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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIV. évfolyam 6. szám JÚNIUS – régi magyar neve: Nyárelõ hava vagy Szent Iván hava; 
székelynaptár szerint:  Napisten  hava.

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

2012. július 12-15-e között
kerül megrendezésre a 

XVII. Tõserdõ Szépe
Tiszavirág Fesztivál a

Holt-Tisza partján.
Ízelítõül a tervükbõl:

Olyan fellépõk lesznek idén akikrõl eddig
álmodni sem mertünk, kis hazánk legnagy-
obb zenekarai és dj-i lépnek fel a nagy
színpadon, 0-dik napon július 12-én ünnepli
a Bombastic Club a 22-dik tõserdei
születésnapját. Így stil- szerûen a fõsz-
ervezõ, Galgóczy Zsolt 22 vendég dj-t
hívott meg akik nagyon nép-szerûek orszá-
gos és helyi szinten is. Beach Mega Party
lesz tehát a nagyszínpadról 14h-tól 04h-ig.
A szervezõk web oldalán teljes részletes
prog-ramokat, szépségversennyel  kapcso-
latos és minden egyéb iformációt megtalál-
hatnak a kedves olvasók.
Külön köszönet a régi és az új támogatóknak
akiket természetesen  megemlítünk a fesz-
tivál idején is.
Várnak mindenkit szeretettel a szervezõk!

Július 13-án pénteken (izgalmas már az idõpont is)
Reggel horgászverseny, XI. Tini (12-16 éves
kor között) szépségverseny, HOOLIGANS
koncert, majd szintén a nagyszínpadon a
Coronita ommando csapata 04h-ig.
július 14-én szombaton
Délelõtt családi és gyermek programok, délután
koncertek, XVII. Tõserdõ Szépe (16 éves kor
felett), majd BACK II BLACK koncert, Tûzijáték
és egy külföldi dj sztárvendég DJ NOYZ majd
DJ JULIA CARPENTER a nagy fesztiválok
állandó fellépõje keveri a legjobb zenéket 04h-ig.
július 15-én vasárnap
Délelõtt Cadillac találkozó és közben
megkezdõdik a Halászléfõzõ verseny
melynek zsûrije nem mást mint Felföldi Zoltán
Lakitelek Polgármestere, Garaczi János a
Tanyacsárda tulajdonosa és ügyvezetõje,
Fricska Csaba a 3 Gúnár Mesterszakácsa.
Délután 17h-tól 22h-ig ismét koncertek.
Néhány kiemelt fellépõ zenekar is vállalta
(Hooligans, Coronita Commando, Back II
Black), hogy ha az idõjárás nem engedi a
pénteki vagy szombati koncerteket vagy dj
programokat, akkor opciósan lehetõségük
szerint vasárnap adják le a mûsorukat.

A részletesebben az elõkészületekrõl
lapunk 5. oldalán  olvashatnak!

Emberek! Kidoboltatik és kikiálttatik:
Július havának elejébe itten van megint a
Széna vagy Szalmának az ideje! Jöjjön el
hozzánk a Tõserdõbe 2011. július 6-7-8-
án péntektõl-vasárnapig és legyen része-
se a sokszínû programok sorozatának! 

SZÉNA vagy SZALMA –
hagyományõrzõ fesztivál és kézmûves vásár!!!

2011. július 6.  – péntek
1800 A hétvégét megnyitja:
Felföldi Zoltán,

Lakitelek polgármestere
1810 Tûzmalom együttes

moldvai csángó népzene
1930 Régiposta együttes 
2100 Cimbaliband

(cimbalom-harmonika vezette for-
mációja úttörõ kezdeményezés)

2215 Jugglers of the Village tûz
zsonglõr

2230  Drum and Folk
0000 Tûzmalom együttes táncháza

kifulladásig

2011. július 7.  – szombat
Napkeltétõl – napnyugtáig kézmûves
vásár. Magyar kézmûvesek, õster-
melõk, biogazdák portékáinak bemu-
tatója és vására Tõserdõ szerte.

0800 A Kisfái Kutyakiképzõ
Sportegyesület bemutatója
0900 A Madzag Bábegyüttes
ébresztõjóreggelt! meséje
1000 Nánási Lívia és Belicza András
zenés gyermekmozgató mûsora
1100–1300 Wass Albert: Mese az
erdõrõl; de nemcsak gyerekeknek! A
mese nyomán járjuk be a Holt – Tisza
partjának egy kicsi szegletét.  Lendvai
Edit és Pongrácz Márta vezetésével.
1200-tõl Bográcsolás és ebéd a Laki-
Konyhával a Holt-Tisza parton.
1200 Kézmûves Nap a Tõsfürdõben
(Belépõjegy megváltása szükséges!)
Kézmûves foglalkozások tapasztalt tapasz-
tók és körmönfont bábkészítõk mûhelye.
1520 Simsonális! Ön látott már 250
darab Simson típusú segédmotorkerék-
párt egy helyen? Nem? Még mi sem..
a Lakiteleki Népfõiskolán most lehet!
1600 Ilyés Szabó Anna székely népi

meséje fölnõtteknek, na mög a
kisebböknek

1700 DRAHAN BLANSKO cseh-

morvai néptáncegyüttes bemutató-
ja élõ, csehországi cimbalomzenével
1800 Kösönytû néptánccsoport
mûsora
1815 Mentális Majális koncert
1915 Szombat esti vásári komédia
2015 Jam Jazz Gang
2100 A Köztársaság Bandája
2230 Jam Jazz Gang 
2300 Ethnofil
0000 Jam Jazz Gang adja a a talpalá-
valót a kocsmakertben a nyári ég alatt.

2011. július 8.  –  vasárnap
Napkeltétõl – napnyugtáig kézmûves
vásár. Magyar kézmûvesek, õster-
melõk, biogazdák portékáinak bemu-
tatója és vására Tõserdõ szerte.

0900 A Madzag Bábegyüttes
ébresztõjóreggelt! meséje
1000 Lábita Színház, Csernik 
Szende székely lábbábos, mese-

mondó mûsora
1100–1300 Wass Albert: Mese az
erdõrõl; Holt-Tisza melletti séta
1200-tõl Bográcsolás és ebéd a Laki-
Konyhával a Holt-Tisza parton.
1200 Kézmûves Nap a Tõsfürdõben
1600 A Magyar Agility Szövetég
kutya agility bemutatója - a pályán
1645 Mezõgecsei Gyereknéptán-
cosok mûsora
1730 Garagulya GólyalábasKomédiás
Kompánia: Betyárparádé
1820 Kajárpéci Vízirevû: Nyilvános

Akasztás avagy Sobri Jóska
színre lép címû vásári vérfürdõ. 

2000 BENKÓ DIXIELAND BAND
Házigazdák,  átkötõk és moderátorok:

– Szabados Zoltán (Lúdás Mátyás)
– Szuetta Béla (a kisbíró)
A mûsorváltoztatás jogát most is fenn-
tartjuk!! A honapon állandó a frissítés,

a változást láthatják:
www.szenavagyszalma.hu

Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

„EMLÉKEZZ, EURÓPA!“
Szeretettel meghívjuk Önt és

kedves családját, ismerõseit
Lakitelek Önkormányzatának ne-
vében a 2012. július 22-én
(vasárnap) sötétedéskor tartandó „EMLÉKEZZ
EURÓPA!“ címû mûsoros, csónakos-fáklyás
felvonulásunkra. Az emlékezést az 1456-os
dicsõséges nándorfehérvári gyõzelem 556.
évfordulójára szervezzük a Holt-Tiszán.

A Magyar Országgyûlés 2011. június 4-én a nándor-
fehérvári diadal emléknapjává nyilvánította július 22.
napját. „Ez a nap nem csupán a nemzetnek, hanem a
keresztény Európának és a mai keresztény világ
összességének az emléknapja. Ez a nap a hazafiság-
nak, önfeláldozásnak, emberi helytállásnak, az euró-
paiságnak, európai összefogásnak és a keresz-
ténységnek máig élõ példaképe“ – szól a határozat.

„1456. június 29-én III. Kallixtusz pápa az egész egy-
házra elõírta a déli harangszót. Ennek a célja az volt,
hogy a muszlimoknál naponta ötször imára hívó imám
kiáltásához hasonlóan a keresz-tényeket is imára
szólítsa a magyar-országi keresztes seregnek a
törökök elleni gyõzelméért. Így a mindennapos déli
harangozás elõször Magyarországon lett szokássá és
késõbb innen terjedt át Európa többi keresztény
országára.

Hunyadi János hadseregével 1456. július 22-én a
nándorfehérvári diadal során gyõzelmet aratott a török
sereg felett. A déli harangszó ezután is szokás maradt
a keresztény világban a küzdelem emlékére.
Ugyancsak a nándorfehérvári gyõzelem emlékére ren-
delte el a pápa az Urunk színeváltozásának ünnepét
augusztus 6-ára.“ Wikipédia

Maroknyi nép a magyar Európában, s mint itt is
látjuk, évszázadok óta meghatározó nemzet! Nem
lehet, hogy 2012-ben még mindig legyenek olyan
erõk, melyek szívesen látnák megsemmisülve e
népet Európa szívében! Mi erõsek vagyunk, mi
össze tudunk fogni, ha kell, mi nem hagyjuk
magunkat... és emlékezünk...  és emlékeztetünk...!
„Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott,
melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell,
hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget,
ha meg nem õrzök magam-ban minden színt, minden
kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság
színét, a magyarság kincsét! De mily balga volnék, ha
ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni,
vagy meggyengíteni!“ (Babits Mihály)

„Magyarnak lenni nagy szent akarat,
mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva,
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva hõsök honszerelmét.
Féltõn borulni minden magyar rögre
S hozzátapadni örökkön örökre. . . (Sajó Sándor)

Hívjuk és várjuk a látványos ünnepre! Cz-



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Czinege Kata (dr. Rácz Adrienn)

Dora-Tóth Imre (Földvári Erika)

Farkas Kitti (Kereszturi Mariann Éva)

Csille Zalán (Bibók Mónika) 

A kisfiú nevét Zoltánra írtuk az elõzõ számban, bocsánat!

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

GULYÁS MIHÁNY (1951)
MOLNÁR LÁSZLÓ (1932)

B. NAGY LÁSZLÓNÉ BERKES ERZSÉBET (1937)
GULYÁS JÁNOSNÉ FARAGÓ MARGIT (1934)

DONKÓ ISTVÁN (1943)
VUJOVICH FERENC ZOLTÁNNÉ BENDE MÁRIA ERZSÉBET (1939)

DAKÓ JÓZSEFNÉ BÍRÓ TERÉZIS (1943)
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Kedves Betegek!

w Mint ismeretes, Rácz doktor
rendelõje még  egy jó ideig  az Egészség-
házban, a volt fogorvosi rende-lõben 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!
Lakitelek-
Tõserdõ,

Tõsfürdõ
Tombol a nyár!

Szeretettel várjuk a régi és új vendégeinket 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!
JÚLIUS – AUGUSZTUS

július 
5 –  9.      SIMSONÁLIS  Népfõiskola (NF.)
6 –  8.       SzénavagySzalma FesztiválTõserdõ
6 –  8.     Kecseti hagyományõrzõ táncosok NF.
10– 15.     Családkongresszus NF.
22.          Nándorfehérvár emléknap  Tõserdõ
27 – 29.   Rock fesztivál Tõserdõ
29 – aug. 4. Citeratábor NF.

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

18.           LOVASNAP Tõserdõ

20.          NEMZETI ÜNNEP   a Tisza-parton!

FIGYELJE A PLAKÁTOKAT, A HON-
LAPOKAT ÉS AZ ÚJSÁGOK CIKKEIT! 

Hívjuk, várjuk Önt is!

M E G H Í V Ó

Szeretettel hívjuk Önt és 
kedves Családját

a lakiteleki Népdalkör szervezésében
2012. július. 28-án 19 órai kezdettel

megrendezésre kerülõ 
második JÓTÉKONYSÁGI

ANNA BÁL-ra.
a Mûvelõdési Házban

Helyfoglalás  elõzetesen az alábbi telefonszámokon:
Csinger Sándorné :   76/449-183
Bársony Irén:       20/41-54-494

A rendezvényre  felajánlásokat szívesen fogadunk. 

A  gyalogló MAGYAR
bajnokunk mégsem
jutott ki Londonba!

Szomorú szívvel hallottam a hírt Tubakné
Julikától, Robi édesanyjától: a  május közepi
oroszországi 50 km-es saranski gyaloglóverse-
nyen, a kvalifikációhoz szükséges  legutolsó
küzdelemben Robi olyan mértékben kimerült,
hogy a pályán rosszul lett, elájult. Az orvosok nem
engedték, hogy tovább folytassa a küzdelmet.
Június 13-án lett volna még egy verseny
Moszkvában, de ott nem indítottak már 50 km-es
távot... így az utolsó remény is szertefoszlott.

Tudom, hogy lelkiismeretesen készült Robi! Az
életét tette fel a versenyre, arra, hogy kijusson az
olimpiára! Most nem sikerült. Sajnáljuk!
Reméljük, 4 év múlva lesz majd olyan jó formában
(35 évesen), hogy beteljesedik a vágya.  Mi ettõl
függetlenül nagyon szeretjük a magyar bajnokunkat,
s büszkék vagyunk rá! Hajrá, Robi! Veled vagyunk!

