen házban lakik, milyen szokásai vannak,
egyedül él-e. Az ilyen szélhámosoknak ne dõl-
jenek be, az ilyen kérdésekre ne adjanak
választ sem telefonon, sem személyesen!

A Polgárõrségbe való belépésrõl, tagfelvételrõl
érdeklõdni lehet Török Nándor elnöknél.

A polgárõrök minden éjjel, saját szabadide-
jüket feláldozva próbálják óvni Lakitelek bel- és
külterületi lakosainak vagyonát, továbbá a helyi
szórakozóhelyek környékén a közbiztonság
fenntartását.

Elérhetõség: Török Nándor elnök: 30/531-65-18

Lemondás Önkormányzati képviselõi, bizottsági elnöki, 
felügyelõbizottsági tagságról

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselõ Asszony, Képviselõ Urak!

Sajnálattal kell közölnöm Önökkel, hogy egészségi állapotom az utóbbi idõben erõsen
megromlott. Kezelõorvosom határozott utasítására kerülnöm kell a stresszes helyzeteket,
fizikai megerõltetéseket.

Elsõ lépésként lemondtam cégem ügyvezetésérõl, melyet továbbiakban Lányom visz
tovább. 

Sajnos az elmúlt idõszakban nagyon sok vita volt Polgármester Úrral és egyes
Képviselõkkel, melyet a továbbiakban nem kívánok felvállalni. Ezúton lemondok Önkor-
mányzati képviselõi tagságomról, bizottsági elnöki tisztségemrõl,  felügyelõ bizottsági tagsá-
gaimról! 2012 július 19.-i testületi ülésen nem kívánok részt venni!

További felelõsségteljes munkájukhoz sok sikert kívánok!

Tisztelettel: Kalócz Antal

Lakitelek, 2012 Július 18.



„A boldogság úgy egész, 
Sõt kétszerezve lesz azáltal, 
Ha más is nyer belõle részt.

Ígértem, hogy rendszeresen tudósítok az intézmény  hétköznapjairól,
ünnepeirõl. Nagyon sok öröm, intézményünkkel szembeni jóság, lakóinkkal,
ellátottjainkkal szembeni szeretet és tisztelet megnyilvánulását éltük meg... 

Örömet jelentett sok itt élõnek, hogy Szentirmay Barnáné Margitka néni
hazajött. Bódi Károlyné Ilonka néni szintén a Lakiteleki Idõsek Otthona
lakója lett. Õk itt élték, dolgozták végig az életüket. Sok-sok szállal kötõdnek a
településhez. 

Ám voltak fájdalmas, szomorú pillanataink. Magyar János bácsi, Kiss
Imréné, Marika néni, és Túri Péterné, Zsuzsika néni – meggyengült
szervezete, egyre romló egészségi állapota miatt feladta a harcot. Hiába volt a
hozzátartozók végtelen szeretete, az otthon dolgozóinak a gondoskodása,
Dr. Kalocsa Zoltánnak és Dr. Rácz Péternek a gyógyító munkája, a kórházi ellátó
rendszer harca az elmúlással szemben: Mindannyian veszítettünk… 3 értékes, jó
embert. Nyugodjanak Békében. 

És sokan, nagyon sokan segítették, támogatták az intézményt, a benne
élõket.  Nem az ajándék nagysága  az igazi érték, hanem a szeretet, a tisztelet,
az hogy még számítanak, érnek és érdemelnek valamit. Azt, hogy
tudatosíthatjuk, közvetíthetjük azt az örök érvényû igazságot, hogy az ember
értéket képvisel: mikor gyermek, célt ad a küzdéshez a szüleinek. Õ a jövõ.
Mikor fiatal és erõs: gyámolítja és segíti az elesetteket, építi azt a holnapot,
amelybe a következõ nemzedék fog élni, küzd, harcol, dolgozik. S hogy ez a
munka nem volt hiábavaló? Értéket képvisel idõsen, öregen és betegen a pusz-
ta létével, a múlttal, amit maga mögött hagyott – a reszketõ kezével, a botladozó
lábával,  õsz hajával, a jóságos tekintetével, az alig érthetõ szavával – mert nem
akar, nem kér semmit, csak annyit szeretne, hogy egy kicsit még szeressék.

Egy pár szem friss gyümölcs, egy mosoly, egy simogatás, egy látogatás
pont olyan sokat jelent, mintha valami anyagi értékben értékesebbet kapna.

Kialakításra kerültek az új férõhelyek, többen járnak az idõsek klubjá-
ba is, többen  veszik igénybe a házi segítségnyújtást, az étkeztetést.
Remélhetõleg a tanyagondnokság is hamarosan mûködhet. De még több
embert is el tudnánk látni, még több mindenkinek is tudnánk segíteni.

Nem mindenkihez jutunk el gyorsan, de senkihez sem szeretnénk   késõn
odaérni… Kérem keressenek, jelezzék az intézményben ha valahol sürgõs
segítség, több figyelem kellene! Telefon : 06 76 449 071 

Minél több emberrel, idõssel találkozom, annál inkább érzem, hogy milyen
na-gyon sok mindenkinek van szüksége segítségre. Segíteni szeretnék,
segíteni szeretnénk. Üzenjenek, jöjjenek, vagy hívjanak.  És aki segítségre
szorulóról tud:  J E L E Z Z E N     F E L É N K!

Köszönjük a jóindulatot, a figyelmet, segítséget, a Képviselõ-testületnek,
a Bizottságoknak, a Polgármesteri Hivatal Dolgozóinak, Polgármester
Úrnak, és dr Tóth Péli Emõke Jegyzõ Asszonynak köszönjük a munkáját,
valamint a Település-üzemeltetés Dolgozóinak, Vezetõjének.

A szervezeti átalakítás, a férõhelybõvítés, fejlesztés,  a karbantartás, a
napi mûködés zökkenõmentes biztosítása, az összehangolt munkájuk ered-
ménye. Sokat jelent. 

És végtelenül sokat jelent a különbözõ formában megnyilvánuló támogatás,
amelyet hálás szívvel köszönünk meg. Általa fejlõdött, szebbé, meghittebbé vált
az intézményünk, jobbá váltak az ünnepeink, és a hétköznapjaink – és mind-
annyiunknak  erõsödött a hitte az emberi jóságban: 

Süteménnyel, édességgel, üdítõkkel, gyümölcscsökkel, zöldségekkel tet-
ték szebbé az ünnepeinket: Varga Lajosné Irénke, Jutka ABC, Kovácsné
Kupeczki Anett, Faragóné Brigitta,  Ganglné Kovács Teréz (Margit).

Kõmûves- és ácsmunkát végzett az átalakítás során Gecse Gusztávné fia
és brigádja (Szabó -Szaki Kft, Szabó Imre, Gulyás Imre (Jimmy) és a dolgo-
zói. Linóleumot, egyéb kiegészítõ, és munkához  szükséges dolgokat
vásároltak: Felföldi Zoltán Polgármester Úr, Madari Andor Alpolgármester
Úr, Jegyzõ Asszony, Lendvainé Erki Mária, Szóráth Istvánné (Edit)

Takarót, párnát hozott ellátottjaink részére egy Kedves Üdülõs Házaspár (A
nevüket sajnos nem sikerült felírnunk, de örülnénk, ha név szerint is köszönetet
mondhatnánk nekik.) Kerti virágokkal szépíthettük az intézmény környezetét
Tercsiné Icu és Paróczai Antalné családja jóvoltából, Hajagos Páltól és Feleségétõl,
Évától (szalonnasütéshez) tûzifát, és egyéb higiénés ellátáshoz szükséges
dolgokat kaptunk, Emma Rieger Németországból sokadik alkalommal

futárszolgálattal küldött sok-
sok csomagot, ágynemûkkel,
takarókkal, párnákkal,
plédekkel, függönyökkel,
ruhanemûkkel megpakolva.

Bútort, rekamiékat, szõnyegeket, szekrényeket kaptunk ajándékba: Magyar
Sándornétól,  Molnár Istvántól és feleségétõl, Nagy Péter és Nagy Péterné
Erzsike,  a Gangl családtól, Ország Zoltántól és feleségétõl Margittól, akik e
fölött is sok segítséget nyújtottak az intézmény részére (pl. szállítás, linóleum
lerakása, szükséges eszközök biztosítása) –, így a nem megfelelõ bútorok ki-
cserélésre kerülhettek) Köszönjük Szabó Jánosnak a felajánlott és ingyenesen
elvégzett ajtó-, és ablakok festését. Molnár Lászlónétól ruhanemût, rekamiét,
textíliát kaptunk. Köszönjük Czinege Orsolya és Török Nándor, a Polgárõrség
vezetõje, a hozzátartozók, Lezsák Sándor segítõkészségét, figyelmét.

Az utóbbi idõk rettenetes idõjárása (forróság) nagyon megviselte a lakóinkat.
Ifjú Sári Tibor (Sá-Va Drink Kft) - ásványvizet ajándékozott az intézmény lakói,
az idõsek részére. Az idõs szervezet – mint a pici gyermeké – gyorsan
kiszárad. A folyadékvesztés, a kevés folyadékfogyasztás, a mostani idõjárási
viszonyok között súlyos következményekkel, könnyen halállal járhat. 

Így mivel kissé sikerült színesítenünk a  rendelkezésre álló folyadék palet-
táját (reméljük, sikerül komolyabb probléma nélkül átvészelni a forróságot);
több folyadékot fogyasztottak ellátottjaink. Köszönjük! 

Ígéretet kaptam még szép cserepes virágokra, gyümölcsre. Köszönöm elõre.
(Sokat jelenthet majd az idõseknek, szép környezetben, egészséges
táplálkozással élni)

Egy apró történettel szeretném befejezni az írást: Hivatalos ügyben keresett ben-
nünket (az intézményt) valaki. Telefonon kért tõlem navigációt, merre is jöjjön, hol
találja meg a Gondozási Központot. Eltévedt. Fél óra késéssel ért ide. Elmondta,
hogy több helyen megállt a községben, kérdezte hol találja az Idõsek Otthonát.
Azt a választ kapta: itt ilyen nincs. Azóta ez a történet  naponta eszembe jut…

Szeretném, ha mindenki tudná, hogy hosszú évek óta van a Községben
Gondozási Központ, melynek címe:   6065 Lakitelek Béke u 20.   

F E L A D A T A: –  Szociális étkeztetés
–  Házi segítségnyújtás
–  Idõsek Klubja
–  Idõsek Otthona   M Û K Ö D T E T É S E

Itt vagyunk! Segíteni szeretnénk!   Tigyi Istvánné  intézményvezetõ
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Hírek az Idõsek Otthonából, a Gondozási Központból…

Az igazi szerelem...
Zsúfolt reggel volt a rendelõben, amikor 8:30 körül bejött egy bekötözött ujjú idõs úr.

Rögtön szólt, hogy siet, mert 9:00 órakor van egy fontos találkozója. Kértem, hogy
foglaljon helyet, tudván, hogy eltelik még fél óra, míg megérkezik az orvos. Figyeltem,
milyen türelmetlenül néz percenként az órájára.

Idõ közben arra gondoltam, hogy nem lenne rossz, ha levenném a kötését, és meg-
nézném, mirõl van szó. A seb nem tûnt olyan súlyosnak... az orvosra várva, eldöntöttem,
hogy fertõtlenítem a sebet, és egy kis beszélgetésbe elegyedtem. Megkérdeztem, hogy
mennyire fontos a találkozója, és hogy nem szeretné-e mégis megvárni az orvost a seb
kezelésére. Azt válaszolta, hogy feltétlenül az idõsek otthonába kell menjen, ahogyan
évek óta mindig teszi, hogy reggelizzen a feleségével. Udvariasan a felesége egészsége
felõl érdeklõdtem. Az idõs úr elmesélte, hogy az Alzheimer kóros felesége 7 éve él az
idõsek otthonában. Gondolva, hogy a feleség, egy tiszta pillanatában esetleg felizgatná
magát az õ késése miatt, siettem, hogy kezeljem a sebét, de az idõs úr elmagyarázta,
hogy 5 éve nem ismeri fel... 

Akkor csodálkozva  egkérdeztem: „És Ön minden reggel elmegy, hogy együtt regge-
lizzenek?“ Egy édes mosoly, és egy lágy kézsimogatás közben válaszolta: „Az igaz,
hogy Õ már nem tudja, ki vagyok, de én jól tudom, ki Õ.“

Szó nélkül maradtam, és kellemes borzongás futott végig rajtam, miközben néztem a
sietõ léptekkel távolodó öreget... Lenyeltem a könnyeimet, miközben arra gondoltam:
„Ez a szerelem, ez az, amit az élettõl szeretnék!... Hiszen alapjába véve, ilyen az igazi
szerelem?!...  nem feltétlenül fizikai, és nem is ideálisan romantikus. Szeretni azt
jelenti, hogy elfogadjuk azt, ami volt, ami van, ami lesz, és azt, ami még nem történt
meg. Nem feltétlenül azok a boldog és kiteljesedett személyek, akiknek minden dolog-
ból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni mindabból, amijük van.“

Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem hogy tudjunk táncolni az
esõben !!.....

Ha bánatod van, hadd búsúlnék 
Veled, hadd venném át felét, 
A másik felével a harcot, csak
Könnyebben végigküzdenéd“ Petõfi Sándor



Kedves Olvasóink!

A tanévzáró a nyári felújítások, karbantartási munkálatok és egy új
beruházás indulását is jelentette intézményünkben. Az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.2.0/A jelû

pályázatán Lakitelek Önkormányzata 22,3 millió Ft-ot nyert a „Napelemek telepítése
a Lakiteleki Eötvös Iskolára“ elnevezésû projektre. A 120 napelem mintegy 200
négyzetméternyi területet foglal el iskolánk tetõszerkezetén. Ezek együttesen 30 kW
csúcsteljesítményre képesek. Számításaink szerint mûködésük kiváltja majd az
iskola teljes áramszükségletét. A napelemek egyenáramot termelnek, amelyet
inverterek alakítanak át váltakozó árammá. Az áramot egy ad-vesz mérõn keresztül
táplálják a villamos hálózatba. Ez a berendezés azt is méri, hogy mennyi áramot
használ fel az iskola akkor, amikor a napelemek nem tudnak dolgozni, s azt is
rögzíti, mennyi áramot táplálunk be a hálózatba. A kettõ különbsége mutatja meg,
hogy nekünk kell-e fizetni villanyszámlát, vagy mi kapunk pénzt az áramszolgál-
tatótól. A beruházást a SAVESCO Energetikai Tanácsadó Kft valósította meg példás
gyorsasággal és precizitással. Bizonyára Önök is megálltak gyönyörködni a napele-
mek felszerelésében. Jelenleg az áramszolgáltatóra várunk, hogy rákapcsolják a
rendszert a hálózatra. Elsõ felvételünk a napelemek szerelését láttatják.

Idén is megrendeztük hagyományos kézmûves táborunkat a Lévai Iskolában.
Vargáné Darabos Márta vezetésével a kollégák három héten át foglalkoztak
változatos programokkal a gyermekekkel. A Lurkó táborról lapunkban részletes
beszámolót olvashatnak.

Pedagógusaink a nyári szünetben számos képzésen vesznek részt. A
TÁMOP 3.1.7 pályázat keretében a referencia intézménnyé válás feltételeinek
elérésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében
mentori, vezetõi képzések voltak, augusztusban pedig a felsõoktatási gyakor-
lóhellyé válást segítõ képzések következnek.

Örömünkre megoldódott az iskola pályáinak nyári felügyelete. Az elmúlt idõ-
szakban a rongálások miatt kénytelenek voltunk az esti órákban és hétvégenként is
zárva tartani az udvart. A gyermekek persze így is átmásztak a kerítésen. Nem a játék-
lehetõségtõl akartuk megfosztani õket, hanem a játszótéri eszközök tönkretételét
akartuk megelõzni. Július 16-tól minden délután 15-20 óráig nyitva az udvar, várjuk a
gyermekeket, hogy felnõtt felügyelete mellett élvezzék a játék örömét.

Július 16-án a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egyesület vezetõivel tárgyaltunk a
tûzoltó zenekar létrehozásáról. A megbeszélésen részt vett Szõke Ferenc
rézfúvós tanár is. Szeretettel várunk gyermekeket és felnõtteket egyaránt a
szervezõdõ zenekarba. Bizonyára többen vannak Lakiteleken, akik tanultak már
fúvós hangszereken zenélni, s olyanok is, akik most kapnak kedvet a zenélésre. Itt az
alkalom, hogy felelevenítsék tudásukat, hogy egy új közösség szervezõdjön. A
Tûzoltó Egyesület a diákok zeneoktatásának támogatására azt is felajánlotta, hogy a
térítési díj felét átvállalja a családoktól. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk augusz-
tus 25-én, szombaton 10 órára az általános iskolába az elsõ megbeszélésre!

Felhívjuk azok figyelmét, akiknek javítaniuk kell tanév végi eredményükön, hogy
a pótvizsga augusztus 24-én, pénteken 9 órakor lesz az általános iskolában.

A Németh László Gimnázium lakiteleki kihelyezett tagozatán idén 17 hallgató
kapott érettségi bizonyítványt, s öten voltak akik 1-1 tárgyból õsszel javíthatnak.
Gratulálunk mindannyiuknak! A 2012-13-as tanévben ismét indul 9. évfolyam a gimná-
ziumban. Mindenkit bátorítunk, akinek még nincs érettségije, hogy jelentkezzenek hoz-
zánk! Bõvebb információval szívesen szolgálunk a 70-931-7808-as telefonszámon.

A 2012-13-as tanévben szeretnénk több programmal is megemlékezni arról,
hogy 50 esztendeje, 1962-ben adták át az „emeletes iskolát“. Szeretettel
hívjuk és várjuk a tanévnyitóra mindazokat, akik annakidején az elsõ itteni
osztályok tanulói voltak! Kér jük mindazokat ,  ak ik  régi  képekkel,
emlékekkel  rendelkeznek az isko la  tör ténetérõ l,  hozzák be ezeket
a t i tkárságra,  hogy lemásolhassuk a képeket ,  dokumentumokat .
Reményeink szer in t  ezzel  annak az évkönyvnek a megje lenését
segí t ik ,  amely  az évfordu lót  köszönt i  majd.

Szomorú szívvel búcsúztunk Ványolós Lõrinc bácsitól, aki az iskola kar-
bantartója volt hosszú éveken keresztül. Az elsõk közé tartozott, akik az
„emeletes iskolában“ dolgoztak. Szorgalma, nyitottsága, munkaszeretete mind-
annyiunk számára példaadó. Nyugodjék békében!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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FELHÍVÁS: Emlékezzünk Nagy Lászlóval a
Trianon utáni idõszakra!
Nagy László a Márciusi Front egyik szellemi örököse.

Esszéket várunk az említett témakörben.
A szociográfiai írásmûveket olyan helytörténeti leírásokkal
fogadjuk el, amelyekben az alkotók felkeltik a figyelmet
olyan szellemi vagy tárgyi örökségekre, amelyekrõl úgy gon-
dolják, hogy  helyi örökség részévé, megyei örökség részévé, Kárpát- medencei
magyar örökség részévé válhatnak, mert a kiadvány Lezsák Sándor által szervezett
parlamenti konferencia gondolatköréhez kapcsolódik.
A pályamûveket klmnzslt@freemail.hu címre kérjük elküldeni.
Az esszék alapján javaslatot teszünk Nagy László örökösének arról, hogy ki
kapja meg a Czinege Edit és Kálmán Zsolt által alapított Márciusi Front
Emlékdíjat. (A díjátadó ünnepség fõvédnöke Miklós Péter történész.) 

A szerkesztõség köszönetet mond Dr. Gyimesi László Városfejlesztési és
Külügyi Tanácsnoknak, amiért támogatta a Nagy László emlékére készült
Kimondatlan szavak c. antológia és hangos-könyv megjelenését. 

Kálmán Zsolt, Szeged



Fõünnepeink augusztusban!

15. hétfõ: SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE 
(NAGYBOLDOGASSZONY)  

Ezen a napon az Egyház a Boldogságos Szûz Mária mennybemenetelét ünnepli,
amit a magyar népnyelv egyszerûen csak Nagyboldogasszonynak nevez. Azt a hit-
igazságot, dogmát ünnepli ezen a napon az Egyház, hogy a Boldogságos Szûz
Mária nem úgy halt meg, mint akárki közülünk. Az õ testét nem érte romlás, hanem
a mennyei dicsõségbe testestõl-lelkestõl felvétetett, s a mindenható Isten a minden-
ség királynéjává tette. A rózsafüzér titkai közül a dicsõséges ezen két titkát ünnepli
az Egyház: ki téged Szent Szûz a mennybe fölvett; s a másik: Ki téged Szent Szûz
a mennyben megkoronázott.  

Szent István király is Nagyboldogasszony ünnepén halt meg.

20. szombat: SZENT ISTVÁN KIRÁLY

Közel élünk Szent István családjához! 

Mi, akik itt élünk Lakitelek, Szentkirály, Nyárlõrinc körzetében fizikai
közelségben élünk  Szent István király családjával, hiszen Szentkirályon
Szent István, Nyárlõrincen Boldog Gizella, Lakiteleken pedig Szent Imre
ereklyéjét õrizzük. Pünkösdhétfõ óta az elsõ magyar szent család család-
tagjait imádságos zarándokút is összekapcsolja, amely elõsegíti, hogy
lelkileg is közelebb kerüljünk hozzájuk.

Szent István király idei ünnepe alkalmából a 
MAGYAR CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY! címû könyvbõl idézünk, amelyet

nagyon érdemes elolvasni.  A Magyar
Katolikus Családegyesület gondo-
zásában jelent meg  ez év tavaszán.  II.
János Pál pápa apostoli buzdítása – az
állam és Egyház felelõssége a jövõ
nemzedékért címmel 2011-ben megren-
dezett tudományos konferencia anyagát
adja közre, kiegészítve az Elsõ Magyar
Szent Családot, Szent Istvánt, Boldog
Gizellát és Szent Imrét ábrázoló mûvészi
alkotások gyûjteményével, köztük Bagi
Ferenc, Lantos Györgyi, Máté István
alkotásaival, amelyeket Anka Gyula Attila
fényképezett.

(A könyv megvásárolható a Stephanus Könyvesházban (1053 Bp., Kossuth
Lajos u. 1. ), valamint az Új Ember Kiadó könyvesboltjaiban (1053Bp., Ferenciek
tere 3., Múzeum krt. 9., de megtalálható plébániánkon is.)

Dr. Prokopp Mária:

Ma is példa Szent István király családja
( Részletek )

„Az elsõ magyar király, Szent István családjára hívta fel a figyelmet a Család
Éve alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Kar család referense, Bíró László
püspök atya, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke. Kérte, hogy gyûjtsük
össze a környezetünkben lévõ, számunkra sugárzó erejû mûvészi ábrázolá-
sokat Szent István király, Boldog Gizella királyné és fiuk, Szent Imre herceg
családi együttesérõl. (…)

István király (973-1038) életszentségérõl az életrajzai vallanak, amelyeket a
latin Legenda szóval jelöltek a szerzõk. Ennek a szónak az eredeti jelentése:
olvasandó, vagyis olvasni kell, mert olyannyira hiteles! Csak a magát „felvilágo-
sultnak“ vélt újabb-kor terjesztette ezekrõl a jeles középkori írott forrásokról,
hogy csupán szépirodalmi alkotások. Az életrajzok igazságát tanúsítják István
király tettei, és ezt sugározzák az Intelmei is, amelyben fia számára foglalta
össze a jó uralkodó, a hiteles keresztény kötelességeit. Ezek, a Bibliára alapo-
zott intelmek alkották a Magyar Állam törvényhozásának alappilléreit ezer éven
át, a XX. század közepéig. István királyt apostolnak nevezte a Szentkoronát
küldõ II. Szilveszter pápa, mivel egy hatalmas országot tett kereszténnyé.
Istenbe vetett hite rendíthetetlen volt, amelynek legfõbb bizonyítéka, hogy
miután egyetlen fia halálával elveszítette legfõbb reményét mûve folytatásához,
akkor Isten elé térdelt, és az Istenanya oltalmába helyezte országát.
Nemzetünkben 1000 év óta elevenen él ennek a kiválasztottságnak a tudata,
amint ezt a kötetünkben látható, az Országunk felajánlását ábrázoló, külön-
bözõ korokból származó képek igazolják.(…)

Gizella királyné (980-1059) Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai
hercegnõ lánya 995-ben lett Géza fejedelem fia, István felesége. 1000 kará-
csonyán Magyarország királynéjává koronázták. A történeti források kiemelik
az Egyház és a család szolgálatára szentelt példás életét. Férje 1038. évi halála
után el kellett hagynia hazánkat. A Passau melletti Niederburg bencés apá-
cakolostor szerzetese, apátnõje lett. Sírját a kolostor templomában ma is
kegyelettel õrzik.

Imre herceg (1007-1031) nevelését 15 éves koráig a tudós és szent velencei
bencés szerzetes, Gellért püspök irányította, majd maga a király képezte kiváló
hadvezérré, diplomatává, trónjának méltó örökösévé. Felesége lengyel vagy
görög uralkodócsalád lánya volt, akivel közös elhatározásból Isten dicsõségére
szûzi házasságban éltek. 1030-ban, mint dux vezette gyõzelemre a magyar
sereget II. Konrád német császár támadása ellen. Ezt követõen, a királlyá
koronázására kijelölt nap elõtt, 1031. szeptember 2-án az ellenfelei vadászat
során oltották ki ifjúi életét. 1083-ban Szent László király kérésére avatta szent-
té a pápa édesapjával, István királlyal, Gellért püspökkel, valamint András és
Benedek bencés remetékkel együtt. Gizellát kezdettõl boldognak tisztelte az
Egyház.

1788-ban Katona István történetírónk feltette a kérdést kortársainak, a
magukat felvilágosultnak hitt embereknek: „Vajon megtartja-e nemzetünk
azt az igaz hitet, amelyet Szent István királyunk hirdetett? Vajon nin-
csenek-e olyan elfajult magyarok, kik a jóknak jutalmazóját, a gono-
szoknak büntetõjét vakmerõképpen tagadják, kik a Mennyországról,
Pokolról, Örökkévalóságról, lelkünk halhatatlanságáról hagyott
tudományt csúfolják? S megvetik, kinevetik, tompa elméjûeknek,
erõtlen lelkûeknek nevezik azokat, akik az isteni félelemben nevel-
tetvén, az igaz hitnek mélységes titkait hiszik…"

(Katona István: A kalocsai érseki egyház története, Kalocsa 2011, 
Bábel Balázs érsek elõszavával.)