Cz.e.

Fájdalommal
tudatjuk 

mindenkivel, hogy
Fehér Jánosné

Julika
2012. június 11-én elhunyt.

A szeretõ társ, anya, nagymama,
anyós, testvér, sógornõ temetése

2012. július 6-án 11 órakor lesz a
lakiteleki temetõben! a gyászoló család

„Megszületett ,  megérkezett  -  de jó ,
a  leges legújabb kis  fö ld lakó.
Szeretette l  köszöntünk,  hahóó,
légy üdvözölve ,  kedves  k i s  lakó. . .
Nézd a  nap oda süt  a  házra ,
madárka szá l l  az  antennára ,
a  szé l  leve let  v i sz  körbe,
de  jó ,  hogy megjötté l  a  fö ldre . . .“

Nagy-nagy örömmel adjuk hírül,
hogy május 30-án megszületett

Czinege Kata!

Az Isten éltesse
nagyon sokáig,
legyen boldog,

egészséges,
kiegyensúlyozott
az édes baba,

Kata!
Szívbõl kívánja: Edit mama és Sanyi papa

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon
rokonoknak, brátoknak, ismerõsöknek,

szomszédoknak, akik Édesanyám, 
B. NAGY LÁSZLÓNÉ 
temetésén megjelentek,

fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

Külön köszönjük Bagi Ferenc atyá-
nak, Szórátné Editnek és dolgozói-
nak, Tercsiné Icunak az áldozatos,
segítõkész munkáját: 
a gyászoló család

Te, aki annyi szeretet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál;
Te, aki nem kértél, csak adtál, 
Minket örökre itt hagytál.
Elfeledni Téged soha nem lehet.
Te voltál a jóság és a szeretet.
Elvitted a fényt, a meleget, 
Csak egy sugarat hagytál,
Az emlékedet.

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!“

HÕSI GYÕZÕ halálának 4. évfordulójára.
Emléked szívünkben él.

Fájóan emlékeznek rá, szerettei
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„VILLANÁSOK“a testületi ülésrõl

2012. június 7-én volt a képviselõ-testület legutóbbi ülése,
melyen minden képviselõ jelen volt.

Az elsõ napirendi pontban a képviselõk elfogadták a pol-
gármester április 27 – május 31. közötti tevékenységérõl szóló
beszámolót. A második napirendi pontban módosították a 2012.

évi költségvetést. 10 féle pénzmozgást vezettek át, fõleg normatí-
va igénylések, visszafizetések, átcsoportosítások, levonások voltak.

A testület a harmadik napirendi pontban vita nélkül támogatta a „Lakások és egyéb
építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról, azok
pénzbeli megválthatóságáról“ szóló új önkormányzati rendelet elfogadását.

Negyedik napirendi pontban a megyei kormányhivatal felhívására módosították a
szociális rendeletet. Egy 2011-es törvényi változás alapján az aktív korúak ellátásakor
elõírható, hogy az adott személy tartsa rendben az ingatlanját. Ezt a közterület-felü-
gyelõ ellenõrzi, és ha úgy ítéli meg, hogy rendezetlen a porta, akkor a jegyzõ felszólítást
küld ki. Ha nem rendezi a felszólított a területet, az ellátás megvonható. Az elfogadott
helyi rendelet szerint: „Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként
a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeken kívül, a kérelmezõ vagy jogosult
az általa életvitelszerûen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítés
vonalával kívül határos területet, járdát köteles tisztán tartani, az ingatlan állagának
megóvását, rendeltetésszerû használhatóságát, higiénikus állapotát biztosítani. A
házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, a füvet nyírja.“

Az ötödik napirendi pontban a temetõrõl szóló rendelet módosult. A módosítás célja,
hogy az egykor köztiszteletben álló lakitelekiek síremlékeit védetté lehessen nyilvání-
tani, hogy emlékük örök idõkre megmaradjon. A Lakitelekért Emlékéremben részesült
személyek síremlékeit automatikusan védetté nyilvánítják, ha a család hozzájárul.
Egyéb esetekben is kell a család hozzájárulása. A rendelet módosítását a képviselõk
egyhangúan támogatták.

A hatodik napirendi pontban a Gondozási Központ térítési díjainak módosításáról tár-
gyaltak. A Központ és a Laki-Konyha Kft. megegyezése alapján a Gondozási
Központban lakók esetében a reggeli 253 Ft, az ebéd 513 Ft, a vacsora pedig 232 Ft
(áfa nélkül). Az ezekhez szükséges nyersanyagköltség 526 Ft. A szociális étkeztetés
nyersanyagköltsége 270 Ft. A módosításokat a képviselõk támogatták.

A hetedik napirendi pontban a „Kék-víz“ Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminõség-
javító Önkormányzati Társulás – amelynek Lakitelek is tagja – pályázatáról tárgyaltak.
A társulás pályázatot nyert az ivóvízminõség javítására, összesen 9,5 milliárd Ft-ot. A
társulás az önerõhöz pályázatot kíván benyújtani az EU Önerõ Alaphoz. A projekt egy
52 millió Ft összegû nem elszámolható részt is tartalmaz, aminek Lakitelekre esõ része
989 ezer Ft. A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a testület hozzájárulását addig, amíg
Lakitelek nem kap garanciákat a társulástól. A testület csak abban az esetben támogat-
ja az Önerõ Alaphoz való csatlakozást, ha Lakitelek költségeit a Bácsvíz megtéríti
majd. Ennek megfelelõen a testület egyhangú határozattal garanciákat kér a
Bácsvíztõl. A nyolcadik napirendi pontban a Dél-Alföldi Ivóvízminõség-javító
Konzorcium volt a téma. A konzorcium 490 ezer Ft-ot fizet vissza az Önkormányzatnak
a konzorcium tervezési alszámlájáról.

Az elõzõ testületi ülésen téma is volt a Tõzegbánya ingyenesen önkormányzati tulaj-
donba megigénylése az államtól. A terület kezelõje a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt., melynek megyei irodavezetõje megerõsítést kért arra nézve, hogy a tulajdonjog
megszerzése érdekében felmerülõ valamennyi költséget Lakitelek fizeti majd. Ezt a
testület megerõsítette a kilencedik napirendi pontban.

A tizedik napirendben a települési folyékony hulladék kvótáról tárgyaltak. 2012. január
1-tõl a települési folyékony hulladékot (TFH) a Laki-Gazda Kft. szállítja Lakiteleken. A
képviselõ-testület februárban arról döntött, hogy TFH kvótát ad át Tiszaalpárnak a
Laki-Gazda Kft. bevételeinek növelése érdekében. Azóta Tiszaalpár szintén önállóan
megoldotta a TFH szállítást, így a Laki-Gazdának már nem szállít Tiszaalpáron.
Viszont Nyárlõrinc jelezte, hogy szerzõdést kötne a Laki-Gazda Kft-vel, így Lakitelek
átad Nyárlõrincnek 5 m?/nap TFH kvótát annak fejében, hogy a Laki-Gazda Kft.
kizárólagos jogot kap a szomszéd településen a TFH szállítására. Az elõterjesztést a
testület támogatta. 

11. napirendi pont témája a csapadékvíz elvezetõ hálózat kiépítésérõl szóló pályázat.
Az Önkormányzat 104 millió Ft-ot nyert a fejlesztésre, amihez 10% önerõt kell biztosí-
tani (10,4 millió Ft). A pályázat 2011-ben lett benyújtva, így akkor 25%-os áfával szá-
moltak. 2012-tõl azonban 27% az áfa, így a fejlesztés költsége emelkedik, összesen 1,6
millió Ft-tal, amibõl 1,4 millió Ft támogatásból fedezhetõ, a saját erõ pedig 178 ezer Ft.
Így az összköltségvetés 105,9 millió Ft lett. A költségvetés emelését a képviselõk támo-
gatták. (A projekttel kapcsolatban fejlesztések lesznek a következõ utcákban:
Széchenyi krt., Kiss János utca, Vak Bottyán utca, Semmelweis utca, Martinovics utca,

Kodály Zoltán utca, Kinizsi Pál utca, Szikra utca és az Arany János utca.)
A 12 napirendben a csapadékvíz beruházás közbeszerzési eljárását zárták le. Két

ajánlat érkezett: egy solti és egy pálosvörösmarti cég adta be pályázatát. A solti cég
72,6 millió Ft, a pálosvörösmarti cég 82,1 millió Ft összegért építené meg a
csapadékvíz-elvezetõ hálózatot. A testület a kedvezõbbet támogatta 6 igen, egy
tartózkodással.

13. napirendi pontban terület értékesítésrõl tárgyaltak. Kovács József nyárlõrinci
lakos vételi ajánlatot tett egy 1500 m2 területû oncsai ingatlanra 400 Ft/m2 áron, azaz
600.000 Ft-ért. Sem a pénzügyi, sem a humán bizottság nem támogatta az
értékesítést. 1 igen, 5 nem, 1 tartózkodással az értékesítést a testület elutasította.

A 14. napirendi pontban a 2012. évi turisztikai szezon kezdetérõl kaptak tájékoztatást
a képviselõk Czinege Orsolyától, a Tõserdõ Kft. ügyvezetõjétõl. Kalócz Antal egy pon-
tatlanságra hívta fel a figyelmet. Szentirmay Tamás kérte, hogy a testületi határbe-
járáskor legközelebb menjenek be a képviselõk a fürdõbe. Madari Andor a beszámoló
alapján jelezte, hogy az épületben vannak statikai hibák. Kérte az ügy kivizsgálását.

A 15. napirendi pontban két TÁMOP pályázatról határoztak. Az óvoda a képviselõ-
testület támogatását kérte, hogy benyújthassa az „Óvodafejlesztés“, illetve az
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód program – lokális színterek“ címû
pályázatait. Elõbbi 10 millió Ft, utóbbi 5 millió Ft összegû és 100%-os finanszírozottságú
lenne. Beadásukat támogatták.

A 16. napirend témája a tanyagondnoki szolgáltatás. A májusi külterületi fórumon
vetõdött fel a tanyagondnoki szolgáltatás létrehozásának lehetõsége, ezt szeptemberi
hatállyal lehetõvé teszi a testület. Szeptemberig áttekintik a pontos feltételeket. A szol-
gáltatás a Gondozási Központ irányítása alatt lesz. A szolgáltatást két körzetben látják
majd el.

A 17-18-19-20. napirendek a Gondozási Központ napirendjei. Változik a Központ
Alapító okirata, Szervezeti és Mûködési Szabályzata, Szakmai programja illetve a
Házirendje. Változások lesznek a mûködési területben, az alaptevékenységben, az ellá-
tottak számában; valamint létrejönne a tanyagondnokság. A módosításokat a testület
egyhangúan támogatta.

A 21-22-23-24. napirendi pontokban módosul a Bölcsõdénél is az Alapító okirat,
SZMSZ, Szakmai program és a Házirend. 2012. február 28-án hatósági ellenõrzést tar-
tott az intézménynél a megyei kormányhivatal, és hiányosságokat állapított meg, melyek
módosítása, pótlása történt. Valamennyi módosítást a testület támogatott.

Egyebek napirendben Felföldi Zoltán közölte, hogy az üdülõterületi fórumon fel-
vetõdött kérdések alapján ismét felvette a kapcsolatot a MÁV-val az árpádszállási
megálló kapcsán. A MÁV jelen állás szerint odaadná önkormányzati használatra a
megállót, ha az Önkormányzat kéri. Czinege Edit szerint mindenképpen kerüljön önko-
rmányzati tulajdonba. Kalócz Antal szerint az Önkormányzat a saját ingatlanjait sem
tudja minden esetben állagilag rendben tartani, ez egy újabb gond lenne. Jobb lenne a
megálló elbontása. Hasonló véleményen volt Szentirmay Tamás is. Madari Andor
kérdésére a polgármester elmondta: elég egy kis esõbeállót biztosítani, az épületet
szabadon használhatná, átalakíthatná az Önkormányzat. Dr. Rácz Péter azt kérdezte,
hogy a sínektõl 3 méterre milyen tevékenységekre adnának vajon engedélyt.
Szentirmay Tamás végül azt javasolta, hogy a polgármester érdeklõdjön a pontos
feltételekrõl. Czinege Edit szerint a szomszédos lovas pálya is használhatná a megál-
ló épületét. Sokan érkeznek Lakitelekre vonattal, nagyon csúnya látvány tárul a
Lakitelekre érkezõk elé. A kezdeményezés elindult.

Czinege Edit bejelentette, hogy a Laki-Gazda Kft. és a Laki-Konyha Kft. osz-
talékaiból 474.000 Ft került kiosztásra 18 lakiteleki civil szervezet között. 

Dr. Rácz Péter kérte, hogy Kalocsa Zoltán rendelõjénél a mellékhelyiségben legyen
meszelés, mert rosszak a körülmények.

Czinege Edit kérdezte, hogyan áll Rácz doktor rendelõjének felújítása. Az utak
állapotát is sérelmezte, valamint jelezte, hogy több utcán beszakadt az aszfalt. Madari
Andor szerint gyalázat, hogyan szakadoznak be az utak. A csatornázás miatt besza-
kadó utak garanciája sajnos pont lejárt, mintha így lett volna kitalálva. Felföldi Zoltán
szerint akkor kezdõdik a kátyúzás, ha a hozzá való gép meglesz. Saját szervezésben
fogják az utakat javítani, ami addig tart, amíg el nem fogy a pénz. Czinege képviselõ
sérelmezte továbbá, hogy éjszakánként „visszalopóznak“ a kamionok a faluba, annak
ellenére, hogy nem szabad behajtaniuk.