Gondolkodjunk el azon, hogy ma, 2012-ben is, milyen sokakat tévesztenek
meg ugyanezek a téves eszmék, amelyek a Sátán hazugságai! (…)

Az elsõ magyar Szent Családnak, a názáreti Szent Család volt a pél-
daképe. Ott is az ima, az Atyaisten dicsõítése éltette a Családot. Töltsön
el nagy örömmel bennünket, hogy mi, magyarok, az elsõ magyar Szent
Család örökösei vagyunk! Példájukat, jellemvonásaikat híven jelenítik
meg a kötete ábrázolásai. Hála mûvészeknek, köszönet a képek
beküldõinek, és mindenek elõtt a Magyar Katolikus Családegyesületnek,
hogy felhívta a figyelmünket az Elsõ Magyar Szent Család példájára és
képzõmûvészeti ábrázolásaira.“

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

„Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dõlt össze, mert az alapjait sziklára rakták.“
( Mt 7,25. )
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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

„ÉLET ÚTJÁT MEGMUTASD, ÉN MEG NEM TALÁLOM AZT.“
(  Ref.  Énekeskönyv  464.  d icséret  2.  versébõl )
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„UTAIDAT, URAM, ISMERTESD MEG
VELEM, ÖSVÉNYEIDRE TANÍTS MEG

ENGEM!“ ( ZSOLTÁROK 25:4. ) 

Gyülekezetünk nyári táborát ebben az évben június
utolsó hetére szerveztük. 59-en indultunk el abban a re-
ményben, hogy nem lesz annyi esõ, mint tavaly, de bíztunk
abban, hogy ugyanolyan jól érezzük majd magunkat,
mint az elõzõ táborokban. Ebben az évben Északkelet –
Magyarország volt az útirányunk. Jártunk Debrecenben,
Nyíregyházán, megmásztuk a Tokaji – hegyet. Tábor-
helyünk Tiszaladányban volt. Ez egy igazán kis falu
Tokaj mellett, ahol egybõl észrevették érkezésünket. Az
ottani református templom lábánál levõ táborban töltöt-
tünk el 6 napot. Nagyon hangulatos volt a táborhely, ahol
éjjelente egy bagolycsalád huhogása õrizte álmunkat. 

A héten Jónás történetén keresztül ismerkedhettek
meg a gyerekek pár közlekedési táblával. Mivel sok gyer-
mek vesz részt a táborban, így mindig szükséges, hogy
korosztálynak megfelelõen foglalkozzunk velük. Ebben
az évben 1 óvónõ és 3 teológus tartotta ezeket az alka-
lmakat. Nagy köszönet illesse az õ munkájukat, hiszen
õk egész héten hintették Isten Igéjének magjait. Itt mon-
dunk köszönetet S. Kovácsné Zsókának, Dudás
Zsoltnak, Fazekas Krisztiánnak és Tubak Jánosnak.
Minden hittanos foglalkozást megelõzött egy nagy ének-
lés, amitõl szinte zengett az egész utca. El sem tudnánk
képzelni Szabó Tamás tiszteletes úr nélkül a nyári tábort,
hiszen az éneklések zászlóvivõje mindig õ. Nagyon
köszönjük, hogy az egész hetet velünk töltötte.

Tartalmas hetet töltöttünk együtt. Bízunk benne, hogy a
gyerekek is jól érezték magukat minden nekik szerve-zett
programon, akár komoly dologról volt szó, akár játékról. 

Délutánonként csapatjátékokban mérhették össze
egymás erejét a táborozók. A sorversenyeket ebben az
évben Szentirmay Ákos és a teológusok vezették. Ákos
nagyon jól megtalálta a közös hangot a gyerekekkel, úgy
gondoljuk nem csak mi láttuk rajta, hogy jól érezte
magát, hanem valóban szeretne majd velünk jönni
legközelebb is.

Minden este Pancsinelló történetét adták elõ a felnõt-
tek nagy sikerrel. Egész héten angyalkáztunk egymás-
nak, kedveskedtünk a másiknak beszélgetéssel, rajzzal,
volt, aki verssel.

Köszönetet mondunk minden családnak, aki erejének
megfelelõen támogatta természetbeni adományával
táborunkat. A sok-sok mindennek köszönhetõen
bõségesen terített asztal mellé ülhettünk le minden nap

háromszor. Ebben az évben minden nap a két hûséges
konyhás néninek köszönhetõen házias ízek kerülhettek
az asztalra. Kati néni (Király Katalin) és Ica néni (Parádi
Józsefné) már harmadik éve alkotnak jó párost, akik
fáradhatatlanul dolgoztak az idei táborunkban is. Ismét
megörvendeztetett bennünket Erzsike néni (Labancz
Istvánné) a finom lángossal és a kaláccsal. Õ, mint min-
den táborozó jó nagymamája sütött nekünk, s figyelt
nem csak a rábízott pár gyermekre, hanem mindenkihez
fordult segítõ szándékkal.

A táborban részt vevõ többi felnõttre is mindig lehetett
számítani, szükség is volt rájuk hol a terítésben, hol a
takarításban, hol a gyerekek fegyelmezésében. Nagyon
köszönjük Kerekesné Julikának egész heti áldozatos
munkáját, segítését. Nagyon jó volt látni, hogy mennyire
jól érezte magát közöttünk, s alig telt el pár nap, már õ
sem a saját unokája lépését követte. Elek Istvánné
Marika is évrõl évre nem csak gyermekei miatt jön
táborunkban, neki is köszönjük áldozatos munkáját. Tóbi
Istvánné, Kriszti elõször, de reméljük nem utoljára volt
velünk táborozni. Köszönjük neki is egész heti helytál-
lását, támogatását.  Varga Lajosné Irénkének ezúttal
megköszönjük süteményadományát.

Köszönöm minden segítõnek az egész hetet, öröm volt
együtt dolgozni mindenkivel. Külön köszönöm Tubak
Jánosnak, aki sokat segített már a tábor szervezésében is.

Köszönjük mindenkinek, aki támogatta táborunkat.
Köszönet Gondnok Úrnak, a segítõ presbitereknek
áldozatos támogatását. Köszönet a gyülekezetnek,
amely anyagiakkal is segített, hogy a családokat minél
kevesebb összeg terhelje.  Köszönjük Hajdú Istvánnak,
hogy  autóbuszával egész héten rendelkezésünkre állt.
A hosszú útakon vezetésével biztonságban érezhettük
magunkat.  Köszönjük a helybéli gyülekezetnek,
lelkipásztorának és gondnokának, hogy táborozá-
sunkhoz minden feltételt biztosítottak, naponta figyelem-
mel kísérték ottlétünket, s ha valamire szükségünk volt,
készséggel segítettek. Isten gazdag áldása legyen
életükön és további szolgálatukon.

A táborból megmaradó összeg visszakerül a gyer-
mekekhez oly módon, hogy a vasárnapi gyermek-isten-
tisztelet õszi beindítását ebbõl fedezzük.

Soli Deo Gloria egész hetünkért!

Magyar Péterné Sváb-Kovács Mónika
tanító, hitoktató, presbiter

KÖSZÖNETMONDÁS

Az eddigi és a fentebbi táborozásunk  sem jöhetett
volna létre,  ha  ezt az embert-próbáló ügyet Magyar
Péterné Sváb-Kovács Mónika  fel nem vállalja.  Csak az
tudja, akinek ilyen, vagy hasonló hálátlan, de szépséges
feladatban volt már része,  hogy mennyi fáradság, után-
járás, pontosítás, számadás, ügyintézés, pályázatírás,
feszültség, álmatlan éjszaka stb.  összjátéka szükséges
ahhoz, hogy minden   „ékesen és szép rendben történ-
jen“,  ahogy az hozzánk, reformátusokhoz illik. S arról
nem is szólva, hogy mindezt  „fõfoglalkozása“
(kecskeméti református általános iskolában tanít, három
gyermeket nevel) mellett, hitbõl és szeretetbõl végezte. 

Így történt, és  ezt  –  a gyülekezet presbitériuma és
közössége nevében –  ezúttal szívbõl megköszönöm.
Isten örök igéjével kérem Isten áldását  Mónika és Péter
szolgálatára, az egész Család életére.

„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak,
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor  az Úr
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok
nem hiábavaló az Úrban“. (1Kor 15,58.)

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

Minden vasárnap  9 órakor Lakiteleken, 11 órakor
Nyárlõrincen

Minden hónap elsõ vasárnapján reggel 8 órakor
Tiszaalpáron

2012.augusztus  25.  Bûnbánati úrvacsorai elõkészítõ 
17 órakor Nyárlõrincen
18 órakor Lakiteleken

2012. augusztus 26. HÁLAADÁS AZ ÚJ KENYÉRÉRT
úrvacsoraosztással

9 órakor Lakiteleken
11 órakor Nyárlõrincen

2012. szeptember 09. TANÉVNYITÓ istentisztelet
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc
2012. szeptember 16.  GYERMEKISTENTISZTELET  
a lakiteleki gyülekezeti teremben

Szeretet te l  h ív juk és vár juk Testvére inket ,
gyermekeinket  a lka lmainkra!
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KEDVES VENDÉGEK! AZ USZODA, SZAUNA ÉS A SÓSZOBA
szeptember  2-ig HÉTFÕ – VASÁRNAP: 7–20 óráig tart nyitva.

S Z E R E T E T T E L  V Á R U N K  M I N D E N K I T !

Felhívás: A Lakitelek Népfõiskola állást
hirdet takarítónõi munkakörben, az ez évi
nyári szezonra. 

Az Önéletrajzokat a Népfõiskola Alapítvány,
6065. Lakitelek, Felsõalpár 3. címre, vagy helyben,
a portára leadva várjuk. 

Érd.: a 76/ 549-053 telefonszámon lehet .

Kedves Linda! Életed leggyönyörûbb
szakaszába érkeztél, amikor életet adsz
elsõ kisbabádnak, gondozod, ápolod õt
az ANYASÁG szent érzésével. 
Az Isten éltessen Téged, Titeket!

Köszönöm, hogy hosszú éveken át együttmûködtél velem,
szorgosan küldted a népfõsikolai oldal cikkeit.
Visszavárunk!                                                     Cz.Edit

30 éves osztálytalálkozó! – „Õrizzük magunkban mélyen mindazt ,  amit  kaptunk!“

Az 1982-ben végzett két osztály egykori tanulói érkeztek az isko-
la osztálytermébe, hogy a két felsõs Kotvits Jánosné és Lezsák
Sándor oszályfõnökök vezetésével, valamint az alsós tanítókkal:
Rozsnyói Zoltánnéval, Tábori Kálmánnéval és Tábori
Kálmánnal felelevenítsék a régmúlt évek eseményeit, emlékeit..

A beszélgetést a Népfõiskola ebédlõjében folytatták egy kellemes
vacsora mellett. Sokan nem vettek részt e találkozón (legtöbben  a
Lakiteleken élõk közül...), de akik eljöttek, azok kedves, kellemes
emlékekkel feltöltekezve tértek haza.

Bizony itt is igaz, hogy ahágy ember, annyiféle sors, élethelyzet...!
Sokféle módban, körülményben élnek az egykori kisdiákok, valóban
szétvitte õket a Sors, mint szél a port... De idõnként kell, hogy
összetalálkozzanak, beszélgessenek, ápolják a „gyökereket“! 

Köszönet a szervezõknek, s minden résztvevõnek!
Továbbra is minden jót mindnyájunknak, erõben,
egészségben, szeretetben; sikeres, boldog életet!

Emléktábla az emigrált íróknak – Bencze Magdától

Nemcsak tiszteletre méltó, de megható is az a ragyo-
gó, egyéni szorgalmi tisztelgés az emigrációs irodalom
iránt, amivel megajándékozott minket Bencze Magda és
Szaliszayóné Gárdonyi Lili. A fenti címmel DVD-re
rögzítették költõink remekmûveit, klasszikus zenei beté-
tekkel. Wass Albert, Tollas Tibor. Ruttkay Arnold, Novák
Mária,  Botond István, Csepelyi Rudolf verseit adja elõ
Bencze Magda szavalómûvész. 

Súllyal tehát ausztrálisi költõk míves költészete villan
fel egy percre abban a sötét éjszakában, ami-ben nem
akar megvirradni az emigrációs költészet iránti érdek-
lõdés, s már húsz éve szabaddá vált kárpát-medencei
szellemi tájakon.

Azt írja Bencze Magda kísérõ levelében, hogy a CD,
amit küldött, nem „csak irodalom, hanem immár
történelem is.“

Mennyire igaz, histen éli ez az irodalom a maga több
évtizedes idejében, de az idõ eljárt, és a mûvek megmaradtak. Megmaradnak? Ez itt a nagy
kérdés. Ahhoz hogy úgy legyen, megõrzõk kellenek, kincsértõk, kincsõrzõk.  Tékozolóbb korszak
nem volt azon a tájon, mint amilyen a mai. Pedig Bencze Magda levelében arra is figyelmeztet,
hogy  „soha nem volt, és nem  lesz a magyar történelemnek olyan korszaka, amelyben az elit
rétegek  – hogy életét megmentse – el kellett menekülnie hazájából, messze idegen földekre,
azzal a reménytelenséggel, hogy  szülõföldjét talán soha többé nem láthatja és az emésztõ hon-
vágy ellen csal az írás adott  megkönnyebbülést.“

De lám, még vannak, akik visszaemlékeznek az emigrációis irodalom fénykorára, és van, aki
megadja a lehetõséget, hogy újra és újra elhangozzék abból  a valami a mûértõk és értékelõk
örömére. Szalisznyóné Gárdonvi Lili, a Brisbane 4EB Radio magyar adásának szerkesztõje, aki
önmaga is még az a kincset szóró emigráns, az a varázsló, aki olyan magyar szellemiséget
áraszt még érzõ közönségének, amilyen ma már a Kárpát-medencében is csak a végeken talál-
ható, ajándékozta meg mûértõ hallatóit az „emigrált írók emléktáblájávaI“. Magda szavalatait Lili
örökszép klasszikus zeneszámokkal keresztezte, amelyek között a szép szavalat valóban pom-
pázott. 

Eredetileg rádiósorozatnak, de felmerült a kívánság a hallgatók között, hogy örömmel megtar-
tanák, ha rögzítenék, így késsült néhány tucat compact disk, és jutott azoknak, akik azt kérték.
És néhány kiváltságosnak –  köszönjük.

Ha már így belegabalyodtunk az elmúlt évtizedek szellemi kincseinek értékelése és megõrzése
kérdésébe, megkockáztatunk egy javaslatot ennek a szép queenslandi példának alapján, hogy
kellene létrehozni egy ha-gyományõrzõ szervezetet, amely legalább egy helyre összegyûjti az
emigráció évtizedek szellemi kincseit, hangban, képben, kéziratban, ami azután eljut a lakiteleki
Emigrációs Múzeumba. Talán egy késõbbi utókor figyelme ráirányul arra a kérdésre, hogy is volt
, mi történt a magyarokkal abban a különös XX. században.

Ezzel a képpel és a 2009-ben
megjelent újságcikkel köszönt-

jük szeretettel születésnapja
alkalmából Bencze Magdát.

Sikeresen zárult a családkongresszus a
Lakitelek Népfõiskolán, melynek mottója a „Családdal,
családban az életért” volt. A Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (NOE) VIII. alkalommal rendezte meg a kon-
gresszust, melyhez ezúttal a Kecskeméti KINCS, és a Lakiteleki
Nagycsaládosok Egyesülete nyújtott segítséget. A rendezvény
Soltész Miklós államtitkár és Lezsák Sándor köszöntõjével
kezdõdött, és Gyulai Endre püspök miséjével zárult.  

Az elõadásokat elismert elõadók tartották a szülõknek. Az
elõadás alatt a gyerekek többféle foglalkozáson vehettek részt,
így többek között volt bölcsõde, óvoda és kézmûves fogalakozás.
Kézmûvesek között megtalálható volt a gyöngyfûzéstõl a
batikoláson keresztül az agyagozásig többféle elfoglaltság is.

Az 5 napon át tartó rendezvényen több mint 500 fõ vett részt
kisebb nagyobb családokban az egész országból, de még a nagy
Magyarország területérõl is voltak. Többek között Erdélybõl és
Szlovákiából. A záró ünnepségen több mit 100 segítõnek mondott
köszönetet Kardosné Gyurkó Katalin a kongresszus fõszervezõ-
je. Lakitelekrõl 72 fõ kapott köszönõ oklevelet a rendezvényen
nyújtott önkéntes segítségéért.                     Kutasiné Márti
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Akikre büszkék vagyunk… (7. 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
kulturális életébe igen aktívan bekapcsolódtak, benne munkálkodnak. Nem
mindenki „õsgyökeres“ falubeli, mégis szívvel-lélekkel végzi a saját maga
által kitûzött feladatát: alkot, énekel, muzsikál, fest, vagy épp színdarabot ját-
szik, sportol… Végtelen a sor, de hál'Istennek végtelen az elõttünk „felso-
rakozók“ 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 fel-
ráz 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…

TUBAK RÓBERT
gyalogló 

magyar bajnok,
aki már az olimpiai

bajnoki lépcsõ elõtt állt...

1989 szeptembere, egy osz-
tálynyi megilletõdött kisdiák
kezdte el a felsõ tagozatos
évet  – én lettem az osztály-
fõnökük  –, köztük egy kis
szõke, csendes kisfiú, Tubak
Robika is. Soha nem volt vele
semmi baj! De egyszer
emlékszem, hogy a saját
igazáért ölre ment az egyik nagyobbik fiúval… Láttam a feldúlt arcát, s bizony
a tettenéréskor el is sírta magát, és hevesen mesélte, hogy amaz megsértette
a lelkét, védenie kellett magát…
Tubak Róbert  magyar gyalogló bajnok ma is érzékeny lelkû ember.
Ugyanabban a nappaliban beszélgetek vele – sokadszorra már –, ahol a rend-
szerváltáskor együtt néztük a Magyar Köztársaság kikiáltását a televízióban.
Elhoztam 1989. október 23-án a diákjaimat hozzánk, plédeket terítettem le a
kövezetre, s ott ült az osztálynyi gyermeksereg körülöttem,  s együtt néztük
az adást … Igazából felfogni a történelmi eseményt még nekem is elég nehéz
volt, nemhogy egy tízéves diáknak! De a torokszorító érzés sokszor a
hatalmába kerít még most is. Ezeknek a zsenge diákoknak a tudatosabb élete
együtt indult a mai köztársasággal… 
– Robi! Emlékszel erre az eseményre? Megmaradt ebbõl valami is az akkori kis-
diáknak az emlékezetében? Te vagy az elsõ, akinél rákérdezek erre. 
–  Rémlik, de az eseményrõl nem sok maradt meg. Gondolom, nem tudtam felfog-
ni, nem tudott mélyen meghatni, mert nem értettem meg... Így nem is hagyott ben-
nem mély nyomot sem... A politika most is távol áll tõlem, bár az eseményeket
követem… A palacsintasütésre annál inkább emlékszem, amikor ott voltunk az
egész osztállyal Edit néniéknél… Meg a sátras osztálykirándulásra!
–  Milyen volt lakiteleki iskolásnak lenni? Vannak-e események, amikre szívesen
visszaemlékszel?
–  A Lévai Iskolában kezdtem tanulni, mi akkor még Kapásfaluban laktunk, és
kerékpárral jártam be Tamással, a kisebbik bátyámmal.  A menza maradt meg ben-
nem, hogy az is ott volt abban az épületcsoportban, mert nem szerettem, csak az
anyu fõztjét. Csak azt ettem meg, ami édes volt, a többit meghagytam. Anyukám
errõl azonnal tudomást szerzett, mert a testvére ott dolgozott a napköziben, így nem
sokáig maradt titok, mit ettem... Amikor felkerültem a felsõbe, akkor végeztek a
nagy átalakítással. A mi osztályunkból lett a tanári, s mi kerültünk fel az emeletre a
volt tanári helyébe. 1993-ban, hetedikes koromban költöztünk be a faluba, majdnem
Edit néniék kertszomszédja voltunk sokág.  No, onnan már gyalog jártam iskolába.
Mire emlékszem? Most az jutott eszembe, hogy egyszer Jenõ bácsi elvitt egy
versenyre; iskolák közötti meccs volt, én védtem. Mivel otthon nem szóltam róla,
igen késõn értem haza, tehát azonnal lebuktam.  Jól leszidott anyukám. Ám ekkor
még nem fogott meg a sport. 96 környékén kapott el a hév, majd amikor láttam a