Az orvosi rendelõ állapotára még nem mondott pontos összeget a biztosító. Ötlet
szinten felvetõdött, hogy a II. számú orvosi rendelõ épületét fejlesszék fel úgy, hogy ott
mindkét körzet elférhessen.

Madari Andor emlékeztette a képviselõket, hogy a polgármester részt vett a
Mercedes gyár egyik tájékoztatóján. Javasolta, hogy csábítsák Lakitelekre a Mercedes
dolgozókat, hosszú távon szükség lenne rájuk, a megújulásra. 

Varga Zoltán

Folyt. a köv. oldalon
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Az utak romló állapotában fontos
tényezõ, hogy az utakról nem tud
elfolyni a csapadék esõ után az árkok-
ba. Kezdeményezte az alpolgármester,
hogy községi összefogással oldják meg
ezt a kérdést, a padkák rendberakása
nélkül újból és újból tönkre fognak
menni az utak. Az útpadkákat a
csapadékvíz beruházáskor lenne
érdemes megcsinálni.

Szentirmay Tamás a nyári képviselõ-
testületi ülések idõpontjairól kérdezett.
A polgármester szerint ugyanúgy lesz,
mint eddig. Szentirmay Tamás
kérdezett a hétvégi Te Szed akció ered-
ményérõl is. Csikós Mihály közölte, 2,6
tonna szemetet gyûjtött 50 lakiteleki. Az
elõzõ ülésen Szentirmay Tamás kérdez-
te, hogy mennyi összeg folyt be az adós-
lista kapcsán. Tóth-Péli Emõke jegyzõ-
asszony közölte, hogy 48 személy tör-
lesztett körülbelül 2,6 millió forintot.

Sütõ Lászlóné óvodavezetõ meg-
köszönte Lakitelek új játszóterét.
Javasolta, hogy legyen szemetes kerí-
tésen belül is, illetve jelezte, hogy nehéz
ott mosdóra elmenni. Madari Andornak
jelezték, hogy az új játszótérnél a
kerítéslécek távol vannak egymástól.
Sütõ Lászlóné szerint ilyen probléma
nincs, a kerítés szabvány méretû.

A zárt ülés után dr. Tóth-Péli Emõke
ismertette a testület határozatait. Az
önkormányzati bérlakások elõter-
jesztését a testület elfogadta. A behajt-
hatatlan (iskolai) követelésekrõl szóló
elõterjesztést szintén elfogadták, míg
jubileumi jutalom kiosztását nem támo-
gatta a testület.              

Olvasói levélre válaszol Felföldi Zoltán polgármester

FOGADÓ-
ÓRÁK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az Önkormányzat vezetõ tiszt-
ségviselõi a következõ idõpontok-
ban tartanak fogadóórát a
Polgármesteri Hivatalban:

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

Tájékoztató 
a szemétszállítás kapcsán

Tisztelt Lakosság! 
Tisztelt Üdülotulajdonosok!
Felhívjuk figyelmüket az önkormányzati ren-
deletben meghatározott települési szilárdhul-
ladék gyûjtésével és elszállításával kapcso-
latos alábbi teendõikre: 

1./ TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK
SZÁLLÍTÁS RENDJE:
a. Minden hétfon az üdülõterület magáningat-
lanai, illetve a területen lévõ vállalkozók.
b. Minden csütörtökön a település bel-
területének Autóscsárda víztorony vonalától
44-es út irányába esõ része,
c. Minden pénteken a település elõzõ pontban
nem érintett része, valamint a külterület
összes ingatlana.

2./ A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK
KIHELYEZÉSE a rendelet szerinti edény-
zetben a meghatározott helyeken minimum
110 literes mûanyag edényzetben, vagy a
kijelölt közszolgáltató logózott zsákjában.

Itt hívjuk fel a figyelmüket, hogy a
mûanyag edényzet tetejének csukott
állapotban, a zsáknak bekötött állapotban
kell a közterületen lennie az elszállítás ide-
jén.

A kihelyezés ideje: a szállítást megelõzõ
nap 1600 órától a szállítás napja 600 h-ig.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy abban az
esetben, ha a kukában nem fér el a heti
szemét, a szolgáltatást igénybe vevõ köte-
les logózott közszolgáltatói zsákban elhe-
lyezni a plusz mennyiséget. A zsákot a Laki-
Gazda Kft. irodá-jában lehet megvásárolni
(Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) munkanapokon
600 h-tól 1430 h –ig.

A rendelet által kizárólagosan zsákos szemét-
szállításra kötelezett ingatlantulajdonosok
(üdülõtulajdonosok, illetve külterületi tanyás
ingatlanok) az ingyenesen átvehetõ zsákot (26
db vagy 52 db) átvehetik a Laki-Gazda Kft.
irodájában (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
munkanapokon 600 h-tól 1430 h –ig, illetve a
Kalandpark pénztárában hétvégi nyitvatartási
idõ alatt 1000 h és 1700 h. közötti idõszakban.

3./ LOMTALANÍTÁS:

Az önkormányzati rendelet értelmében
minden évben minden ingatlan egy alka-
lommal igényelheti a nagydarabos kom-
munális hulladék elszállítását.
Ennek módja: munkaidõben 600 h és 1430 h
között a Laki-Gazda Kft irodáját fel kell hívni
(76/449-987) és ott egyeztetni kell a megren-
delõ címét, a várható mennyiséget és ennek
ismeretében az ügyintézõ meg fogja
határozni, hogy a szemétszállítási napok
közül melyik nap lesz a szállítás.

Kis mennyiség esetén kérjük, hogy egymás
melletti szomszédok lehetõleg fogjanak össze.

Lakitelek Önkormányzata

Levelet kaptam egy lakiteleki üdülõtulajdonostól, a Buzogány utcából. M. Z.
sérelmezi a szemétszállításról szóló egyik cikkünket, egynek a másolatát is
mellékelte leveléhez, szerinte ugyanis az nem igaz, hogy az önkor-mányzat
fizette ki a konténerek elszállítását az üdülõterületen. Erõsen fogalmazott,
amikor azt írta, hogy „szemen szedett hazugság“-ot jelentettünk meg. Egy
tíz évvel ezelõtti, az üdülõsöknek írt önkormányzati tájékoztatóval igye-
kezett az igazát bizonyítani, melyet a néhai polgármester küldött szét anno. 
Felföldi Zoltánhoz, Lakitelek polgármesteréhez fordulok válaszért,
magyarázatért:

– Polgármester úr!  Szeretném megkérni, hogy szíveskedjék értelmezni a mel-
lékelt levelet, és a csatolt irományt,  s ezt követõen elemezni, hogy mi is  a valós
helyzet!
Mi volt a közel 10 évvel ezelõtti állapot, s mi a mostani között a hasonlóság,

illetve a különbség? Bár így fogalmazza ezt a levélíró: „Nem az a lényeg, hogy
mikori a dátumrajta, hanem az, hogy feketén-fehéren benne van a szemétszál-
lítás is!“ Valóban?
– Két külön dolgot kever a kedves levélíró. Az egyik az Önkormányzat által
beszedett adók, a másik pedig az igénybevett közszolgáltatásért fizetendõ köz-
szolgáltatási díj. A helyi önkormányzatok adókivetési joggal rendelkeznek, ezen
jogával élve vet ki többek között Lakitelek Nagyközség Önkormányzata is pl.
kommunális adót, építményadót, valamint helyi iparûzési adót. Az önkormányza-
tok által beszedett adó költségvetési bevétel, amelyet az önkormányzatok a fela-
dataik (kötelezõ és önként vállalt) finanszírozására fordíthatnak, megkötés
nélkül. Azaz ezek szabadon felhasználható, nem pedig ún. „pántlikázot“ pénzek,
amit csak meghatározott dolgokra lehet fordítani. Ehhez képest egészen más
dolog a közszolgáltatási díj. Vannak ún. kötelezõ közszolgáltatások, ilyen például
a szennyvízkezelés, vagy a szilárd hulladék szállítása. Ha egy Önkormányzat-
nak van elég bevétele más forrásokból, dönthet úgy, hogy ezeket a közszolgál-
tatásokat õ fizeti, és a tényleges igénybevevõkkel nem fizetteti meg. Azonban
egyre több önkormányzat döntött és dönt úgy, hogy ezeket a közszolgáltatásokat
közvetlenül megfizetteti a lakókkal/ingatlantulajdonosokkal. Lakiteleken a falu
lakóövezetében a szemétszállítással kapcsolatban ez már régen megtörtént. Az
üdülõterületen és a külterület jelentõs részén az idén április 1-tõl kell fizetni a
szemétszállításért. Hangsúlyozom, a szilárd hulladék elszállítása kötelezõ közs-
zolgáltatás, vagyis az Önkormányzatnak arról kötelezõ gondoskodnia, a lakók-
nak/ingatlantulajdonosoknak pedig kötelezõ igénybe venniük. Errõl a hul-
ladékgazdálkodási törvény rendelkezik, vagyis nem lehetséges, hogy valaki azt
mondja, hogy õ nem veszi igénybe ezt a közszolgáltatást, és ezért nem is fizet.
– Mit is kell szigorúan helyreigazítani a Lakiteleki Újságban szemét ügyben?
Valóban tévesen jelent meg a lapban, illetve FÉLREMAGYARÁZOTT CIKK volt
az, hogy az üdülõsök nem fizettek a konténeres kommunális hulladék elszál-
lításáért? Van benne „szemen szedett hazugság“, mint állítja a levél írója? Az
üdülõtulajdonos azt írja, hogy az építmény utáni adóban benne van a szemét-
szállítási költsége; sõt, szerinte az idegenforgalmi adóban is benne volt....
Valóban kétszer fizet az üdülõs szemétszállítási díjat, mint ahogyan állítja?
(Sérelmezi az üdülõs, hogy hallgatunk errõl a témáról, vagy kitérõ választ adunk.
Pedig ez nem igaz, hiszen folyamatosan szót ejtünk a szemétszállítás ügyérõl!)
Ön miként vélekedik errõl, polgármester úr?
– Tudomásul veszem a tisztelt levélíró véleményét, ugyanakkor a magam
részérõl nem kívánok hasonló stílusban válaszolni. Csak azt tudom újra elmon-
dani, hogy az adó és a kötelezõ közszolgáltatásért fizetendõ díj két külön dolog.
Nem szeretnék visszafelé mutogatni, de 10 évvel ezelõtt nem volt szerencsés
kommunikáció szintjén összekötni a két dolgot. Ugyanakkor ez a lényegen nem
változtat: tartalmában két külön dologról van szó. Úgyhogy nem látok
helyreigazítani valót.
–Többen a mai napig nem akarják elhinni, hogy milyen horribilis összegbe került
az üdülõövezetben keletkezett kommunális szemét és az illegális szemétlerakók
eltakarítása hónapról hónapra. Mennyit fizetett ezért az önkormányzat évente az
illetékes szemétszállító cégnek?
– Ez évente 10 millió forintos nagyságrendû összeg volt.
– Ma még mindig keveredik az agyakban a kommunális adó és a szemétszál-
lítás díja. Miért nem lehet ezt még mindig tisztán látni?   
– Az üdülõingatlanok után építményadót, a falu lakóövezetében található lakások után
pedig kommunális adót kell fizetni.  Folytatás a köv. oldalon.
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A polgármesteri válasz folytatása:

Mindkettõ adóbevétel, és egyik sem közszol-
gáltatási díj. Az adón kívül kell a közszolgál-
tatásokért fizetni. Nemcsak a szemétszál-
lításért, hanem pl. a  vízért, a szennyvíz-
kezelésért (csatorna, vagy TFH-díj), a villany-
áramért, a gázért, stb. Az áramszolgáltatótól
sem kérjük számon, hogy miért kell villany-
számlát fizetni, miközben kommunális adót is
fizetünk. Ugyanez a helyzet a szemétszállítás-
sal, és valamennyi más közszolgáltatással is.  
– Már csontig rágtuk a témát szemét ügyben,
hiszen folyamatos a tájékoztatás az ülések
közvetítésekor és a kérdésekben is.... Azt min-
denki bevallhatja, hogy a zsákos módszerrel
megszûnt a szemetelés. Nincs konténer mel-
letti szeméthalom, s nincs zöldhulladék sem.
(Arra gondolni se merek, hogy esetleg ezek a
halmok az erdõk szélén, ösvényeken, bejárók-
ban landoltak! Azt remélem inkább, hogy kom-
posztálókba, rosszabb esetben a zsákokba
kerülnek...) Igaz, hogy eléggé dörgedelmes
táblák olvashatók az eddigi lerakók helyén,
könyörtelen bírsággal szembesülhet a szeme-
telõ. Valóban sikernek könyvelhetjük el a
mostani állapotot?
– Azt gondolom, csak végig kell menni az