98-as  budapesti  atlétikai közvetítést, akkor kezdtem el mozogni.  Három-négy hónapot
sportoltam már, amikor katona lettem. Ott még jobban sportoltam, lógtam a katonaságtól,
hiszen igazolt versenyzõként járhattam edzésekre. Nagyon tetszett ez nekem!  Így  tehát
18 éves koromtól kezdtem el az atlétikai edzéseket a gyalogló szakágban. 
– Hogyan vezetett az utad Szegdere? Hol tanultál, mit dolgoztál?
–  Kecskeméten tanultam az általános iskolát követõen, kereskedelmibe jártam. A
piaci ABC-ben dolgoztam egy nyáron, amikor bõvült a bolt, és Labanczné Erzsike
néni hívott, hogy kérjem magam oda gyakorlatra.  Ott is végeztem. Azt követõen a
Kisbakterban dolgoztam, majd Nándi bátyám Szegeden családi vállalkozásban egy
büfét nyitott, és ott dolgoztam nála. Amikor elment katonának, akkor különféle
szegedi ABC-kbe kerültem, de azt követõen 2000-tõl 2010-ig visszamentem a
családi a büfébe. Az utóbbi két és fél évben abbahagytam, amikor az olimpiára
készültem;  s jelenleg visszatértem ismét... 
–  Mikor vett hatalmába a sport, a gyaloglás? Egyáltalán miért ezt választottad?
Amikor nézem a mozdulatsort, ahogyan halad egy gyalogló sportoló, az bizony
nagyon „természetellenes“ nekem. Nem gyalogol (az én szememben), de nem is
fut, hanem érdekesen „tekeri“a csontjait, az izmait, s irgalmatlan iramban halad…
Néhány métert sem tudnék talán így megtenni,  hát még 50 kilométert!  Hogy lehet
eljutni  a magyar bajnokságig? Mekkora elszántság kell ehhez? Hát még önuralom!
–  Futni annyira nem tudtam! A futó mozgáshoz a gyaloglás hasonlított a legjobban,
ezért választottam ezt. Az edzõ mondta, hogy jól áll ez nekem, biztatott..., meg is
nyertem a junior bajnokságot. Csapatban is nyertem, '98 õszén, Balassagyarmaton.
Ott láttam a mostani nagyokat, akiket azelõtt az EB-n láthattam a tévében. Nagyon
felemelõ volt köztük lenni! Nagyon jó baráti közösség a gyaloglóké! Tudjuk, miért
küzdünk, segítjük egymást. Engem is segítettek õk, én is segítem a fiatalabbakat.
Nagyszerû társasági emberek! Felemelõ köztük lenni, ez is inspirál az edzéseken!
Felnõttem közéjük,  ugyanolyan sprottársank tekintettek engem is az elsõ pillanat-
tól, mint  a többieket. Akik a legnagyobbak: Cukor Zoltán, Urbanik Sándor, Dudás
Gyula… csak egy néhányat kiemelve. Õk is ugyanúgy, araszolva jutottak el a csú-
csig, nagyon-nagyon sok munkával.
– Néhány évvel ezelõtt kerestél fel elõször, hoztál egy csomó érmet, oklevelet,
fényképet, s hosszú-hosszú ideig meséltél nekem.  Volt abban egy csomó öröm, fáj-
dalom, elszántság, küzdelem, büszkeség, megható esemény... Ma már sokkal
könnyedebben beszélsz az egészrõl. Megvívod a harcod az eredményedért!
Kemény munka van mögötte. S ez a lelked is edzi, látom. Jól látom?
–  Igen, tökéletesen… Nagyon sokat kell érte dolgozni! A gyaloglás az emberi
mozgáshoz sokkal közelebb áll, mint a futás. A kezét egyre jobban használja vala-
ki, minél jobban siet valaki. A lábának pedig mindig érintkeznie kell a talajjal. Mivel
emberibb mozgás, mint a futás, természetesebbnek tartom. Kemény harc az 50 km-
es versenyzés és az arra való felkészülés. Heti 180-220 km-t le kell gyûrni. Sok min-
dent fel kell áldozni érte, mégsem tartom magam áldozatnak.
Ez a sport nagyon sokat jelent nekem. Egy-egy verseny 4-5 óráig is eltart. Közben
is, edzések közben is van ideje átgondolni a embernek a dolgokat. A mindennapi
életben is nagyon sokat segít az akadályokon túljutni. Sokkal jobban átsegít a kon-
fliktusokon! Sokkal erõsebbnek érzem magam fejben, lélekben. Nagyon sokat segít,
könnyebben megtalálom a helyes megoldást bármiben.  Mint most is, hogy
megtörtént a legnagyobb csalódás, amikor is reális esélyem lett volna arra, hogy
kijussak az olimpiára! Csak segített, könnyebb volt. Sajnos nem sikerült a kijutás, de
az erõnek köszönhetõen elõbb túltettem magam, elfogadtam az elfogadhatatlant. 
– De ettõl még magyar bajnok vagy! Büszkék vagyunk rád!
–  Magyar bajnok is mindenki szeretne lenni. Nekem sikerült. Elmondhatatlan öröm
a dobogó tetején állni, hallgatni a Himnuszt, ami nekem szól! 
– Milyen gyõzelmekkel büszkélkedhetsz?
2000-ben lettem elõször felnõtt válogatott Eisen Tüttelstadt-ban. Egyéniben 2001-
ben, felnõttben 2011-ben és 12-ben döntöttem meg a csúcsot, 5 aranyérmet
szereztem. 20 kilométeren a legjobb eredményem 1.25.57, 2009 Svájcban szereztem;
50 kilométeren a legjobb eredményem 4.13.12, 2005 Írország. 2001-éven Utánpótlás
Bajnokságot nyertem 20 és 35 kilométeres távon, és megjavítottam az utánpótlás
országos csúcsot (4.23.21.) 50 kilométeres gyaloglásban. Itt dõlt el végleg, hogy a
hosszabb gyalogló szám lesz a legjobb nekem.
Az eredményeim egyre jobbak lettek. 2003-ban a felnõttek között 20 és 50 kilo-
méteren harmadik helyezést értem el. Eddig több mint egy tucatszor húztam ma-
gamra a címeres mezt. Világ és Európa kupa bajnokságokon becsülettel megálltam
a helyem. 2006-ban La Corunában a Világ Kupán a csapattal kilencedik helyezést
értem el. 2009-ben 20 kilométeren harmadik, 50 kilométeren második, de csak
azért mert eltaktikáztam a versenyt. 2010-ben a Magyar Bajnokságon 20 kilo-
méteren másodikként végeztem. A Mexikói Világ Kupán a legjobb magyarként indul-
tam. A 11. világversenyt, az idei májusi orosz versenyt sajnos nem tudtam befejezni,
az orvosok nem engedték. Folyt. a köv. oldalon
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– Úgy beszélsz a sport nagyjairól, mint a családtagokról. Az életed részei, részesei.
Együtt versenyeztél mindazokkal , akiket néhány nap múlva láthatunk majd az
olimpiai stadionban küzdeni.  Valamennyiükkel versenyeztél már valamelyik pályán.
Milyen érzésekkel várod az olimpiai közvetítést, hiszen néhány hete még Te is azért
küzdöttél, hogy ott legyél Londonban...
–  Nagyon fájt, persze, de nem adom fel! A 16-os olimpiát megpróbálom, mert lesz
erõm, energiám! Felkészülök lelkileg is!  Tudom, hogy mit kell másként tennem. Nem
lesz egyszerû, tisztában vagyok vele, de négy év múlva jobban fogok végezni!
Igen, rendkívül rossz, hogy most nem lehetek ott! Ha nézni fogom õket, biztos, hogy
még nehezebb lesz... Igazság szerint nekem is ott kellene lennem, mert tudom, hogy
mire vagyok képes. A gyaloglók baráti, már-már családi közösség. Nagyon szurkolok
nekik, hogy elérjék a céljukat. Az egyikért azért, hogy nyerjen, a másikért pedig, hogy
beérjen.
–  Mi volt az a „banális“ dolog, ami miatt nem tudtad végiggyalogolni a legutolsó kva-
lifikációhoz szükséges távot? Vagy nem is olyan banális? Miért döntöttek úgy az
orvosok, hogy leállítják a folytatást, s meg kell állnod, vissza kell fordulnod a
„küszöbrõl“? 
–  2012. május 12-13-án volt Oroszországban,  Saranskban a verseny; világkupa,  50
km-es verseny. Az idõjárási körülmények voltak az elsõk, amik nem kedveztek.
Májusban a várható 18 fok helyett 33 fok volt. A másik pedig az ellátás. Soha nem
fordult még elõ ilyen, ami itt. Nem volt megfelelõ energiatartalékunk, ugyanis nem
volt megfelelõ az étkezésünk! Kevés is volt, tartalom nélküli. Két és fél nap alatt min-
den tartalékunk kimerült. 32 km-nél elájultam, az orvosok nem engedtem tovább…
–  Mit éreztél ekkor? Hogyan tudtad összeszedni magad?
–  Iszonyú csalódottságot éreztem, hiszen ez volt az utolsó kvalifikációs lehetõség,
nem kaptam több esélyt, nem írt elõ többet a versenynaptár! A következõ orosz
versenyen már nem is írtak ki 50 km-es távot... Nem volt könnyû összeszedni
magam, de kénytelen az ember tovább lépni! Hatalmas erõt adott, ahogyan a stadion-
ban a harmincezer ember szurkolt nekem, kiabált, biztatott… integettek, 5 méterre
tõlem lelkendeztek az egész mezõnynek! Nekünk, nekem szólt a lelkesítés! Bár nem
egy emberi nyelven szólt, mégis a hideg futkosott az ember hátán! Ameddig tudtam,
mentem, de csak úgy tudtak levenni a pályáról, hogy elájultam.. Egyszer ennek is be
kellett következnie… Sajnos pont most... Rosszkor. A legrosszabbkor. 
–  „FOLYTATOM, AKKOR IS! Megmutatom, hogy sikerül!“ –  ez az elszántság su-
gárzik belõled, aminek rendkívül örülök! Már az idén is megdöntötted a saját ered-
ményedet, megvédted a magyar bajnoki címedet az 50 kilométeres gyaloglásban. Mi
ez a szintidõ?
–  Továbbra is arra törekszem, hogy uraljam az 50 km-es távot. Erre törekszem,
egyéni csúcsokat döntögetek. Folymatosan sok erõt ad, hogy a 16-os Rioi Olimpián
kint leszek! 30-40 éves kor a csúcsteljesítmény ideje! Várom a fiatalok kihívását! Az
idei 50 km-es bajnokságon a legjobb idõm 4.24 volt. De nem az idõ számat igazán,
hanem az, hogy én szakítsam át elsõként a célszalagot! 
– Harminckét évesen rendkívül fiatal még egy ember. Mi lesz az elkövetkezendõ
négy esztendõben? Hogyan készülsz, mekkora elszántsággal, hogy ott legyél
Rióban, a következõ olimpián?
–  A legidõsebb leszek a gyaloglók között.  A felkészülésnek rendelek alá mindent!
Gyors sosem leszek, ezt tudom. Ám a hosszú távon próbáljanak csak meg letaszí-
tani a trónról! 
2011-ben a Világbajnokságra kvalifikációs felkészülést  tûztem ki célul.  A Londoni
Olimpián részvétel való részvételem  reális cél volt. Meghiúsult… De 2016-ra már
minden esélyem  meglesz; profi módon fogok felkészülni. Célom lesz a kijutás, és a
tisztes helytállás. Eddigi eredményeimet is kemény munka mellett értem el.  
Most  ismét a büfében dogozom. Egyelõre egy edzést fogok továbbra is naponta
végezni, majd elengedhetetlenül növelni kell a megfelelõ kondíció érdekében. Segít
az edzõm is, a csapat is.
– Számtalan emléked, élményed van a versenyekrõl, az utazásokról, a készülõdés-
rõl, az ottlétrõl... Képek, érmek, oklevelek, kupák sokasága igazolja ugyan, hogy
milyen eredményt értél el, de a sok név, esemény egy idõ után csak összekuszálód-
hat… Vezetsz errõl egy naplót, hogy majd az unokáidnak tudj róla mesélni?
–  Egyelõre fejben van minden, tudom, merre jártam. Egy-egy ereklyét, emléket hoz-
tam mindenhonnan; ha valami összemosódik is, rövid idõn belül tisztázódik. Ha be-
csukom a szemem, le tudnám rajzolni bármelyik pályát, amelyiken versenyeztem
már. Bármelyik városban eltalálnék a verseny helyszínére, ahol már versenyeztem.
Szerencsére egyelõre nagyon jó a memóriám.
–  Melyik versenyrõl beszélnél most, amire szívesen emlékszel? Illetve kirõl?
–  Talán a 2004-es Neuburgi Világ Kupára. Azon a versenyen ott volt Gyulai István,
az IAF fõtitkára. Odajött hozzám is, jó utat kívánt, a versenyen is kint volt.
Emlékszem az alakjára, elõtte csak a Telesportban láthattam. Közvetlen és barátsá-
gos volt, elismert bennünket, nagyon jólesett nekünk. Nagyon megmaradt

emlékezetemben. Visszahozhatatlan emlék, hiszen azóta sajnos már nincs közöt-
tünk. De hasonlóan lenyûgözõ élmény volt Sergei Bubkával való találkozásom is,
vagy több hasonló olimpikon nagysággal. Ezért is dolgozok, ezekért a vissza-
hozhatatlan emlékekért! Nagyszerû sportolókkal találkozhattam. Felejthetetlen
emlékek ezek. S remélem, lesznek a jövõben is!
–  Nagyon sokan izgultunk érted;  ám a lelki támaszokon túl voltak, akik anyagilag is
támogattak  Téged a felkészülésben. Nem tudja ezt egy szövetség felvállalni ezt?
Mihez kértél, s kaptál támogatást? S kérsz-e majd a jövõben is, mert kérned kell?
–  Az egyesületben kell elõször megszerezni a támogatást. Egyéni, majd a szövet-
ségi segítség… nehézkes! Mivel nem csapatszám, egyéni indulóként iszonyú nehéz
szponzorokat találni! Nehezen állnak velem, velünk szóba! Nekem sikerült a
Lakitelek Alapítványtól ösztöndíjat kapnom másfél éven keresztül. Rendkívül hálás
vagyok érte Lezsák Sándornak! Ha õk nem lettek volna, nem jutottam volna el idáig!
Köszönöm, amit kaptam! Az életben maradást jelentette nekem, hálás vagyok érte.
Remélem, tudok kérni, s kapok is a jövõben is, ha szükséges lesz. Minél több pénze
van valakinek, annál jobb eredményt tud elérni, hiszen a felkészüléshez több
edzõtáborban tud rész venni, jobb felszerelést tud venni, jobb kiegészítõket szedni…
Mindezek a minõségi munkát segítik. Egyedül nagyon nehézkes, de inkább azt mon-
danám, hogy lehetetlen felkészülni nagy versenyre!
–  A megszerzett tudásodat tovább is szeretnéd adni.  Már többször voltál a lakitele-
ki iskolában, beszélgettél gyerekekkel. Milyen volt a fogadtatás?
–  Nagyon örültek a gyerekek, figyeltek rám, itták a szavaimat! Érdekesnek tartották
a beszámolóimat. A jövõben szeretném megszerezni erre a megfelelõ végzettséget,
a „papírokat“, hogy taníthassak, foglalkozhassak gyerekekkel. Szeretném bennük
tudatosítani, hogy az egészség szempontjából nagyon fontos a sport! Nagyszerû,
üdvözlendõ kezdeményezés a mindennapos testnevelés! 
–  Itthon vagy-e otthon Lakiteleken? Mit jelent Neked ez a falu?
–  Sajnos nagyon keveset vagyok itthon. Sok emlék köt Lakitelekhez.  Az edzések, a
munkám miatt keveset járhatok haza. De szeretek hazajönni, még akkor is, ha sok-
szor csak 2-3  havonta sikerül... Vonattal járok, ez is nehezíti kissé a hazajövetelt. De
a Tõserdõbe  szinte minden alkalommal lemegyek. Édesanyám és sok rokonom
lakik Lakiteleken. Persze, hogy elsõsorban az Õ kedvéért jövök.
– Nekem megjósoltad, hogy szerinted ki fogja nyerni a gyalogló olimpiai számokat…
Megtennéd ezt a nagy nyilvánosság elõtt is? Hiszen mind jeleztem is a fentiekben,
Te személyesen ismered valamennyiüket, hiszen voltatok ellenfelek valahol, valame-
lyik pályán…
–  Természetesen elárulom, hogy szerintem ki lesz a nyerõ a gyaloglók között: A férfi
50 km-t az olasz Alex Swarder fogja nyerni; a 20 km-t nehezebb megjósolni, talán az
orosz Karjakin. A nõi 20 km-est Olga Kamiskina fog nyerni.  Az oroszok fogják a
mezõnyt uralni! A magyar mezõnyben a fiatal Helebrandt Máté csak a középmezõny-
ben fog végezni… Nagyon sok van benne!  A nõk között Madarász Viktória szintén
a középmezõnyben fog végezni. Persze ez az én érzésem... Legyenek jobbak!
– Magányos ember vagy? Csak azért vetõdik fel bennem a kérdés, mert egyedül
edzel, magadban vagy sok-sok kilométeren át, egymagadnak kell megoldani, besze-
rezni a felkészülés feltételeit. A családodon túl kik a lelki támaszaid, akik napi szin-
ten együtt vannak veled?
–  Így van, magányos ember vagyok Saját magammal beszélem meg mind a sport-
beli, mind a magánéletbeli problémáimat. Nem érek rá a kapcsolatépítésre. Jelenleg
még az elsõ a sport az életemben. Nekem ez ad energiát, most még ez a fontos.
Fiatal vagyok. Nagyon jól érzem így magam, Nem tartozom senkinek sem elszá-
molással. Kis remete vagyok. Ráérek még a családteremtéssel...
–  Megtaláltad magad ebben a sportban? Mire vágysz leginkább?
–  Maximálisan! Egyelõre az hiányzik az életembõl, hogy egyéni európai, világbajno-
ki és olimpia versenyen a legjobb eredményt elérhessem. Az elkövetkezendõ évek-
ben ezért fogok küzdeni, ehhez kérek elegendõ erõt!
–  Kiegyensúlyozott embernek látlak. De a jó tündért Neked is elõhívom, s
megkérdezem, mi lenne a három kívánság, amit kérnél tõle?
–  Elõször azt kérném, hogy részt tudjak venni a fenti egyéni versenyeken, sikerül-
jenek a kvalifikációim, a feltételeim… A másik két kívánságot meghagynám késõbb-
re. Távolabbra vonatkoznék…
–  Bölcs döntés! Nem szabad eltékozolni ezeket a kéréseket! De azért nagyon
szurkolok, hogy ez az egy kívánság valóban sikerüljön! Ne kelljen a küszöbrõl
visszafordulnod soha többé! Ne tudjon senki és semmi letaszítani a trónról; legfel-
jebb az elkövetkezendõ olimpiai részvételt követõen majd… Kívánom, hogy segítsen
a Jóisten ebben az erõn felüli versenyben erõben, egészségben és számtalan siker-
ben, melyért tényleg aszkétikus módon kell  harcolnod méterrõl méterre, lépésrõl
lépésre… Sok sikert! Több dicsõséget!
Köszönöm.                                                                                    Czinege Edit



LAKITELEKI    ÚJSÁGjúlius 13. oldal

LTE-hírek – 
szerkeszti: Anka Balázs–

ÚJRA KIVÁLASZTÓK A
LAKITELEKI TORNA EGYLETNÉL!!!

Szeretettel várunk minden sportolni, futballozni
szeretõ fiatalt, a következõ korosztályokban:

1997-BEN, 1998-BAN, 1999-BEN
SZÜLETETTEK;

Jelentkezni, érdeklõdni lehet:
Verebélyi Gábor

+36-20/532-67-75;  info@lakitelekite.hu

Lurkó - tábor - Lurkó - nyár
A Lurkó-tábor – pihenõ-, üdülõ-és játszótáborként – évek óta

megrendezésre kerül az iskola szervezésében. Referencia-isko-
laként ez az egyik kiválóra értékelt „jó gyakorlatunk“ is.

A tábor résztvevõi a 6-14 éves korosztályból kerülnek ki.
Turnusonként 30-30-35 kisgyerekkel dolgoztak a pedagógusok (Varga
Sándorné, Nádudvariné Révész Dóra, Sallainé Gyõri Csilla, Berze
Tímea, Balog Erika, Szelesné Kása Ilona, Kovácsné Nagy Szilvia,
Antal Attiláné, Gulyásné Dantesz Ágnes, Pádár Erzsébet, Káré
Gáborné és jómagam).  Három héten át reggel 8 órától délután 4
óráig fogadtuk a szórakozni vágyó gyerekeket. Sokféle kézmûves
tevékenységgel (sárkánykészítés, nemezelés, gyöngyfûzés, papír-
masézás, termésbábok, fonások, csomózások, papírmunkák stb),
szabadtéri és tantermi játékokkal, fürdõzéssel, vízi csatával , trambuli-
nozással, kirándulásokkal próbáltuk élményekben gazdagabbá tenni a
táborlakók életét. Volt számháború, akadályverseny, Ki mit tud?,
lovaglás Dobecz Éva néniéknél, kenuzás Tiszaugon (Tóth-Péli Emõke,
Zobokiné Kiss Anita, Kovács Gyula szülõkkel). Jártunk Tiszakürtön az
arborétumban is Hajdú Pista bácsi felajánlásaként. Kétszer voltunk
vendége az EasyDance-nek, ahol Szabó Tibi bácsival táncoltunk egy-
egy órát. Jártunk mindkét templomban „kincskeresésen“. Szabó
Tamás tiszteletes úr orgonázott is nekünk, és belelapozhattunk a
háromszáz éves Bibliába is. Bagi Ferenc atya pedig megmutatta az
ereklyéket, a képeket és a könyveit. Sõt még az anyakönyvben is
megkereshettük keresztelésünk idejét. Sokat énekeltünk, táncoltunk,
mazsoretteztünk. Néztünk meséket, filmeket a déli pihenõk alatt.

Németül és angolul is tanultunk játékokat, dalokat. Csilla nénivel
még a népviseletekkel és a népi játékokkal is megismerkedtünk.

A „régi“ táborosok ötleteikkel gazdagították a programot.
„Leg-leg-okleveleket“ osztottunk a harmadik turnus végén … min-

denkinek jutott, mert mindenki fel tudott mutatni valami egyedit, amiv-
el gazdagabbá, emlékezetesebbé tette a tábor életét. 

A hõség ellenére, a turnusok végére igazi kis közösségek alakul-
tak ki.

Szerencsére az érdeklõdés évrõl-évre nagyobb a tábor iránt! Ebben
az évben is módunkban állt az IPR-pályázat által nyert pénzbõl 30
gyerek táborozását támogatni. De szülõk is segítettek ebben (Mócza
Bendegúzék, Varga Daniék, Bodor Dezsõék) Az SZMK és a Lakiteleki
Iskoláért Alapítvány és a Tõsfürdõ támogatásával színesebbé érdeke-
sebbé tehettük a gyerekek vakációját.

A Laki-Konyha nagy szeretettel fõzte és szállította a finom ebédeket.
De a hõségben jégkrémet, hideg üdítõket ( Köszönjük Czakó Peti

bácsiéknak!) és görögdinnyét, paprikát, paradicsomot, uborkát
(Faragóék - Brigi néni!) is ehettünk-ihattunk. Kaptunk a szülõktõl sok-
sok finomságot:  édességeket (Belicza Zsolt) ásványvizet, üdítõt, pék-
sütiket (Bali Orsolya) Lekvárt, mézet, zsírt, vajat, szörpöt (Faragóné
Német Anna, Laczkóné Irénke néni….). A kézmûves
tevékenységekhez dobozokat a Varga-cipõboltból, Ankáéktól fon-
alakat, szivacstörmeléket (Faragó József) kaptunk. Kövy Ági néni var-
rta a kendõket, terítõket a batikoláshoz. A gázt ehhez Mócza István
ajánlotta fel. Támogatta a tábort a Jutka bolt is. A strandról is szülõk
szállítottak fel autókkal bennünket.

A hõséget árnyékolókkal csökkenthettük a teraszon (Kalócz Helga).
Szilvi nénivel az iskolakertben is dolgoztunk. Répával, zöldhagymá-

val hálálta meg a munkánkat. (Hétfõnként továbbra is várja a segítõ
diákjainkat!)

Köszönet a Lurkóknak a kitartásért, a sok mókáért, a kacagásért és
a szeretetért! Jövõre találkozunk! 

További szép vakációt kívánunk a táborvezetõk nevében:

Vargáné Darabos Márta

Gyetvai Hajni: Nagyon Jól éreztünk magunkat És nagyon szépen
köszönjük, hogy mehettünk ebbe a szép táborba :D Köszönjük
szépen!

Köszönjük Suller Kati néninek, hogy elkészítette a szép szivárványt
a táborlakók örömére.:) Timi nénivel angoloztunk is, Dóra nénivel
pedig németeztünk. Csilla nénivel pedig ismerkedtünk a viseletekkel
és néptáncoltunk...

Kézmûves nap a
Tõsfürdõben

Most – az augusztusi idõpont helyett - a
Széna-Szalma keretében...agyagoztunk,
gyöngyöztünk, fontunk, nemezeltünk,
batikoltunk, termésbábokat és
papírkönyvjelzõt készítettünk a
fürdõvendégekkel. Volt olyan, aki min-
dent kipróbált! Felnõttek, gyerekek
korhatár nélkül tevékenykedtek a hõség
ellenére. Voltak, akik mindent kipróbál-
tak. Köszönet Sánta Erikának és kollé-
ganõinek: Katikának és Mónikának,
Dóra néninek, Timi néninek, Réka
néninek, Erika néninek, Lakatosné Ircsik
Terinek, Varga Sándornak, Gulyás
Rolandnak és a nagy gyerekeiknek,
Lucának, Lilinek és Marcinak a sok-sok
önzetlen segítséget. A Laki Konyha
finom pásztortarhonyát készített nekünk.
A fürdõ dolgozói pedig frissen fõzött
kávéval kedveskedtek.
Nem utolsó sorban köszönet a sok-sok
alkotó vendégnek, akik velünk töltötték
ezt a napot. Dicséretekkel bezsebelve
jöttünk haza.
Kicsit szomorúak is voltunk, hiányoztak
Gyöngyi néniék, hisz a szüleivel együtt
éveken keresztül velünk dolgoztak õk is.

VDM

Elektronikai hulladékok
ingyenes átvétele!

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy minden hónap utolsó péntekén
(legközelebb július 27-én 14-17 óra között),
szervezett körülmények között lehetõség van a
régi vagy rossz elektronikai termékektõl, elektron-
ikai hulladékoktól ingyenesen megszabadulni. 

Az ingyenes átvétel helye: Lakitelek, Széchenyi
krt. (a sportpálya melletti lakások és az iskolai nap-
közi között lévõ melléképület)

A továbbiakban is rendszeresen, havi egy alka-
lommal lesz lehetõség az elektronikai hulladékok
átadására, minden hónap utolsó péntekén 14-17
óra között! Az átvételrõl érdeklõdni lehet: 30/412-54-17-
es számon.

ISTEN ÉLTESSE, 
SANYI BÁCSI!

2012. július 24-én töltötte be 80. életévét a
Lakitelekért Emlékéremmel kitüntetett
Pulai Sándor, a Pulai-gyûjtemény alapítója.

Kívánunk
Sanyi bácsi-
nak sok erõt,
egészséget, még
számtalan
közös évet
L a k i t e l e -
ken!

Angel
hajvágó
Stúdió

Nõi-, férfi-, 
gyermekfodrászat

Ammóniamentes
hajfestés, 
Hajhosszabbítás

Tel.:

06-30/695-56-12

VIKI-KÖRÖM
– mûkörömépítés

– Japán manikûr

– Gel-lac már

1.700.- Ft-tól!!

Tel.:

06-30/613-79-88  

Szépüljön a legjobb áron! 

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

A sárgadinnye  élettani hatásai
A zöldségeseknél már javában lehet kapni a
mézédes, lédús és nem utolsó sorban nagyon
egészséges sárgadinnyét. Lássuk, miért
érdemes rendszeresen fogyasztani – persze
azon az indokon túl, hogy mert nagyon finom!
A sárgadinnyében magas arányban található
a cink, a foszfor, a kalcium, a kálium, a króm, a
magnézium, a mangán, a nátrium, a réz és a
vas, valamint különbözõ gyümölcssavak is. 
Vitaminok közül a sárgadinnye nagy mennyi-
ségben tartalmazza azokat a vitaminokat,
amelyekre szervezetünknek minden nap
szüksége van. (A-, a B1-, B2- és a C-vitamin.)
A sárgadinnye rosttartalma kifejezetten maga,
ezért kiváló segítség lehet az emésztés,
különösen a bél egészségének megõrzésére. 
Az emésztõrendszer rendbetételén belül
hatékony lehet a vékony- vagy a vastagbélben
kialakuló gyulladások. Mindezt anélkül teszi,
hogy különösen megterhelné a bélrendszert,
vagyis nem csak tisztít és gyógyít, de mindezt
kíméletesen is teszi! Kiváló immunrendszert
erõsítõ hatással is ren-
delkezik. Betegség utáni
lábadozáshoz is tökéletes
választás! Hidratál is.

Mindennemû munkát elvállalok: gyermekeknek, idõsek-
nek segíteni, takarításhoz segítõnek... Kovácsné
Marika Tel.: 76/449-517 (este 9-ig várom hívását!)
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Gondolatok az életrõl
„Az összevisszaságban találd meg az egyszerûséget, a hangzavarban a
harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetõség.“ Albert Einstein

Scüssler- sók hatásmechanizmusa, leírása: Dr. Wilhelm Schüssler
német származású orvos fejlesztette ki 1873-ban azt a só -terápiát,
mellyel a szervezetben jelenlévõ 12 féle esszenciális só sejtszintû
információs hatását, hiányállapot esetén energetikailag, az információ
szintjén pótolni lehet. A homeopátia én (hígításos módszerrel elõállított
információs tartalom, fizikai alkotó nélkül) alapuló technikával hozta létre az ún. Schüssler-féle
só szereket, melyek a sók sejten belüli hiányállapotának ingerterápiával való biokémiai
megszüntetését, illetve az anyagcsere egyensúly visszaállítását segíti elõ.

Az arcon szinte minden sóhiány tünete megmutatkozik: arc elszürkülése vagy sápadtsága,
értágulatok, májfoltok képzõdése, fokozott pattanásos tünetek (gyakran gennyesek), foko-
zott az arcbõr zsírosodása, hirtelen (korai) ráncosodás lép fel (bioenergetikai mozgás-
gyakorlatok „arc-térkép“ és arcmasszázs).
Arc térkép segítségével megtudjuk állapítani az esetleges hiányt, de Én mégis azt aján-
lom, hogy Scüssler terapeuta segítségét kérjék a szerek kiválasztásában, amelyet
patikákban és drogériákban is kapható.