üdülõterületen, és szemmel látható a különb-
ség. Egyébként folyamatosan jönnek a pozitív
visszajelzések a szeméthalmok megszûnésé-
vel kapcsolatban. Persze újra és újra jelenik
meg szemét az utcákon, amelyeket mindig
eltakarítunk, ha pedig valakit szemét elhe-
lyezésen rajtakapunk, azt szigorúan megbün-
tetjük. Ezzel kapcsolatban az Önkormányzat
politikáját a közterületen elhelyezett tábláinkon
bárki olvashatja: „Értelmes ember nem
szemetel. A többinek tilos!“
– Változás történt a folyékony hulladék elszál-
lításban is; nagyobb mennyiség befogadását
engedélyezte a Bácsvíz, így több szállítmán-
nyal jelenhet meg a szippantó a tisztító-
telepen. Mennyiben könnyít ez az üdülõsök
helyzetén?
– Helyesebben nem a Bácsvíz Zrt. engedé-
lyezte, hanem a szennyvíztelep mûködési
engedélyét sikerült módosítani, mégpedig úgy,
hogy a korábbi, napi 4 fuvar helyett most napi 6
fuvart lehet a szennyvíztisztító telepre beszállí-
tani. Így egy nap több hívást lehet teljesíteni. Ha
eddig valaki a hatodik megrendelõ volt a sor-
ban, csak másnap tudtak a kollégák elmenni a
szennyvízért, mostantól ezt nem kell más-
napra tolni, tehát hamarabb tud kimenni a szip-
pantó autó.
– Köszönöm, Polgármester Úr! 
Külön levelet nem írunk a levél írójá-
nak, kérem szíveskedjék elfogadni a
nyílt választ. Amennyiben mégsem
lenne elégedett, javaslom, hogy
szíveskedjék személyesen felke-
resni a polgármester urat (vagy az
adósokat) a fogadóóráján (lap 4.
oldalán találja az idõpontokat), s
szemtõl szemben megbeszélni a
gondokat. Köszönöm. Czinege Edit 

A helyi polgárõrség hírei
2012. május 26-án tartotta éves közgyûlését a

lakiteleki Polgárõrség. A közgyûlésen jelen volt Tóth
Tibor õrnagy, tiszakécskei õrsparancsnok, valamint Szabó Mihály, a
megyei polgárõr szövetség elnöke is. A tagság elfogadta a Polgárõrség
2011. évi pénzügyi beszámolóját, valamint a Lakitelek Közbiztonságáért
Alapítvány tavalyi tevékenységérõl szóló beszámolót is. Módosult a
Polgárõrség alapszabálya, a módosítások értelmében a
Polgárõrség Lovas Tagozatának vezetõje dr. Rácz Adrienn,
helyettese Dobecz Éva lett. Dr. Rácz Adriennt egyben a
Polgárõrség elnökhelyettesének is megválasztották.

Június 3-án szervezték a Te Szedd! hulladékgyûjtési napot,
melyen a lakitelekiek 2,6 tonna szemetet gyûjtöttek össze. A hul-
ladékgyûjtési napon a Polgárõrség több tagja is részt vett, a pol-
gárõrök fontos feladatuknak tartják a környezetvédelmet.

Június 9-én tartották az idei Megyei Polgárõr Napot Kecelen,
melyen a lakiteleki Polgárõrség 20 fõvel képviseltette magát. A
Polgárõrség elismerõ oklevelet vehetett át a megyei katasztró-
favédelemtõl a bugaci erdõtûz oltásában való aktív részvételéért.
A Polgárõr Napon versenyszámokban mérettetek meg a megyei
polgárõrök. Több lakiteleki is részt vett a versenyekben.

Június 18-án egy sajnálatos eset történt Lakiteleken. A Kék ABC
mellett az áramszolgáltató emberének magát kiadva bement egy
házba egy szélhámos és 1,5 millió Ft-tal károsított meg egy
idõs házaspárt. Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
közszolgáltatók emberei nem tartanak maguknál pénzt (túlfizetés
esetében sem). Ha mégis ilyet tapasztalnának, ne engedjék be az
adott személyt, hanem értesítsék a rendõrséget és a polgárõrséget,
valamint a személy rendszámát írják fel és az arcát jegyezzék meg.

Júniusban a Polgárõrség újabb támogatóval bõvült Orbán Gyöngyi
(Döme büfé) támogatása révén. Köszönjük!

A Polgárõrségbe való belépésrõl, tagfelvételrõl érdek-
lõdni lehet Török Nándor elnöknél.

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

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

A HELYI LOVAS POLGÁRÕRÖK HÍREI:
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 szolgálatot, játják a külterületet.)

Tisztelt lakitelekiek! Májusi híradásunkból kimaradt, hogy az Ópuszta-
szeren 2012. május hó 18-20. napjain megrendezett II.
Nyeregszemlén 5 lovassal képviseltette magát Egyesületünk.
Dobecz Éva Foltos, Dobecz Gilbert Zizi, Heinrich Gábor Zsindely,
Heinrichné Czilling Orsolya Tündér, míg Felföldi Zoltán Szeszély
nyergében tette meg az oda-vissza mintegy 140 km-es távot.
Lovasaink az ünnepi felvonuláson magukkal vitték a 2011. október hó 22.
napján Lakitelek Önkormányzata által Egyesületünknek adományozott
zászlót is. Gratulálunk a lovasoknak a kitartásukhoz és a szép teljesít-
ményhez, egyúttal köszönjük, hogy képviselték Lakiteleket és az
Egyesületünket a rendezvényen.

Amint az korábbi híreinkben is szerepelt, az Egyesületünk igyekszik
támogatni a gyermekek lovagoltatásának megteremtését falunkban.
Idõközben erre konkrét felajánlás is érkezett a lovas polgárõrök
részérõl. Nevezetesen egyesületünk tagjai 5 lovat ajánlottak fel ingyenes
használatra az iskolai lovasoktatás megvalósítása céljából, valamint a
lovas túravezetõi képesítéssel rendelkezõ Dobecz Éva felvállalta a
gyermekek szakszerû oktatását. Reményeink szerint a helyi sokoldalú
összefogás révén a lovasoktatás mihamarabb elkezdõdhet falunkban.

Köszönjük továbbá a lovas polgárõrök nevében Varga Antal és
Vári István urak hathatós segítségét, amely eredményeképpen a
lovas pálya – a lovaink egészségét eddig veszélyeztetõ egyenetlen
– talaja rendezésre került. Rácz Adrienn lovas tagozatvezetõ

Kárpátalja, az ismeretlen szépségek országa
Áhítattal lépkedek azokon a történelmi helyeken, ahol õseink

jártak, éltek, harcoltak,  megsimogatom a munkácsi várfal hideg
köveit, felnézek a ragyogó kék égre s egy turul tekint le rám,
lehajolok egy érdekes kavicsért a Verecke patak partján és
azt kívánom, bárcsak mindenki láthatná ezeket a csodákat.
Népünk történelmi vidékén jártunk, Kárpátalján, amit talán
kevésbé ismerünk mi, akik itt élünk az anyaországban.
Turistaként is kevesen utaznak oda, ki tudja miért. Talán
csak a történelem könyvekben olvastunk a Vereckei-hágóról,
Zrínyi Ilonáról, a hõs várvédõ asszonyról, Huszt várát versbõl
ismerjük, de a maga tapintható valóságában nem tud
átszûrõdni azon a függönyön, ami a szemünk elõtt lebeg. 

Egy kis lakiteleki csoportnak sikerült ezt a függönyt egy
cseppet fellebbenteni és betekinteni az ismeretlenség mögé. 

Az önkormányzat kirándulást szervezett Kárpátaljára, ápol-
va ezzel egy friss testvértelepülési kapcsolatot is Mezõgecse
lakosaival.

Május 31-én reggel indulva megcéloztuk a beregsurányi
határátkelõt, hogy Ukrajnába belépve megismerkedjünk Bereg-
szásszal, egy hajdan virágzó magyar várossal. Idegenvezetõnk
szálláshelyünk – Mezõgecse – fiatal polgármestere, Mester
András volt. A Beregvidéki Múzeum, a szép római katolikus
templom, az egykori vármegyeháza és törvényszék épülete, az
úri kaszinó és a volt Oroszlán szálló mind-mind arról tanúskod-
tak, hogy ez a város fontos központja volt valamikor a magyar
polgári életnek. Kicsit elszomorodva láttuk, hogy a szép régi
épületek megõrzésére, felújítására igen kevés pénzt fordí-
tanak, s az elmúlt évtizedek más jellegû gondolkodása – hatal-
mas, jellegtelen betonépületek emelésével – sokat rombolt a
városképen. Estére megérkezvén Mezõgecsére, igen meleg fogad-
tatásban volt részünk. A polgármesteri hivatalban egy röpke kis álló-
fogadással vártak bennünket szállásadóink, s miután összeis-
merkedtünk mindenki elvonulhatott csomagjaival együtt, hogy
vidám családias hangulatban költhesse el bõséges vacsoráját.

Második nap reggelén a szintén bõséges és nagyon finom reggeli
után úti célunk egy csodaszép vár, Munkács vára volt. Idegen-
vezetõnk, dr. Fodor Gyula fõiskolai tanár minden részletre kiterjedõen
mesélt a Rákóczi család és a vár életének összefonódásáról, az itt
zajló történelmi eseményekrõl. Utunk koronája azonban mégis
Verecke s hogy megcsodáljuk a Vereckei szorost, még az esõ –
mely egész nap útitársunkká szegõdik –, sem tud megakadályozni.
A 841 m-es Vereckei-hágón erõs széllel szakad a nyakunkba az
égi áldás, de töretlen lendülettel sétálunk fel a Millecentenáriumi
emlékmûhöz, melyet számtalanszor megrongáltak, festékkel
leöntöttek, de érezzük, hogy itt sem az idõjárás, sem pedig az
emberi barbárság nem tudja elhalványítani a hely kisugárzását.
A gyönyörû kilátást azonban eltakarja elõlünk a köd, de cseppet
sem szomorkodunk, hisz még egy gyönyörû parkban – a
Schönborn-kastély – birtokán sétálhatunk. „Hazafelé áll a kocsi
rúdja“ – szól egy kedves magyar népdal, de mielõtt hazaindulnánk,
betérünk a Parászka pincészetbe, ahol a borok pohárba
csurgásának sebességével egyenes arányban nõ a csoport
jókedve. Egyöntetûen megállapítjuk, hogy kiválóak a helyi borok, s
vidám hangulatban kapaszkodunk fel a busz lépcsõjén.  Kitartó tár-
sunk, az esõ, a nap végére megunja a díszkíséretet és
Mezõgecsére érkezve már elhagyja a csoportot. Finom vacsora és
hosszú beszélgetések után nyugovóra térünk, hogy másnap
újabb csodákat tudjunk befogadni szívünkkel és elménkkel.

Kirándulásunk harmadik napján, miután a vodkát igyekszünk
közeli barátságba hozni a szalonnás tojással, elindulunk, hogy
egy szép állapotban lévõ turulmadaras emlékmûvet tekintsünk
meg Tiszaújlakon, rengeteg szamócát vásároljunk az útszéli
árusoktól, sétát tegyünk a  XVII. században épült nagyszõlõsi
Perényi kastély parkjában, s megcsodáljuk a történelmi várm-
egyeháza épületét. Gyula – az idegenvezetõnk – különbözõ
mûvekbõl olvas fel, s szaval nekünk, és az autóbuszban ülve
gondolataink történelmi korokba repítenek bennünket, s végül
minden elõadását tapssal jutalmazzuk, magunk pedig a sza-
mócából csipegetünk. Huszt vár düledékeit a fényképezõ-
gép lencséjén keresztül csodáljuk, s igyekszünk, hogy a
szép napsütésben sétát tehessünk a Szineviri tó körül,
mely 981 m magasan található. Folyt. a köv. oldalon.
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Az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület HÍREI

w A Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igaz-gatóság megköszönte a
lakiteleki önkénteseknek, hogy segítettek a május
eleji bugaci erdõtûz oltásában. A köszönõ levelet
közöljük:

Varga Róbert parancsnok
Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Tisztelt Parancsnok Úr!

Bács-Kiskun megyében, Bugac település
közelében 2012. április 29-étõl egy héten át tartó
erdõtûz pusztított, melynek eloltásában jelentõs
részt vállaltak a hivatásos tûzoltók mellett az önkor-
mányzati tûzoltóparancsnokságok és az önkéntes
tûzoltó egyesületek.

Ez az alkalom ismét bebizonyította, hogy egy
nagyszabású káresemény felszámolásához a
hivatásos erõkön túl szükséges az önkéntes
szervezetek közremûködése is.

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
nevében a Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek
a tûzoltás során tanúsított bátor helytállásáért.

További munkájához jó erõt, egészséget kívánok!
Kecskemét, 2012. június 6.

Tisztelettel:
Gyapjas János tû. õrnagy
megyei igazgatóhelyettes

w Az Egyesület ZIL-131 típusú tûzoltóautójának
új mûszaki vizsgája van. Köszönjük Botos Árpád
támogatását, aki a mûszaki vizsgára való
felkészítést és a mûszaki vizsga díját az Egyesülettõl
átvállalta!

w Az Önkormányzat Humán Bizottsága a civil
szervezetek részére nyújtandó támogatásból 44.000
Ft-ot ítélt a Tûzoltó Egyesület javára a 2012. évi pro-
gramok támogatására. Köszönjük!

Felhívás tûzoltózenekar létrehozására
A Lakitelek Önkéntes

Tûzoltó Egyesület
tûzoltózenekart (fúvós
zenekart) kíván létrehozni
a tûzoltóhagyományok
ápolására, valamint a fúvós zene népszerûsítésére
Lakiteleken. Az elképzelések szerint a következõ
hangszerek kapnának helyet a zenekarban: fagott,
fuvola, harsona, klarinét, kürt, oboa, piccolo, szaxo-
fon, trombita, tuba, ütõs eszközök.

Várjuk azon lakiteleki vagy környékbeli fiatalok,
középkorúak és idõsek jelentkezését, akik
szeretnének részt venni az új zenekar mega-
lapításában, annak tevékenységében, a tûzoltó
hagyomány és a fúvós zene népszerûsítésében.

Aki nem tud részt venni a zenekar majdani
munkájában, de van olyan hangszere, amelyre a
fúvósoknak szüksége lenne, úgy azt a tûzoltó
egyesület adományként vagy bérlés útján szívesen
fogadja.

Érdeklõdni lehet Madari Andornál, a tûzoltó
egyesület elnökénél (30/412-54-17) vagy az
egyesület e-mail címén:  ote@lakitelek.hu

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

Idén is lesz TÕSERDÕ SZÉPE!
Idén július 12-15-ig kerül megrendezésre a
XVII. Tõserdõ Szépe Tiszavirág Fesztivál

A szervezõk – mint mindig –,  most is több hónapja
dolgoznak az elõkészületi munkákon.

Lesz külön bor- és pálinkautca és sok meglepetés!
Persze ebben a válság is akadályoz, de hitük, hogy épít-

kezéssel, bátorsággal most is sikeres lesz a fesztivál...
Idén a belépõ rendszer sokat könnyít a korábbi

helyzeten. Csak egy belépõt kell venni egy napon, mely a
teljes aznapi programokra – 04h óráig – érvényes.

A szervezõk bevezették és árusítják a 4 napos,
elõvételes akciós bérletet 2.500.- Ft/fõ áron, mely sokkal
gazdaságosabb. (Limitált mennyiségben!)

A fõszervezõ ötlete alapján a 12 éven aluli gyermekek
nek és a mozgássérülteknek ingyenes a belépés.

A horgászni vágyók is ingyen bemehetnek. Azonban a
csónakkölcsönzõt igénybe vevõknek ideiglenesen kell
belépõt fizetniük. (Ha a kapott nyugtát aznap este 18h-ig
visszahozzák, akkor visszakapják a fesztivál belépõ árát.)

Az idei költségvetést még nehezebb tartani, ezért nagy
erõkkel kellett a támogatókat keresni.

Április 30 elõtt a Tõserdõért Alapítvány Tõserdõben
elvégezte a vállalt Revitalizációs munkákat (színpad fes-
tése, színpad hátfalának vakolása-meszelése, pagodák
takarítása-festése-mázolása, régi villanyszekrény festése,
színpad mögötti híd takarítása-festése-mázolása, néhány
szemétgyûjtõ festése-mázolása, a színpad elõtti padok
csiszolása-festése-mázolása stb stb.).

Reméljük, az idén is segíti  valamennyi vállalkozó– ameny-
nyire tudja – a régió egyik legnagyobb és legrégebbi fesztiválját.

Az programok összeállításában a szervezõk igyekeznek
a helyi kis és nagy gyermekes családokat is megszólítani.

Lesznek külön gyermek kézmûves és ügyességi foglal-
kozások, Kresz-program, homokvárépítõ-verseny (ennek
korábban nagy sikere volt), horgászverseny, halászlé-
fõzõverseny... és még sok családi program.

Ezeken kívül természetesen a szépségverseny az
egyik fõ irányvonal!  Kérjük, hogy bátrabban jelentkezzenek
a helyi lányok, hölgyek, hiszen mi is látjuk a szép hölgyeket,
nagyon sokan indulhatnának akár a Tini akár, akár a nagyobb
korosztályból, mégsem mernek... (Néhányan már leadták a
nevezésüket, de sokkal több jelentkezõt vár a szervezõség!)

Idén a táncosok, fellépõk külön látványos mûsorral
készülnek, hiszen a Csillag Születik döntõjéig eljutva sok
tapasztalatot gyûjtöttek.

A zene lesz a másik fõ irányvonal, ami – remélhetõleg –
a szépségverseny mellett a legnagyobb húzóerõ lesz.

A zenés programok összeállításánál a szervezõk szintén
ügyeltek arra, hogy lehetõleg minden korosztálynak
megfeleljen a program. Várjuk Önt is! 

Fõszervezõ: Tõserdõért Alapítvány 
Társszervezõ: Lakitelek Önkormányzata

Egyéb információk, jelentkezés: WWW.TOSERDO.HU
Galgóczy Zsolt,  info@toserdo.hu

Bõvül az idõsek otthona!
Az új vezetõ – Tigyiné Julika – agilitását bizonyít-
ja, hogy azon fáradozik, minél több ellátott vegye
igénybe az idõsotthon szolgáltatásait! Bõvíti a
bentlakók férõhelyét (ezzel egyidõben jelentõsen
csökkentette a havi ellátás összegét); kényelme-
sebbé teszi az idõsek komfortérzetét. Egyre
többen veszik igénybe a házi gondozási segít-
ségüket. Hozzátartozói összejöveteleket rendez-
nek, s továbbra is várják a nappali ellátottakat! 

A következõ számban bõvebben írunk minderrõl.

Beszámoló folytatása: Útközben egy rövid megállót iktatunk be és az
izai kosárfonás termékei közül válogathatunk s megállapíthatjuk,
hogy egy egész település megélhet a kézmûvességbõl, hisz min-
den ház elõtt kisebb-nagyobb kirakodóvásárba botlunk, ahol egye-
di kézzel készült ajándéktárgyakat kínálnak nagy szeretettel.

Megállunk a Kamionka gerincen, majd Alsószinevéren. A Talabor
szurdokvölgye után a Latorca part melletti hegyoldalban a bátrabbak
leereszkedhetnek a  II. világháborús Árpád-vonal megmaradt  beton
bunkereibe. Felsõszinevérbe érkezve üdítõ séta vár ránk a Szineviri
tó körül, jobbra árnyas fák és meredek hegyoldal, balra pedig a tó
csalogatja tekintetünket. A fényképezõgépek memóriája vészesen
telik, nem is tudjuk, hogy ezt a sok élményt hogy is vigyük haza…

A Kárpátok eldugott falvai, a fölénk magasodó és mégis üdítõen
zöld legelõkkel és erdõkkel tarkított hegyoldalak, az utcákon   haz-
afelé baktató tehenek, a szénás szekerek olyan nyugalmat árasz-
tanak, hogy szívesen maradnánk még egy cseppet, csak úgy kitárt
karral a hegygerincen és átölelnénk ezt a szép vidéket.

Szállásunk felé robogva az autóbusszal, megállunk Szojvai
Emlékparban, ahol 1944-45 között szovjet gyûjtõtábor volt. Több, mint
tízezren haltak meg; a város határában levõ tömegsírjuk jeltelen. E
táborba vitték azokat, akiket a Kárpátalját megszálló 4. Ukrán Front
parancsnokságának 0036-os számú parancsa szerint összegyûjtöttek
a szokásosan hazudott 3 napos munkavégzés – a „málenkij robot“ –
céljából. Az áldozatok neveit egy domboldalt beborító márványtáblák
sokasága õrzi. A borús égboltból esõ ugyan nem csap le ránk, de
szomorúan ballagunk meghúzni a lélekharangot.

Mezõgecsén, finom vacsora után elõadásra invitálnak bennünket a mûve-
lõdési házba. Kényelmesen elhelyezkedünk a padokon és elkezdõdik a
néptáncos gyerekek mûsora. Mi pedig egyik ámulatból a másikba esünk,
ahogy telik az idõ és még mindig – rövid idõ alatt átöltözve – újabb és újabb
táncokkal kápráztatnak el bennünket a gyerekek és fiatalok. Nem gyõ-
zünk gratulálni nekik és meglepetésünkre meg is táncoltatnak bennünket,
mert egy „búcsúestet“ és táncházat szerveztek a tiszteletünkre. Igen megtisz-
telve érezzük magunkat és valamivel éjfél után érünk haza szállásunkra,
de még az elõszobában is eszünkbe jut egy-két tánclépés, amit jó lenne
ellejteni, mert a magyar néptánc kincsestára, ugye tudjuk, milyen bõséges…

Negyedik nap reggelén nehezen szakadunk el vendéglátóinktól, otthon
éreztük magunkat náluk, igazi „vendégmarasztaló“ ellátásban volt részünk
az ittlétünk alatt. A búcsú után Nevicke felé indulunk, idegenvezetõnk ma
ismét Mester András, aki elkalauzol bennünk Kárpátalja fõvárosába,
Ungvárra. A séta kellemes és meglepõen szép a vár és az óvárosi rész,
fényképezõ-gépeink nem gyõzik magukba fogadni az elénk táruló képet.
A vár múzeuma bõséges látnivalót kínál, a tömeg viszont hatalmas, úgy
tûnik, hogy Ungvárra ma nagyon sokan kíváncsiak. A vár alatt üdítõ
kikapcsolódás ezután sétát tenni a különbözõ korok népi építészetét
bemutató madárfüttyös és futórózsás skanzenjében. A városban sétálva
megérint bennünket a régi korok hangulata, szerencsére itt több épületet
sikerült megõrizni az utókornak s ezzel idecsalogatni a kirándulókat,
érdeklõdõket. Európa  leghosszabb hársfasorának megtekintése után
hosszú-hosszú út vár ránk hazafelé, apró nüánszként közbeiktatva egy
ukrán-magyar határátkelést, ahol szerencsére „simán“ átlibbenünk, mert
az elõttünk félreállított busszal ellentétben nálunk senki sem akart semmit
sem átcsempészni a határon, csupán az emlékeinket visszük haza.

Nehéz szavakba önteni ezt a négy napot, nehéz megfogalmazni, mi mindent
láttunk, gondoltunk és éreztünk, miközben a kicsit elfelejtett Kárpátalján
utaztunk, sétáltunk. Köszönet illeti Mezõgecsét, hogy fogadott bennünket,
azt a szeretetet és gondoskodást nem felejtjük el, melyben részünk volt.

Ugyanilyen szeretettel várnak bennünket augusztus végén is, a Lekvár-
fõzõ Fesztiválra. Nagyon szívesen indítunk egy érdeklõdõ csoportot
Lakitelekrõl. További információért kérem keressenek a Mûvelõdési Házban,
illetve telefonon a 76/449-034, illetve a 70/931-7886-os tel.efonszámon. 

Õszintén remélem, hogy egy érdekes és vidám „ekvárkóstoló kirándulás-
ról“ számolhatok majd be a szeptemberi Lakiteleki Újságban…    Dávid Orsolya

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Használókat, 

hogy a könyvtár 2012. június 25-tõl július 20-ig
nyári szabadságolások végett

ZÁRVA TART.
J ú l i u s  2 3 - á n h é t f õ  9  ó r á t ó l  

ú j r a  s z e r e t e t t e l  v á r j u k  Ö n ö ke t !
Dékány Zoltánné könyvtárvezetõ



Kedves Olvasóink!  A 2011-2012-es tanév utolsó hetei sok-sok program-
mal, színes forgataggal köszöntöttek ránk. Ezekbõl szeretnénk Önöknek
átadni egy csokorra valót.

Május 26-án rendeztük a mûvelõdési házban citerásaink és néptáncosaink
tanévzáró bemutatóját. A remek programban Sallainé Gyõri Csilla, Sallai András és
Vadas László vezetésével bemutatkozott a citerások és a táncosok minden korcsoport-
ja. Táncosaink a tanév utolsó három napján Erdélybe utaztak, ahol a Vice környéki fal-
vak fesztiváljain is nagy sikerrel szerepeltek.

Május 30-án negyedik, hatodik és nyolcadik osztályosaink kompetencia mérésen
vettek részt. Június elsõ napjaiban befejezõdtek mûvészeti iskolásaink és általános
iskolásaink tanévzáró vizsgái is.

Június 1-jén az óvoda és az általános iskola szülõi közössége az önkormányzat anya-
gi támogatásával pedagógusnapot szervezett. Köszönjük a szép mûsort, a finom va-
csorát! Jó volt együtt lenni, beszélgetni, gyönyörködni óvodásainkban, diákjainkban.

Zeneiskolánk pedagógusai és diákjai június 3-án a lakiteleki római katolikus templom-
ban jótékonysági hanversenyt adtak a templom tetõszerkezetének felújítására.

Zeneiskolásaink tanévzáró koncertjére, valamint grafika tanszakosaink évzáró kiál-
lítására június 6-án került sor a mûvelõdési házban. 

Június 11-én a nyárlõrin-
ci és a lakiteleki iskolá-
sok Eötvös-napon vet-
tek részt a Tõsfürdõben.
Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani
Czinege Orsolyának, a
Turisztikai Kft. vezetõ-
jének és kedves munka-
társainak a szíves fogad-
tatásért, a remek déle-
lõttért! A tréfás versenyszámokkal fûszerezett napon vendégeink voltak a kecskeméti
Parázs Központ munkatársai, akik a fogyatékkal élõk mindennapjait tették megtapasztal-
hatóvá gyermekeink számára. Diákjainknak lehetõségük volt kipróbálnia
kerekesszékeket, fehér bottal tapogatózni az akadálypályán, bekötött szemmel
tájékozódni a fûszerek világában. Az Ifjúsági Otthon játszóházának most is nagy sikere
volt, s köszönjük szépen a nyárlõrinci szülõk által fõzött remek paprikáskrumplit is!