Schüssler-só – 2 FÉLE SCHÜSSLER-SÓ ÉS HATÁSAI – funkcionális szerek
1, CALCIUM FLUORATUM Scüssler-só (CaF2 - folypát, kalcium fluorid): mely Schüssler-só
megerõsítheti, feszessé teheti az izmokat, inakat, szalagokat, és az elasztikus szöveteket,
segítheti a fekélyek (kiegészítõ) kezelését. (A Calcium fluorátum Schüssler-só alkalmazása
max. D12 - 4 tbl./nap krónikus kezelésben - DHU gyártó esetén!)
2, CALCIUM PHOSPHORICUM Schüssler-só (CaHPO4 * 2H2O - foszforsavas mész, kalcium
foszfatáz): mely Schüssler-só tápláló, növekedést elõsegítõ és robolálószer, táplálhatja az
idegeket. Vérszergénység, tüdõproblémák, menstruációs panaszok, csont és fogbetegségek
esetén ajánlott.
3, FERRUM PHOSPHORICUM Schüssler-só (FePO4 * 4H2O - vas foszfát): mely Schüssler-
só elsõsegélyszer, lázas, fájdalommal járó állapotokban és sebek, vérzések, zúzódások
esetén, fájdalmas heveny gyomorhurut és hányás, lázzal járó nyári hasmenés idején hatékony.
4, KALIUM CHLORATUM Schüssler-só (KCL - kálium klorid): mely Schüssler-só méregte-
lenítõszer, segít a salakanyag kiürítésében, segíthet feloldani a kötõszöveti pangásokat, hurutos
gyulladások váladékait. Fõleg a szem-orr-torokbetegségekben, tüdõ-hörgõ és mellhártyagyul-
ladásban, oltási károsodások és égés esetén használatos.
5, KALIUM PHOSPHORICUM Schüssler-só (KH2PO4 – kálium foszfát): mely a legfontosabb ide-
grendszeri Schüssler só, szívritmuszavaroknál, alvászavarokban, kimerültségben, depresszióban,
izomgyengeség, S vérzések, bénulások, üszkösödés esetén hatásos kiegészítõ gyógymód.
6, KALIUM SULFURICUM chüssler-só (K2SO4 – kálium szulfát): mely Schüssler-só anyagcsere
szabályzó, a bõr és nyálkahártya (orr-torok-fül-hörgõ-kötõhártya) gyulladásait, sérüléseinek gyó-
gyulásának gyógyulását elõsegítheti. A méregtelenítõ és kiválasztási funkciókat fokozhatja.
7, MAGNEZIUM PHOSPHORICUM Schüssler-só (MgHPO4 * 3H2O): mely Schüssler-só ide-
grendszeri és nyugtató hatású lehet, görcsoldó és frissítõ, élénkítõ hatású, kiváló (kiegészítõ) fáj-
dalomcsillapító idegfájdalmak, migrénes hajlam, és kólikák (hasi görcsök) esetén.
8, NATRIUM CHLORATUM Schüssler-só (NaCL – nátrium klorid): mely Schüssler-só segít a
szövetek víztartalmának szabályozásában, vízhajtó hatású, hidratálja a kiszáradt nyálkahártyát,
serkentheti az anyagcserét és salakürítést. Vérszegénység, étvágytalanság, tejhiány gyermeká-
gyas anyáknál, könny-és nyálfolyás, fejfájás, neuraszténia esetén hatásos kiegészítõ gyógymód.
9, NATRIUM PHOSPHORIKUM Schüssler-só (Na2HPO4 * 12H2O): mely a savakat semlegesítõ
és lebontó hatású készítmény, vese-epehólyag kõ és homok esetén ajánlott kiegészítõ gyógymód.
10, NATRIUM SULFURICUM Schüssler-só (Na2SO4 - nátrium szulfát, Glauber só): mely
Schüssler-só anyagcsere fokozó, méregtelenítõ, a máj-epe-vese betegségeire, bõrkiütésekre,
sömörös bõr, nedvedzõ alsólábszári fekély és influenza esetén hatékony kiegészítõ gyógymód.
11, SILICEA Schüssler-só / Acidum silicicum Schüssler-só (SiO2 * xH2O – kvarc, kovasav):
Szépség sója! mely Schüssler-só erõsítõ, regeneráló, idegrendszeri készítmény, az ingerekkel
szemben ellenállóvá teheti az idegeket, reszorpciós szer, a gyulladásos folyamatokban képzõdött
nedveket felszívja, gennyes gyulladások esetén alkalmazható. Erõsítheti az ereket, a bõrt, a hajat,
a körmöket, porcokat és a csontokat.
12, CALCIUM SULFURICUM Schüssler-só (CaSO4 * 2H2O): mely Schüssler-só segíthet a
nyirokfolyadék tisztításában, az anyagcserét fokozza, vértisztító, segíthet a gennyes sebek és
tályog tisztításában. Orrmelléküreg gennyes gyulladása, reuma, szédülés és fokozott álmosság
érzet esetén alkalmazható.
Adagolás: A Schüssler-só adagolása akut (sürgõs) esetben 5-10 percenként 1-1 Schüssler-só
tabletta, krónikus (elhúzódó) esetben naponta 3-6 alkalommal 1-2 Schüssler-só tabletta. A gyó-
gyszertárakban 20 gramm/80 tabletta Schüssler-só kiszerelés kapható (gyártó: DHU).
Gyermekek esetében sürgõsségi esetben óránként 1-1 Schüssler-só tabletta, elhúzódóan napon-
ta 3-szor, vagy 4-szer 1-1 Schüssler-só tabletta alkalmazható. Csecsemõk és kisgyermekek
esetén a Schüssler-só tablettát szét kell nyomni és a port a nyelvre szórni.

„Tegyél valami jót a testeddel, hogy a lélek kedvet kapjon ahhoz, hogy benned lakjon!“
Avilai Szent Teréz

Lovasné Marika

Tanácsok ingatlaneladáshoz
és 

ingatlanvásárláshoz
Hogyan hûsítsük lakásunkat

kánikulában?

Nézzük, mit tehetünk, ha legalább az ottho-
nunkban szeretnénk egy kis menedéket
teremteni a forróság ellen.

Kezdjük a kültéri árnyékolókkal. Ezekbõl min-
denki megtalálja a saját otthonának megfelelõt,
legyen az lakótelepi lakás vagy egy nagyobb
kertes ház. A redõnyök, reluxák, zsaluk és
napfényrolók különbözõ színben, kivitelben
kaphatók. Ízlés és pénztárca dolga alapvetõen
a választás. A redõnyök, reluxák bármely
lakásban, a zsaluk többnyire a kertes házakon
mutatnak jól. A napfényrolók erkélyek és teras-
zok esetében a legpraktikusabbak.

Mindegyikre igaz azonban, hogy a nyári
melegben ezeket nappal, még a reggeli, vagy a
kora délelõtti órákban engedjük le. Ha reggel,
még munkába indulás elõtt leengedjük, akkor
kevésbé melegszik át napközben a lakás, és
relatív hûvösnek érzett otthonunkba érhetünk
haza. Az árnyékolókat este húzzuk csak fel, és
ha nem kell, hogy zajszûrõként is funkcionál-
janak, nyitott ablak mellett hagyjuk is felhúzva
éjszaka. Így a szellõztetés is megoldott, és az
éjszakai frissebb levegõ mellett kellemesebb
lesz az alvás is.

Érezhetõ enyhülést jelenthet a ventilátor
használata is, ami a levegõ keringtetésével
segít a hõség elviselésében. Választhatunk
asztali, álló vagy padló kivitelben, klasszikus
vagy oszlop szerkezetût, esetleg csillárra
szerelhetõt. A különbözõ méretek és formák
kínálatának köszönhetõen bármilyen kis vagy
nagy lakáshoz találunk ideálisat. Az már csak
hab a tortán, ha távirányítással is szabály-
ozhatjuk a berendezést.

Ha már nem bírjuk a hõséget, és úgy gondol-
juk, hogy csak a klíma segíthet, vásárlás elõtt
gondoljuk át, mire van szükségünk. A választék
a légkondicionálók esetében is széles:
választhatunk mobilklímát, ablakklímát,
hûtésre, fûtésre egyaránt alkalmas beren-
dezést is. Bármelyiket is választjuk, fontos,
hogy minimum „A“ energiaosztályú készüléket
vegyünk, mert így a kisebb fogyasztás mellett a
pénztárcánkat és a környezetet is kíméljünk.
Ha már be van építve a rendszer, akkor ne
feledkezzünk meg annak karbantartásáról
sem, hogy elkerüljük a készülékben lerakodó
porok, pollenek okozta egészségügyi prob-
lémákat.

A hosszútávra tervezõ, kertesház-tulaj-
donosoknak javasoljuk, hogy az épület
megfelelõ oldalaira – fõleg a déli oldalra –
ültessenek fákat. Ha ezek megnõnek, nyáron
kellemes árnyékot biztosítanak, míg télen,
lombjukat lehullajtva, átengedik a napfényt.
Szintén természetes és esztétikus megoldás
lehet a zöld homlokzat. A növénnyel befutatott
falak a bent tartózkodóknak kellemesen
hûvöset biztosítanak, míg kívülrõl hangulatos,
otthonos látványt nyújtanak.

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

Tisztelt Munkáltató! 

A Nemzetgazdasági Minisztérium
honlapján – ww.korany.hu/hu/ nemzetgazdasagi-
miniszterium – megjelent egy a pályakezdõ
fiatalok munkába állását elõsegítõ prog-
ram híre.  Az „Elsõ munkahely garancia“elne-
vezésû munkaerõ-piaci program célja, hogy a
tapasztalat, gyakorlat hiányában elhelyezkedési
gondokkal küzdõ fiatalokat bejuttassa a munka
világába oly módon, hogy a foglalkoztatásuk iránt
nyitott munkáltatókat támogatásban részesíti. 

A konstrukció keretében a munkaadók a
2012. szeptember 1. – 2012. december 31.
között foglalkoztatott, regisztrált pályakezdõ
álláskeresõk után támogatásként igényelheti a
bér és szociális hozzájárulási adó (régi, ismer-
tebb nevén járulék) összegét a minimálbér két-
szereséig. Vagyis az érintett 4 hónap alatt a
fiatal munkavállaló kvázi „ingyenben” van a
munkáltatónak. (Hozzáteszem, a pályakezdõk
még Start kártyát is válthatnak a munkaviszony
létrejötte elõtt – tehát a támogatás lejárta után is
lesz rájuk vonatkozóan némi foglalkoztatási
könnyítettség). A program részletesebb
leírásáról még nincs tudomásunk, de vélhetõen
a szokásos alapfeltételeknek meg kell felelni: 

NAV együttes a köztartozás mentességrõl
(ne legyen esedékessé vált és még meg nem
fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték-
vagy vámtartozása) Megfeleljen a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

A támogatás lejártát követõen legalább a
támogatással megegyezõ idõtartamú tovább-
foglalkoztatási kötelezettséget vállaljon…. Az
érintett pályakezdõ regisztrált legyen – tehát
valamely munkaügyi kirendeltség nyilván-
tartásában kell, hogy álljon. (kérem, amenny-
iben ismeretségi körükben van olyan fiatal, aki
végzett, de még nem vetette magát nyilván-
tartásba – javasolják neki(k). 

S végül szeretném felhívni figyelmüket,
hogy egy foglalkoztatási támogatás ese-tében
(fõként a nyári szabadságok idején) a
kérelemnek és mellékleteinek a foglalkoztatás
megkezdése elõtt legalább 2 héttel be kell
érkeznie, hogy az esetleges hiánypótlások is
visszaérkezzenek a jogszabályban megha-
tározott idõben, s megköttessen a hatósági
szerzõdés a cég valamint a kirendeltség
között. Jelen támogatás esetében, aki
szeptember elsejétõl igénybe kívánja azt
venni, legkésõbb augusztus 21-éig be kell
nyújtania a kérelmet/pályázatot. 

Kérem a Tisztelt Munkáltatók felelõs veze-
tõit, szándékukat mielõbb jelezzék! 

Továbbá egyúttal szeretném figyelmükbe
ajánlani azt a 9 fõ (1 fõ tiszaugi, 8 fõ tisza-
kécskei) frissen végzett „Targoncavezetõ,
emelõgép-kezelõ + NKH gépkezelõ” állás-
keresõt, akik mindannyian Start kártya jogo-
sultak, s némelyikükre (célcsoporttól függõen)
bértámogatás is igényelhetõ. (Önéletrajzokat
kérésre e-mailen küldünk).    

Együttmûködésüket megköszönve várom
foglalkoztatási igényük visszajelzését. 

Terjéki Zsuzsanna kirendeltségvezetõ
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központja  Tiszakécskei Kirendeltség, 
6060 Tiszakécske, Béke u. 116.
Tel:76/540-079, 30/695-1371, e-

mail:terjekizs@lab.hu



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
folyamatosan rendelhetõk (széles
választékban).  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
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Kisgépek javítását vállalom!  (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fûnyíró, szivattyú, kerti traktor)

Érd. :  06-70/770-29-19.  

Kovács Ferenc

szobafestõ –
mázoló 

– tapétázó
Lakitelek, 

Árpád u. 1/a.
Tel.: 06-30/478-93-96 

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)

FOLYAMATOS AKCIÓS
AJÁNLATUNKKAL VÁRJUK 

A HÉT MINDEN NAPJÁN
ESTE 9-ig!! ! !  

Hétfõtõl pétekig    reggel   6 órától, 
szombat-vasárnap reggel  7 órától!

BON-BON-
BONBON

Kisebb méretû, 3,3 m hosz-
szú, egypárevezõs mû-
anyag csónakom elcserél-

ném kenura.Tiszaug, tel.: 30/291 5845

Szeretettel várja Önt és családját

ROZIKA KONYHÁJA!
Jól bevált kifõzdea Szultán Grill

helyén!
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.

* 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

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

Két és fél szobás, kertes ház
eladó. Érd.: 06-30/214-28-69

SIMSON S51 négysebes-
séges, sportos kivitelben,
kitûnõ állapotban eladó. Tel.:
76/449-259

Eladó: számítógéphez nyomtató,
Philips hajvágógép, 2 db 7,5 kg-
os karos súlyzó (nikkeles), SIM-
SON STAR motorkerékpár,
Szkafander bukósisak, villanyos
kukoricadaráló, vasvályú (1 m x
30 cm-es), vízi mentõmellény, kézi
hajtású terménydaráló. Eladó
továbbá bográcsállvány és autó-
ba való telefontartó, nyomás alá
helyezhetõ 80 l-es zuhanybojler. 
Érd.: 06-20/488-13-60

Villanymotor-tekercselés,
javítás Lakiteleken!
Tel.: 06-30/249-98-66

Tõserdõn, 2006-ban teljesen
felújított, a Holt Tiszától gyalog
5 percre nyaraló eladó v.
kiadó hosszú távra (min. 2
év). 35000 Ft/hónap + rezsi +1
havi kaució. A házban víz, vil-
lany van. Kívülrõl szigetelt, ve-
gyes tüzelésû kazánnal (radiá-
torok) fûthetõ. Érd.: Toldi
Emõke; 20/529-5784, vedtoser-
do@yahoo.com  

Összkomfortos családi
ház hosszútávra albér-
letbe kiadó. Érd.:
30/9784485 telefonon.