Június 13-án elõször
rendezte meg a
Muraközy János Hon-
véd Hagyományõrzõ
Egyesület azt az
akadályversenyt ,
amely iskolánkból a
N é p f õ - i s k o l á r a
vezetett. A gyermekek
tíz akadály leküzdé-
sével juthattak el a
célba. 
Volt ezek között
helytörténeti állomás,
képösszerakás, állat-
nyom felismerés, cél-
lövészet is. 
Köszönjük szépen
Heinrik Gábor
parancsnok úrnak,
Tornyi Gyula
lövészetvezetõnek
és a hagyo-
mányõrzõknek a
remek délelõttöt. 
A népfõiskolán finom
marhapörkölt és kap-
ros-túrós lepény várta
a versenyzõket,
amiért Lezsák
Sándor elnök úrnak
s z e r e t n é n k
köszönetet mondani.

Nyolcadikos diákjaink június 16-án ballagtak el iskolánkból. Hetedikeseink sok munká-
val, nagy találékonysággal díszítetteék fel a tornatermet a bankettre, majd pedig az iskolát
és az udvart az ünnepségre. Szeretnék köszönetet mondani minden osztályfõnöknek, a
gyermekeknek és a szülõknek is a fáradozásért. 

Ballagóink közül
nyolc éven át kitûnõ
bizonyítványáért ,
t a n u l m á n y i ,
m û v é s z e t i
versenyeken való
kiemelkedõ szere-
pléséért, kimagasló
k ö z ö s s é g i
m u n k á j á é e r t ,
iskolánk hírnevének
öregbítéséért hár-
man kapták meg a
„Lakiteleki iskola
kiváló tanulója“
címet. Õk: Akócsi
Zsófia, Bártfai
Anna és Sánta
Márton. További
munkájukhoz, tanul-
mányaikhoz sok sik-
ert és örömöt kívá-
nunk nékik és
családjaiknak!

Minden ballagó diákunknak Áprily Lajos szép gondolatával kívánunk boldog további isko-
laéveket, jó egészséget, sok szerencsét az életben:

Á m u l n i  m é g,  a m e d d i g  l e h e t ,  
a m í g  a  s z í v e d  j ó  ü t e m r e  d o bb a n,  
m e g õ r i z n i  a  t á g u l ó  s z e m e t ,  
m e l l y e l  c s o d á l ko z t á l  g y e r m e k ko r o d b a n

MINDEN DIÁKUNKNAK, ISKOLÁNK DOLGOZÓINAK ÉS MINDEN
LAKITELEKI CSALÁDNAK SZÉP NYARAT, JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7. oldaljúnius

F I G Y E L E M!

SZEREZZEN ÉRETTSÉGIT A LAKITELEKI  NÉPFÕISKOLÁN!

V Á R J U K  J E L E N T K E Z É S É T
A  K E C S K E M É T I  N É M E T H  L Á S Z L Ó  G I M N Á Z I U M  

K I H E LY E Z E T T  TAG O Z AT Á R A .

C S AT L A K O Z Z O N  2 0 12  S Z E P T E M B E R É B E N  I N D U L Ó  
9.  É S  11.  É V F O LYA M O S A I N K H O Z !

B õ vebb  f e l v i l á go s í t á s s a l  ö r ö m m e l  s z o l g á l u n k  a
7 0 / 9 3 1 - 78 0 8,  i l l.  a  76 / 4 49 - 0 7 7 é s  a  76 / 5 49 - 0 49 - e s  

t e le f o n s z á m o k o n.

N E  F E L E D J E :  A  T U D Á S  H ATA LO M



Plébániánk júniusi krónikája

Május 27. Hõsök napja 

Ugyanezen a napon
hagyományos családi

nap.

Több kép:
WWW.lakitelekipleba-

nia.hu

Május 28. Pünkösdhétfõ
– ZARÁNDOKLAT

„Pünkösdi megújulás a Magyar
Szent Családdal“

Gyalogos zarándoklatot szerveztünk Lakitelek, Nyárlõrinc, Szentkirály,
Lakitelek útvonalon 2012. május 28-án, pünkösdhétfõn.

A 3 település adott volt, mivel a Magyar Szent Család egyedül álló módon itt
van a közelünkben. Szentkirályon Szent István, Lakiteleken Szent Imre és
Nyárlõrincen Boldog Gizella ereklyéje van.

Célunk a lelki megújulás. Elsõsorban családjainkban, mert ez minden
közösség alapja. Másodsorban közösségeink, hazánk és nemzetünk
megújulásáért imádkoztunk a Magyar Szent Család közbenjárását kérve.

Felkerestük mind a három plébános atyát, és õk nagy lelkesedéssel támo-
gatták elképzelésünket.

Úgy gondoltuk, hogy 20-25-en leszünk, és csak egy pár zarándokút
megtétele után érjük el az 50 fõs létszámot. Meglepetéssel, és szívünkben
nagy örömmel tapasztaltuk, hogy indulásra több mint 70-en jöttünk össze.

7 órakor imával kezdtük a templomban, majd Ferenc atya megáldotta a
zarándok keresztet és a zarándoklatra indulókat.

Nyárlõrincen rövidebb pihenõt tartottunk. Beérkezve a településre
harangzúgás fogadott bennünket. A Boldog Gizella ereklye elõtti közös imád-
ságot követõen, amelybe bekapcsolódtak a nyárlõrinci hívek is, megvendégel-
tek bennünket. Sajnos Ágoston atya nem tudott velünk találkozni.

Szentkirályon Puskás atya messzire kijõve fogadott bennünket harangzúgás
mellett. Szent István ereklye elõtti imádságot követõen itt egy hosszabb pihenõt
tartottunk. A lakitelekiek által készített tarhonyát a szentkirályiak egészítették ki
és készítették el igen ízletesen a zarándokok számára.

Lakitelekre nem sokkal a szentmise elõtt érkeztünk meg harangszó
kíséretében. Szent Imre ereklye elõtt is elmondtuk tiszteletére a litániát, majd a
Magyar Szent Család közbenjárását kérõ imádságunkat. Zarándoklatunkat a
hálaadó szentmisével fejeztük be.

Úgy hirdettük meg a zarándoklatot, hogy aki nem tudja vállalni végig az utat,
az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között. Voltak szép számmal
ilyen testvéreink is. Nagyon örültünk, hogy ki-ki a maga erejéhez mérten kap-
csolódott be az imádságos utunkba.

Külön köszönetet mondunk azoknak a testvéreknek, akik imafelajánlá-
saikkal hordozták a zarándokokat.

Köszönetet mondunk a plébános atyáknak támogatásukért, a 3 település
híveinek segítségükért és imáikért, valamint a zarándok testvéreknek a csat-
lakozásért.

Tervek szerint a következõ zarándoklat augusztusban Szentkirályról indul, és
a Szent István napi búcsúra érkezik vissza a településre.

Rozsnyói Ákos

Ferenc atya áldása

után elindul a zarán-

doklat Lakitelekrõl.

Információk, 

részletek, képek a

www.magyarszentcsalad.hu

oldalon találhatók.

Június 12-én a lakiteleki Eötvös Iskola és Zeneiskola
tanárai  koncertet adtak a templom javára.

Jézus SzívJézus Szívee
búcsú búcsú 

Képünkön az ünnepi szentmise 
szónoka,

Hajdú Jenõ apát kanonok, 
fõesperes 

Több kép: www.lakitelekiplebania.hu

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

„Cselekedj úgy, mintha minden rajtad múlna, miközben tudod, hogy valójában minden Istenen múlik.“ (Loyolai Szent Ignác)

LAKITELEKI    ÚJSÁG június8.oldal

Szentkirály

Nyárlõrinc

Lakitelek



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

„Mert felkel a nap nagy hõséggel…“ (Jk 1,11.)

LAKITELEKI    ÚJSÁGjúnius 9.oldal

Mostanában szinte ránkszakadt a Nap heve, próbára téve  mindeneket.
Esõért kiált szomjazó földünk,  felüdülést remél  és vár az ember.  Nehezen
viseljük  a szokatlan meleget.   Igyekszünk enyhet adó hûvös helyet keres-
ni.  Ám lelkünkre is nyomasztólag hat, –  „mint akik a napnak terhét és
hõségét szenvedjük“(Mt 20,12.)

Ezért is kiált így a zsoltáros: „Isten,  az embernek fiai a te szárnyaid-
nak árnyékába menekülnek; a Mindenható árnyékában nyugszik az“
(Zs 36,8; 91,1.) Vagyis Isten közelségében, szeretetében,  igazságában,
hûségében  talál védelmet és enyhelyet. 

Ahogy majd megjön az áztató esõ, égi áldás,  és felüdíti a természet
világát, úgy vágyakozik emberlétünk  az „élõ víz“ , az örök ige  megelevenítõ
és megújító erejére,  léleküdítõ hatalmára, amely idejében megérkezik
majd.  

Az emberi vágyban olykor a türelmetlenség és  követelõzés   szólal meg
egy világi énekben:  – „Add már, Uram, az esõt!“ –;  holott a hívõ lélek
bizonyos abban, hogy „jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mire van szük-
ségetek, még mielõtt kérnétek tõle“(Mt 6,8.) 

A nyári idõszak  nem csupán a szünidõt, a munkából való kikapcsolódást,
szabadságolást, pihenést jelenti, de a lelki, szellemi feltöltõdést is, miközben
az áldott esõ, érlelõ napfény, mûködõ isteni kegyelem  által  eljõ  majd az
örvendezõ aratásnak,  az „élet“ betakarításának ideje.

Legyen ez a néhány hónap népünk, gyülekezetünk életében hittel és
reménnyel elhordozhatóvá  és  Istentõl sok áldás forrásává.  

Helyreigazítás:
A legutóbbi számunkban adtunk hírt olvasóinknak, hogy az egyházmegyei
hittanverseny vándordíját második alkalommal is megnyerte 10 fõs csap-
atunk. Beszámolónkban  közzétettük azok nevét, akik gyülekezetünket
képviselték, és ezt a tiszteletre méltó eredményt elérték. Sajnálatunkra épp
a csapat  egyik legmeghatározóbb tagja maradt ki a felsorolásból. A
számítógép „ördöge“ tréfált meg minket.  Elnézést kérünk érte, és magától
az érintettõl.  
Álljon itt neve csupa nagybetûvel: TUBAK CSILLA.

„Mindenki úgy adjon, ahogyan elõre eldöntötte szívében, 
ne kedvetlenül vagy kényszerûségbõl; 
mert a jókedvû adakozót szereti az Isten.“  (2 Kor. 9,7.)

HULLADÉKGYÛJTÉS, S ENNEK JUTALMAZÁSA
VOLT GYÜLEKEZETÜNKBEN

A Lakitelek-Nyárlõrinc Református Társegyházközség  gyülekezete és
ifjúsága idén újra jótékonysági hulladékgyûjtést szervezett április 13 és 16.
között a nyári gyermektáboroztatás javára. Az összegyûjtött hulladék árából
támogatjuk a tábor költségeit, hogy minél olcsóbban tudjanak gyermekeink
részt venni rajta.

Felhívásunkra, s a tavalyi gyûjtés sikerességére tekintettel,
gyülekezetünk fiataljai és idõsei megmozdultak, s megmutatták, hogy a
nemes cél érdekében össze tudnak fogni. Hiszen egy nagy konténer telt
meg papírral, s egy hatalmas nagy konténer vassal. Így összesen össze-
gyûjtöttünk 30q papírt, s 30 q vaslemezt. Ennek értéke 211.930 Ft. Ehhez
az összeghez felajánlásként érkezett egy 25 eurós adomány holland
testvéreinktõl, barátainktól. Így összesen 218.000 Ft-ot sikerült össze-

gyûjteni. Nyárlõrinci testvéreink is besegítettek, amelynek hozzájárulását a
késõbbiekben kapjuk meg és  tesszük az összeghez.

Mindenkinek, aki részt vett kezdeményezésünkben, szeretnénk
megköszönni, hogy felajánlásával hozzájárult e nemes cél sikeréhez. 

Támogatásával nagymértékben elõsegítette, hogy gyermekeink anyagi
téren zavartalanul részt vehessenek a nyári táborban. 

Gyermekeink között versenyt hirdettünk, hogy ki mennyit gyûjt össze.
Mindnyá jukat  meg ju ta lmaz tuk  va lam i l yen  fo rmában
tanévzáró is tent isz te le tünkön.

Álljon itt ezen gyermekek neve: Tubak Flóra és Csilla, Patkós
Evelin, Szûcs Ferenc, Szûcs Kata, Szûcs Zsóka, Magyar Péter, Magyar
Dániel, Magyar Mirjam, Parádi Levente és Szilveszter, Oros Ádám,
Németh Vanda, Raisz gyerekek, Szabolcska Krisztina, Zsetkó Dávid,
Fekete Vivien, Csille Lajos, Aszódi Janka. Köszönjük nekik!!!

Álljon itt azok neve is, akik részt vettek e nemes akcióban:
Kasztel Anita, Oros Zsolt és családja, Bakos Jánosné, Fekete

Lászlóné, Kapás Béláné, Csinger Gyula, Tiszavölgyi Imréné és élettár-
sa, Kiss Antalné, Lovas István és családja, Fodor József és családja,
Dósa Ferenc és családja, Parádi Szilveszter és családja, Szabó István,
Subicz Ernõ, Szabó Tamás, Zsetkó Zsolt, Németh Jenõné, Gál József,
Cseh Jánosné, Laki István, Szentirmay Tamás, Patkós család, Zúbor
család, Varga Lászlóné, Kozma Gyula, Magyar Péter és családja,
Bakos Attila, Laczkóné, Szilvási Ferenc, Szûcs Ferenc és kiterjedt
családja, barátai, szomszédjai, Madari Róbert, Petrezselyem Józsefné,
Kis Istvánné, Vári István és családja, Golovics Mihály és édesanyja,
Gyõzõ Molnár Imre, Harmatos Áronné, Raisz Árpád és családja, Csille
Lajos és családja, Mihály Tiborné, Tubak János és családja, Akócsi
János és családja, Szabolcska család.

Ha valakit esetlegesen kifelejtettünk, elnézést kérünk érte. Minden adakozó kéz
segítségét nagyon köszönjük. 

Köszönjük a Jutka bolt, a Levendula bolt, s a Könyvtár dolgozóinak azt
a nagy mennyiségû papír adományt, melyet eljuttattak számunkra.

Köszönjük két édesapa, Parádi Szilveszter és Oros Zsolt munkáját,
akik idejüket, energiájukat nem sajnálva egész hét végén rendelkezésünkre
álltak, elhozták a hulladékot minden olyan helyrõl, ahonnan nem tudták
eljuttatni a konténerekbe.

Köszönjük mindenki segítségét, s reméljük a jövõben is meg tudjuk ren-
dezni gyûjtõ akciónkat.

Egyedül Istené legyen a dicsõség a gyûjtés sikeréért. 

Tubak János 
theologus

Az ISTENTISZTELTEK RENDJE 
a nyári idõszakban sem változik:  

Minden vasárnap  9 órakor Lakiteleken a templomban, 
11 órakor Nyárlõrincen az imaházban, valamint

minden hónap elsõ vasárnapján reggel 8 órakor 
a Tiszaalpár központjában lévõ kicsiny templomunkban

tartunk istentiszteletet.  

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!
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2012. június 18-20-ig, három napig a
Népfõiskola biztosította a Pénzügyõr
Zenekar szállását, étkezését, gyakorlási
helyét, ezzel segítve felkészülésüket
több környékbeli fellépéshez. 

A Pénzügyõr Zenekar

A Pénzügyõr Zenekar országosan ismert és ked-
velt hivatásos fúvószenekar, amely 1942-ben
alakult állandó együttessé és hódította meg a zen-
erajongók szívét. 

A Pénzügyõrség életében a kulturált szóra-
kozás igénye már korán megmutatkozott. A
zenekar története egészen az 1890-es évekre nyú-
lik vissza, amikor önképzõ- és társaskörök,
dalárdák, kisebb-nagyobb hangszeres együttesek
alakultak lelkes pénzügyõrökbõl, akik alkalmi
mûsorokkal szórakoztatták közönségüket. 1925-tõl
egymás mellett több mûvészeti együttes is
mûködött a testületen belül. 

1942-ben, a Pénzügyõrség megalakulásának 75
éves évfordulóján a Pénzügyminisztérium elren-
delte egy „Országos Pénzügyõrségi
Fúvószenekar“ felállítását a jubileumi ünnepségek
méltó megünneplésére. Az együttes egyenruha
viselésével és színvonalas hangversenyeivel nép-
szerûsítette a testületet. Az elmúlt 70 év során a
zenekar számos belföldi és nemzetközi felkérés-
nek tett eleget, és rendezvényei a közönség
részérõl nagy tetszést arattak. 

2011. január 1-jén a Vám- és Pénzügyõrség és az
APEH összevonásával létrejött a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal. Az együttes a régi elnevezésének
megfelelõen Pénzügyõr Zenekar néven mûködik
tovább a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális
Intézetének szervezeti egységeként. 

A 33 fõs zenekar szakmai vezetõje Kapi-Horváth
Ferenc pénzügyõr ezredes, vezetõ karmester,
helyettese Nyers Alex pénzügyõr õrnagy,
karmester. 

A zenekar több mûfajban is otthonosan mozog a
klasszikus fúvószenétõl a modern tánczenéig.
Koncertjei, formációs bemutatói (gyepshow)
közkedveltek. Szerepléseiket számos rádió-,
televízió-, film- és CD-felvétel õrzi. Rendszeresen
lépnek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos
rendezvényein, hangversenyeken, fogadásokon.
Szerepléseik során jelentõs hazai és nemzetközi
elismerést szereztek.      Kapi-Horváth Ferenc

CSALÁDKONGRESSZUS –  2012. július 12-15.
A Népfõiskola az idei évben elõször, a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének segítségével  Családkongresszust szervez! 

Ízelítõ a programjainkból:

Július 12. (szerda)
2030 Esti program: Hangszerelt népdalok, megzenésített
versek; Csillagnézés távcsõvel (idõjárásfüggõ)

Július 13. (csütörtök)
930 – 1130 Megnyitó – Kardosné Gyurkó Katalin, NOE Szer-vezõ
Bizottság elnök; Lezsák Sándor, Országgyûlés alelnöke, a
Népfõiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke; Hans Kaiser,
volt miniszter, a Konrad Adenauer Alapítvány Magyarországi
irodájának vezetõje. Majd a Szironta Csengettyûzenekar
Családbarát Önkormányzat díj átadása
1130 – 1230 Az élet ajándéka Elõadó: Keresztes Ilona
Az élet átadása belénk oltott ösztön, amit sok öröm, vá-gyakozás,
beteljesülés kísérhet. Emellett azonban áldozatot is jelent. Néha
kisebbet, máskor nagyobbat, de elõfordulhat, hogy emberfelettinek
tûnõ tehernek látszik. Az elõadásban a családi mûsorok
szerkesztése során megismert családok történetén keresztül
mesélném el gyermekek érkezését örömben, nehézségben,
betegségben, bánatban.
1600 – 1800 Családi programok: Vízifoci, lovasbemutató
(Lezsák Levente, lovas kaszkadõr); Családi vetélkedõk
(Csipkedõ, gólyalábazás, látnivaló kirakó, klaviatúra kirakó, vízi bomba
háború, érme gyûjtõ verseny, falevél, termés felismerés, lisztfújás)
Július 14. (péntek)
930 – 1030 Vitalitásgenerátorok: Testi-lelki egészség
megõrzése a családban (Elõadó: Fazekas Ágnes).
„Gyermekeinket boldognak szeretnénk látni. És mi magunk is meg
kell, hogy küzdjünk a hétköznapi nehézségekkel. Elõadásom arról
szól, hogy erre milyen lehetõségeink, milyen forrásaink vannak, és
hogyan tudjuk ezeket mozgósítani a családban. A tudományos
háttér felvillantása után a résztvevõk szekciókban ismerkedhetnek
meg mélyebben a testi-lelki jóllétet fenntartó eszközökkel.“

Július 15. (szombat)
930 – 1030 Nevelés az élet szolgálata – Akarom a jót, s

a rosszat teszem (Elõadó: Uzsalyné Pécsi Rita) Mit jelent, hogy
valaki „intelligens“? Értelmes, okos gyerekek/felnõttek miért nem
képesek életüket irányítani?Hogyan lehet felkészíteni gyer-
mekeinket a bizonytalan élethelyzetekre? Miért nem fogad szót,
amikor már százszor megmondtam neki? Legfõbb tulajdonsá-
gainkat örököltük, vagy tanuljuk? Mire való a játék, a mese, a raj-
zolás, a zene? Sokdiplomás ismerõseink miért bizonyulnak
szinte analfabétának a kapcsolataikban? Kitûnõ tanulónak miért
nem elég elmondani, hogy nem csak õ van a világon, hogy
gyõzni nem érdemes a másik letaposása árán? Természetesen
az ilyen és ezekhez hasonló élethelyzetekre nem lehet receptet
osztogatni, de ha megismerjük, mit jelent az érzelmi intelligencia
és mi köze van pl. a kitartásunkhoz, az együttérzésünkhöz, az
önfegyelemhez, az indulataink kezeléséhez, biztosan közelebb
juthatunk a mindennapokban is mûködõképes megoldásokhoz.

Mindezek mellett csoportos beszélgetések, családi programok
segítik a szabadidõ hasznos eltöltését kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Az ízelítõben található elõadások nyilvánosak, min-

den kedves érdeklõdõt szeretettel várunk a Népfõiskolára.

KEDVES VENDÉGEK! AZ USZODA, SZAUNA ÉS
A SÓSZOBA  2012. június 18-tól  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 !

A lakiteleki Népfõiskola idén júniusban immár
10. alkalommal látja vendégül a Gördülõ Tánc-
csoportot, hogy egy hétig nyugodt körülmé-
nyek között edzõtáborozhassanak. A tábor
végén, az Akadálymentes napon több száz nézõ
tekintheti meg látványos elõadásukat, szintén
10 éve.

Gördülõ Tánccsoport 
1999. május 14-én alakult meg a Gördülõ Tánccsoport, ahol

minden táncos kerekesszékkel közlekedõ mozgássérült.
Valamennyiünk életébe pozitív változást hozott a
kerekesszékes tánc.

Az elõadások során rájöttünk, hogy a tánccal képesek
vagyunk megmutatni azt, hogy a kerekesszékbe kényszerült
ember is tud teljes életet élni, fizikai korlátait legyõzve értékes,
maradandó mûvészi alkotást létrehozni, ezzel együtt a
közönség számára szórakoztató produkciót nyújtani.

A speciális koreográfiát igénylõ elõadásunk a nemzetközi
táncvilág egyedülálló színfoltja. A mára már több mint 3 órát
felölelõ mûsorunk, a Gördülõ-show színes repertoárján a
legkülönfélébb stílusú és mûfajú táncok szerepelnek a nép-
tánctól a kán-kánig, a keringõtõl a modern show-táncig. 

2003-tól minden évben Lezsák Sándor úr felajánlásából a
kerekesszékes emberek számára teljesen akadály-
mentesített Lakitelek Népfõiskolán tarthatjuk egy hetes tánc-
táborunkat. 

A közönség szeretetén túl sikereinket példázzák többek
között az olyan elismerések, mint a 2002-ben Veszprémben
megrendezett Országos Kortárs Összmûvészeti Fesztiválon
elnyert „Post Scriptum“-díj, vagy részvétel 2003-ban az
osztrák nagykövetség bálján a Szépmûvészeti Múzeumban.
2005-ben a Pannon GSM Példakép Alapítványa kitüntette
Sárai Ritát, a csoport mûvészeti vezetõjét, koreográfusát,
2007-ben pedig Zsófia spanyol királyné tiszteletére tán-
colhattunk. 

2001 nyarán „Gördülõ világ“ címmel, 2006-ban pedig
„Gördülõ Show“ címmel készült a tánccsoportról dokumen-
tumfilm. Két riportkönyvet tudtunk megjelentetni. 2004-ben
„…és így táncolunk mi“ címmel tagjaink személyes vallomá-
saival, a következõ 2010 februárjában egyik alapító tagunk,
Ungvári Györgyi tollából, amelynek címe „…és 10 éve így tán-
colunk mi“. 

Célunk, hogy jobban megismerjék az emberek ezt a „más-
fajta“ életet és lássák, hogy ugyanúgy, mint az egészséges
emberek, a mozgáskorlátozottak is dolgoznak, gyermeket
nevelnek, szórakoznak, sportolnak, egy szóval megállják
helyüket az életben. 
Akit bõvebben érdekel a Gördülõ Tánccsoport élete, látogas-
son el honlapunkra: www.gordulotanc.hu              Sárai Rita

A Gördülõ Tánccsoport 
edzõtábora, 2012. június 16-23.