Tudja, hogy Önnek is jár
30%-os állami támogatás?

Lakás-takarékpénztári 
megtakarítás

Kamatadó-mentesen, akár
induló költségek nélkül!

Hívjon bizalommal.
Borosné Edit: 06-30/9784485

120 m2 tetõre jó minõségû hódfarkú tetõcse-
rép kedvezõ  (60 Ft/db) áron eladó. (18 db kell
1 m2-nyi felületre!  Ugyanitt eladó 5 db PANEL
7x1,2 m-es. Érd.: 06-20/471-52-31

Eladó 140 l-es fagyasztóláda (35e Ft),
betonkeverõ, benzines fûnyíró (15 eFt),
cirkula (35 eFt), hegesztõ (21 eFt), fotelágy
(15 eFt), 2 személyes heverõ (5 eFt), gyer-
mekágy. Érd.: Lakitelek, Széchenyi krt. 19/b.
Tel.: 06-20/372-85-17

OPEL ASTRA CARAVAN 1.6-
os, 1993-as, jó állapotban, friss
mûszakival eladó. Érd.: 06-
30/858-29-72

Albérlet kiadó! (Szoba,
konyha, elõszoba, fürdõszo-
ba). Érd.: 06-20/98-56-618

Kárpitozott, 3+2-es étkezõsarok
garnitúra 3 db székkel (bézs színû),
kitûnõ állapotban, olcsón eladó. Érd.:
06-70/252-01-64; ill. 06-20/514-59-36.

Újonnan nyílt üzlet várja az iskolába
készülõ diákokat tanszervásárra aug. 1-
tõl szept. 20-ig 5 %-os kedvezménnyel!
Nyitva: H–P 9-tól 18 ig; 

Szo: 9-12-ig
Vas.: 8-10-ig.

Érdemes benézni, várjuk szeretettel!

Lakitelekre, igényes kávézóba
dekoratív pultos hölgyet

keresek! Tel.: 06-30/659-83-16

VASKÁLYHÁT keresek Tiszaugra
téli fûtésre. Tel.: 06-56/329-296

Lakiteleken az Árpád utca 68. sz.
alatti 4 szobás családi ház (csalá-
di okok miatt sürgõsen) eladó. 
Tel.: 06-20/257-89-27

A Levendula vegyi  áru
kiskereskedés júliusi ajánlata

Kristálycukor: 279.- Ft/kg
Vénusz étolaj: 449.- Ft/l
Tchibo family kávé 250gr:    449.- Ft 
Blend a dent protézisragasztó: 970.- Ft
Helía-D tusfürdõ cseresznyekivonattal
250ml:                                350.- Ft 
Head & Shoulders sampon 400ml
többféle:                            1100.- Ft 
Biopon color 4kg mosópor (kék zacs-
kós) :                                1799.- Ft 
Tomi kristály 4,5 l folyékony mosószer:   

2750.- Ft
Dex color folyékony mosószer 1,5 l-es: 

400.- Ft 
Quanto öblítõ 1l-es 4 féle illatban: 

350.- Ft/l

Úszópelenkák, naptejek, napozás utáni
krémek, láb- és sarokpuhító krémek,
lábápoló készítmények nagy választékban
kaphatók!!! Kedvezõ árakkal, udvarias
kiszolgálással várjuk kedves vásár-
lóinkat, a hét minden napján!

Tér jen be hozzánk, megéri! 
6065 Lakitelek, Széchenyi krt.57.

Az akc iós árak a kész le t  
ere jé ig  érvényesek!



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ Kérjétek azért az aratás urát, küldjön munká-
sokat az aratásba.“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Bíró
Ildikó. Selyem-akácfát nyert: Magyar Jánosné. A vacsorát nyerte: Golovics
Mihályné , melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában
egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Rédey Károlyné,  Papp Mária,
Tóth János. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíves-
kedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük. A nyerteseknek gra-
tulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vac-
sora); 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 * Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit * 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! 

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal július
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Vízsz.: 1. Az idézet elsõ része (z.b.: A, Á, E, T). 14. Cape Town (Kaapstad), Dél-Afrikai
Köztársaság törvényhozás székhelyének lakója (magyar  nevével).  15.  …-alkohol;  metanol,
faszesz.  16.  Dátumrag.  17.  Motívum.  18.  …  ipso; magától értetõdõen, természetesen
(lat.). 20. Orosz kikötõváros. 21.  Pl. a ló. 26. A földre. 27. A csendes-óceáni szigetvilágon,
valamint Kínában, Közép- és D-Amerikában, DK-Ázsiában és Polinéziában honos fa,
hatékony  és  sokoldalú  gyógynövény,  csodálatos  faeper,  a  növények  királynõje,
immunrendszererõsítõ (Morinda citrifolia).  28. … könig; Goethe címadó  hõse. 29.
Örökül hagy,  hátrahagy.  31. Hátsó-indiai földszoros. 32. Mennyezetrõl lelógó többkarú
gyertyatartó. 34. A mélybe. 35. Morzehang. 36. Újszövetség (röv.). 37. Ilyen rendû állatok
a szitakötõk. 39. Gigantikus árvíz. 41. … tüze; a légköri villamosság kisülése. 43. Kinder
…; külföldi csokoládé-márka. 45. Japán gazdátlan szamuráj. 47. Ez a való elemózsia! 49.
… Szalenko (1969-); orosz labdarúgó, az 1994-es futball-VB gólkirálya. 50. Jenyiszej és
annak mellékfolyói, valamint a Léna és az Amur mentén élõ altaji nyelvet beszélõ nép,
a tunguz másik neve. 52. Kettõzött kettõsbetû. 54. E napon. 55. Habzó ital (nép.). 57. Dk-
ázsiai ország. 59. Költõi napszak. 60. …-csatorna; magyar mesterséges csatorna Gyula-
Békéscsaba-Békés között. 62. One Yellow Rabbit (röv.). 63. Project (röv.). 64. Magad. 65.
A kettõs földrész tagosultsága. 68. Bu …; vietnami nyelvjárások egyike. 70. Pára! 71.
Skálahang. 72. Az udvarra. 74. Tévesen jegyezõ. 76. A szabóság egyik részlege.  

Függ.: 2. Egyfajta hangszeren játszó. 3. Maguk. 4. Ukrán egyetemváros lakója. 5.
Lökõrúd a biliárdban. 6. Hargita megyei gkj. 7. Japán kikötõváros. 8. Eres! 9. Német
kikötõváros. 10. Amerikai cigaretta-márka. 11. Ír származású angol költõ, drámaíró
(William Butler, 1865-1939). 12. Coburg folyója. 13. Megsért, megszeg. 14. Az idézet
második, befejezõ része (z.b.: Z, M, Y).. 19. Növénynemesítés. 22. … Aslan; a
Gerovital román feltalálója (1897-1933). 23. Fogd meg! 24. Az országnak olyan ismerete,
adata, információja, amely korlátozott körben ismert vagy korlátozott. 25. Oxigénigényes.
30. Tábla (rom.). 32. Kettõsbetû. 33. Katalán író (Miquel, 1894-1966). 36. Med. …;
medicus universalis (lat.: általános orvos) (röv.). 38. Bója (ang.). 40. Az ember saját
energiája, képessége. 42. Lucky …; olasz filmsorozat T. Hill fõszereplésével. 44.
Kevéssel (két szó). 46. Saint Christopher (Kitts) és …; közép-amerikai ország. 48.
Riadó. 51. Az 5. legnagyobb francia város. 53. Római  950-es.  56.  Bibliai  város  Rúben
törzsi  birtokán,  Hesbontól  É-ra.  58.  Csökönyös,  makacs.  59. Kétnemû becenév. 61.
Ez a hajtó hivatali közeg! 63. A zsidóknál paradicsomkertet jelentõ szó, a pardész másik
változata. 66. Peer Gynt anyja. 67. A földbe rejt. 69. Nigéria NOB-jele. 73. A közelebbi
helyen. 75. …-móg; dohog, zsörtölõdik. 77. Egyhangú Zita! 78. A szobába. 79. Kettõzve:
férfi becenév.

A leendõ apuka kétségbeesetten hívta a
központi ügyeletet, mert a feleségénél
megindult a szülés. Amint a központos
jelentkezett, rögtön elhadarta:
– A feleségem mindjárt szül. Már két-
perces fájásai vannak Most mit tegyek?
A központos:
– Nyugodjon meg, uram. Az elsõ gyerek?
– Nem! –  szólt a türelmetlen válasz. –  A
férj vagyok!

Derekasan tapostam a szobabicikli
pedálját, mikor a férjem bekukkantott.
–  Kérsz egy kávét? –  kérdezte. –  Vagy
várjam meg, míg hazaérsz...?

A szépség belülrõl fakad, a külcsín csak
egy megjelenési forma...

Habár felül a gálya, s alul a víznek árja,
azért a víz van alul...!

– A szitakötõ egy olyan  rovar, amely a
helikopterek családjába  tartozik.

– Az  állatkert egy szuper hely. Olyan álla-
tokat is lehet látni, amelyek nem is
léteznek.

– Az  életbiztosítás egy olyan pénz, amit
az kap meg, aki túléli a halálos balesetet.

– Nagyon  megijedtem, amikor Anya meg-
betegedett. Azt hittem, hogy Apu fog fõzni
ránk.

– Az  örökbefogadás sokkal jobb lehetõség,
mint a szülés. A szülõk saját maguk
választhatják ki a gyereket, és nem kell
mindenáron elfogadniuk azt, amit  éppen
kapnak.

– De szép ez a szobor! Honnan van?
– Én magam faragtam ki egy hatalmas
kõtömbbõl.
– És honnan tudtad, hogy benne van?

Egy szõke nõ kap a férjétõl egy automata
mosógépet. Másnap megy haza a férj és
látja, hogy a felesége meztelenül rakja be a
ruhákat a mosógépbe. Mire a férj:
– Mit csinálsz drágám?
– Hát mosok! – mondja az asszony.
– De hát miért vagy meztelenül? – kérdi a
férj.
– Jaj drágám, elolvastam a használati
utasítást és ott azt írta, hogy az elsõ mosást
ruha nélkül kell csinálni!

Kovács megkérdi Kistõl, mi az a tõzsde.
– Nézd Kovács, nem könnyû elmagyarázni,
hogy te is megértsd. Tegyük fel, hogy

veszel egy tyúkot, ami aztán tojást tojik.
Aztán a tojásból kikel a csibe, a csibébõl
tyúk lesz, az megint tojást tojik, abból tyúk
lesz, ami megint tojik. És egyszer csak jön
az árvíz és minden tyúkot elvisz! És akkor
azt mondod: A rohadt életbe! Kacsát kellett
volna venni! Na látod, ez a tõzsde!

Gazsi biztosítást köt a házára, majd pár
hét múlva bejelenti, hogy betörtek hozzá.
Ki is mennek biztosítótól, aztán kérdik:
– Szóval mit is vittek el a lakásból pon-
tosan?
Mire Gazsi:
– Hát egy színes tévét, egy számítógépet,
egy hifi-tornyot, egy ...
– Álljon meg a menet ember! – szól közbe
a biztosítós – ebben a házban nincs is
konnektor!
– Ja, igen – mondja Gáspár – és az
aggregátort...!

– Te, Jóska! Miért jobb az Alzheimer- kór,
mint a Parkinson-kór?
– Inkább elfelejtem, hogy mennyit iszom,
mint hogy kilöttyintsem a piát!

Három mérnök egy komisszió elõtt érvel
egy híd megépítésének az esetleges meg-
nyeréséhez.
A japán mérnök:
– Mi megkezdjük a híd építését a folyó
mindkét oldalán egyszerre s középen a
találkozást a GPS segítségével hajtjuk
végre, maximum 1cm eltéréssel.
Az amerikai mérnök:
– Mi is a folyó mindkét oldalán fogunk neki
a híd építésének s középen a találkozást a
LASER segítségével hajtjuk végre, 2mm
eltéréssel.
A székely mérnök:
– Mi is a hidat a folyó mindkét oldalán kezd-
jük megépíteni. – Hát ha találkozunk jó, ha
nem, akkor lesz két hídjuk.

Rendõrök beszólásai:
– A következõ kérdésre adott válasza
alapján fogom eldönteni, hogy részeg-e
vagy sem. Miki egér macska volt, vagy
kutya?
– Örömmell hallom, hogy a fõkapitány úr az
ön személyes jó barátja. Legalább lesz, aki
leteszi magáért az óvadékot.
– Szóval nem tudja, mennyivel ment?
Akkor azt írhatok a feljelentésbe, amit csak
akarok?
– Igen, meg van szabva, hogy mennyit kell
bírságolnunk naponta. Még két feljelentés
és kapok egy kenyérpirítót...
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Madarak zenéje – Áprily Lajos költeményéből