A Pénzügyõr Zenekar fellépése A Pénzügyõr Zenekar fellépése 
a lakitela lakiteleki Peki Piactéreniactéren, 2, 2010122. június 2. június 200..
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Akikre büszkék vagyunk… (6. 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… Végtelen a sor, de hál'Istennek végtelen az elõttünk „felsorakozók“
száma is, hiszen mindig csatlakoznak hozzájuk újak, s még újabbak. Bizony
ettõl lesz csodás a világ, a mindennapok szürkesége! Mert van, aki segíti
nekünk kiszínezni az eget, elandalít egy lágy dallammal, vagy épp felráz egy
ritmusos zenével, esetleg ámulatba ejt, csodáltat bennünket az alkotásával…
Olykor elég csak a szemébe nézni, hallani a hangját, látni õt és alkotását, s
máris jobbá válunk mi is. Más lesz a segítségükkel a bennünket körülölelõ
világ…

Harmatos Zoltán
informatikus, kulturális

szervezõ, dobos, 
akit most szeretnék 

bemutatni.
Akikre büszkék vagyunk… (6.
rész)

– Kicsi gyermekként lettél
lakiteleki, s azóta e falu az
élettered.  Mit érzel Lakitelek
iránt? Hogyan eresztettél itt
gyökeret? 
– A felmenõim mind a
Tiszántúlról származnak, azt hiszem, édesanyámban
még megvan az otthon érzésének megosztottsága.
Nekem ez már egyértelmûen Lakitelek, nem is emlék-
szem tisztán a nemlakiteleki érzésekre. Korábban buta
módon azt gondoltam, hogy „szinte csak“ bennem van
meg ez a Lakitelek iránti túlvezérelt szeretet és lojal-
itás. Késõbb mások által sikerült rájönnöm, hogy az itt
élõ emberek általában többet éreznek ez iránt a falu
iránt, a Tõserdõ és a Tisza iránt, mint a máshol élõ
emberek, akik valószínûleg szintén szeretik a saját
környezetüket. Sokan mondják, hogy van itt valami
meghatározhatatlan, összegyûlt itt valami olyan erõ,
ami másképpen mozgatja az itt élõk fantáziáját, másképpen élik itt ez által az
itteniek a hétköznapokat is. Biztos, hogy mindenki ismeretségében vannak szép
számmal máshonnan ideköltözött, régen városi emberek, akik nem véletlenül,
vagy a falura költözés trendje miatt találták meg éppen Lakiteleket.
Errõl jut eszembe, ha újságíró lennék, biztosan megkérdeznék pár
mostanában ideköltözött embert, hogy mi az, ami miatt éppen ezt a helyet
választották a letelepedés helyéül. Biztos lenne pár érdekes, akár transzcen-
dentális alapokon nyugvó válasz is. :)
Én sajnos már nem tudok külsõ szemlélõként nyilatkozni a faluról, mert ez a
hely már az enyém, én meg az övé vagyok.
– A kis Zolika hogy érezte magát az iskolában? Mennyire segít, vagy gátol egy
gyermeket az, ha az édesanyja egy iskola igazgatója?  Az én anyukám tanított
engem is, emlékszem, hogy tõlem várt a legtöbbet, elsõként engem kapott el, ha
valami gond volt a teremben… aztán ez folytatódott a saját gyermekeimmel… Azt
mondták ekkor a gyerekeim: hátrányos helyzetû a pedagógus gyereke.  Te is
éreztél ilyet?
– Hú, ezt a részét az életemnek sikerült majdnem teljesen elfelejteni, de a példád
visszahozott minden régi emléket. Szörnyen és halmozottan hátrányos helyzetû
az a gyermek, akinek az anyja nem csak pedagógus, hanem egyben
intézményvezetõ is. Ez körülbelül olyan érzés, mintha valaki feleségül venné az
egyébként rendkívül szigorú fõnökét. Teljes kontroll minden pillanatban, nincs
lehetõség trükkökre, vagy a dolgok odázására. Elmondok egy sztorit, ami jól
fogja érzékeltetni a velem való „kivételezést“ zsenge iskolai éveimben.:)
Az irodalom tanárunk általában jó egészségnek örvendett, nem betegeskedett,

nem hiányzott, emlékeim szerint mindig jelen volt, amikor kellett. Kivéve egy alka-
lmat – talán hatodikban? – mikor is megkaptuk a számomra kisebb sorscsapással
felérõ helyettesét –, édesanyámat. Ráadásul én voltam a hetes... egyedül, mert
a hetestársam beteg volt. Szóval osztály vigyázz, és „Tanár néninek tisztelet-
tel jelentem....“ – így kezdõdött vörös fejjel az aznapi vesszõfutásom.
Aztán megkérdezte mit tanultunk és rögtön feltett egy keresztkérdést, amire
páran jelentkeztek is – de én nem. Természetesen engem szólított, tudom-e
a választ – nem tudtam – ülj le, egyes. Ez volt azt hiszem az elsõ egyesem
az általános iskolában. A következõt jó tíz perc múlva kaptam meg, amikor
egy másik kérdésre ugyanígy nem tudtam a választ. Ha jól emlékszem a
hidegverejték és a teljes megalázottság volt jellemzõ arra az óráknak tûnõ
45 percre. 
De hadd mentsem õt, tökéletesen érthetõ ez a fajta elvárás és szigor, azt
hiszem, most már ezt én sem csinálnám másként, viszont röviden mondhatjuk
azt, hogy nem fenékig tejfel tanárszülõ gyerekének lenni.  
– „Már kiskoromban elhatároztam, hogy informatikus leszek.“ Ismerõs ez a
mondat? Vagy neked a leghalványabb gondolatod sem volt, hogy ezt
válaszd… csak úgy lettél számítógépes…
– Inkább az a mondat az ismerõs, hogy: „Már kiskoromban elhatároztam, hogy
kukás leszek!“ Amennyit kicsiként láttam és felfogtam, a kukásutókon hátul álló
és le-felugráló emberek életének víziója volt egyenlõ nekem a korlátlan szabad-
sággal. Az irigyelt fölnõtt emberek sorsa, akiknek jó, mert megtehetnek bármit,
például utazhatnak egy szép színû autó hátulján a szélben.
Aztán kicsit késõbb vonatvezetõ akartam lenni (vagy mozdony?) és csak ezek
után informatikus. Nem tudom persze melyikkel jártam volna igazán jól.
A konkrétan átgondolt, felelõs gondolatok és lépések nem annyira voltak rám
jellemzõek tizenévesen, nagyon sokáig voltam gyerek, bizonyos értelemben még
most is az vagyok. Az ilyen karakánul megfogalmazott mondatok sajnos távol áll-
tak tõlem akkoriban, tehát inkább a véletlennek köszönhetõ az én infor-
matikusságom.  
– Nemcsak felhasználója, tanítója is lettél a számítógépes programoknak.
(Egy OKJ-s képzésben még engem is tanítottál.) Mit jelentett az oktatás?
– A tanítás olyan dolog, amit bármikor szívesen vállalnék gondolkodás nélkül –
nagyon szeretek egyébként is dumálni, gondolatokat átadni, megtanítani. A
legjobb élmény ebben az, amikor olyan emberrel kell valamit megértetnem, aki
nagyon messze van a számítástechnika világától vagy nagyon másképpen gon-
dolkodik. Ilyenkor megpróbálok az illetõ észjárásához és néha radikálisan
különbözõ világához igazodva olyan példákat hozni, amiken keresztül világos
lesz a megoldandó feladat és annak megfejtése. Szóval, ha lenne még egy
életem – vagy több, mint a számítógépes játékokban –, akkor az egyiket
szívesen tanárként élném le. De ez egy másik, még felelõsségteljesebb életmó-
dot kívánna, ezt nem lehet csak úgy kicsit és csak mellékesen csinálni.
– „Majd Harmatos Zoli megjavítja!“ – számtalanszor elhangzik az ismerõseim
körében ez a mondat. Tényleg szoktál javítani is gépeket, vagy csak mi erõsza-
koltuk rád, amikor hívtunk bármilyen számítógépes probléma elhárításában? 
– Csak ti erõszakoltátok rám! :) Ha van idõm és képességem, akkor természete-
sen megcsinálok mindent – mostanában az elõbbi faktor a legnagyobb ellen-
ségem – az idõ, amelynek a megfelelõ beosztása szerintem külön tehetség
kérdése, amivel engem nem áldottak meg túl bõkezûen. De azért igyekszem.
– MAGNA Bt. – jut eszembe! Mit takar ez a vállalkozás? Kivel, s mire szövetkeztél?
– A cég csak egy szükséges forma, én legszívesebben egyszerûen Harmatos Zoli
lennék, aki csinál ezt, meg azt, meg amazt, de ebben a furcsa világban
muszáj valamilyen jogi vagy nem jogi személyiség mögé bújni, különben a
végén még nem tudok áfát visszaigényelni.
A legszívesebben periódusokra osztanám az egész életemet, 4-5-6 évekre

és ezen belül kipróbálnék mindent az asztalostól a fókatenyésztõn át a kok-
télesernyõ-készítõ kisiparosig, hogy minél több aspektusból tapasztaljam
meg ezt a szép földi életet. 
– Az önkormányzat és intézményei honlapjának Te vagy a tervezõje, szervezõ-
je, irányítója, karbantartója…  a mindennapi felelõse…  Mi a feladata egy
számítógépes gurunak?
– Közhelynek számít, de igaz: a közigazgatásban, az iskolában, de még az
orvosi rendelõben is egyre inkább az informatika határozza meg az ügyintézési
módokat. Az hogy ez mennyire szerencsés, vagy nem, mindenki eldöntheti
maga. Véleményem szerint egy kicsit túlizgulja az emberiség a folytonos
mûszaki újdonságokra való törekvését. Ezt az izgalmas újdonságot ráadásul a
minél nagyobb, szebb, gyorsabb és okosabb „kütyüktõl“ várja, amivel körbeveszi
magát nap, mint nap. A technika haladásával lépést kell tartani, mert valóban
könnyebbé tudjuk tenni az életünket általa. 

A széna-szalmás
rendezõi kalap

alatt...

...illetve a dobok
mögött...

Folyt. a köv. oldalon
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Jó, ha ezekkel mi is együtt tudunk haladni, jó, ha bizonyos engedélyeket,
ügyeket el tudunk intézni az internet és a számítógép segítségével. Jó, ha
kevesebb fát vágnak ki, mert nem függünk annyira a papíron lévõ borzalmas
mennyiségû adminisztrációtól.
Ez például az egyik feladatom az önkormányzatnál – a hatalmas mennyiségû
papírmunka digitálissá tétele. 
Véleményem szerint azonban torz társadalom kialakulásához vezethet, ha már
minden ügyünket „online“ intézzük, kiemelten gondolok itt az emberi kapcsolatokra.
Az én tízen-, huszonéves koromban még kocsmákban, klubokban, fesztiválokon
szocializálódtunk és ismerkedtünk, nem a facebookon. Egyébként  ezek egyikével
sincs semmi komolyabb baj, csak tudni kell megtalálni a helyes arányokat.
– Ha azt mondom: szalma, azt mondod: széna. Ha azt mondom, SZÉNA-SZAL-
MA; Te azt mondod, hagyományteremtõ tõserdei fesztivál.  Már három nagyon jól
sikerült rendezvény áll mögöttetek. Hogyan is kezdõdött, s miért? 
– Ez is hosszú sztori, de a lényegi magyarázat rövid. Sokan és sokszor
beszéltünk két dologról:
1. vissza kellene állítani valahogyan a régi, legendás életet a Tõserdõben
2. mindezt valahogyan színvonalas helyek és/vagy rendezvényekkel kellene
megtenni
A kereslet megvolt, már csak a kínálati oldalnak kellett passzolni hozzá. Így kapva-
kaptam azon az alkalmon, amikor Lezsák Sándor (a volt irodalom tanárom, aki
miatt édesanyámnak helyettesítenie kellett azon a bizonyos órán) megkérdezte
tõlem, hogy nem tudnék-e valamilyen úton-módon helyet találni az Erdélyi
Vándorszínház számára. Ugyanis felajánlottak egy grátisz fellépést egy
szívesség meghálálásaként itt Lakiteleken. Mindez 2009 augusztusában történt.
Úgy éreztem, ha elé és mögé teszünk zenét, (így egyszerûen) akkor az már egy
egész estét kitölt. Ennek sikere után nagyjából nem volt megállás, pláne úgy hogy
2010-ben bemutattak egy furcsa ötleteirõl és még furcsább megoldásairól ismert
embert. Ez az ember nem szereti, ha rá hivatkoznak, ezért csak itt említem meg,
és máshol nem, hogy Honti Attiláról van szó. A vele való, harmonikusnak nem
mondható viszony eredménye, hogy a mai napig túl tudunk lendülni a nehéznél is
nehezebb feladatokon, ami egy ilyen rendezvény szervezésével és ingyenesként
való megtartásával jár.  Legalább ugyanennyire fontos – ha nem fontosabb – az,
hogy a mai napra összekovácsolódott egy olyan kicsi, de lelkes baráti csapat,
ami az egészet véghez tudja vinni. Mert nagyon sok munka van egy ilyen ren-
dezvényben, aki még nem látta belülrõl, az nem tudhatja. Ezek nélkül a
segítõkezek nélkül nagyjából sehol sem lenne a rendezvény, sõt azt hiszem,
errõl szól a Széna vagy Szalma igazából. Jöhetnek-mehetnek a nagy fesztiválok,
óriás költségvetésekbõl, hatalmas mogultámogatóikkal, ezek a lakiteleki
emberek megcsinálnak mindent saját lelkesedésükbõl, a saját örömükre.
– Hol tart most a rendezvény 2012-ben? Kik vesznek részt ennek a nagyszabású
rendezvénynek a szervezésében, lebonyolításában?
– Nyertünk egy kisebb pályázati összeget a Visegrádi Alaptól, ami miatt meg
tudunk hívni hozzánk hasonló civil szervezeteket, külhoni fellépõket is a Visegrádi
négyek országából. Mindezek mellett a Széna vagy Szalma természetesen nem
szûnik meg a magyar értékek, a magyar színház és zene értékközvetítõje lenni.
Idei nagy fellépõnk a Benkó Dixieland lesz, õket a Lakitelek Népfõiskola támo-
gatásával sikerült megszereznünk. A népzenei, világzenei rétegben jól ismert
nevek és tehetségek lépnek fel idén is nálunk, a péntek esti Cimbaliband például
tõlünk indul Japán koncert körútra. Ki kell még emelnem a Köztársaság Bandáját
és az Ethnofil nevû rendkívül tehetséges, fiatal, energikus zenekart, akik valószínû-
leg óriási bulit fognak csinálni a remélhetõleg kellemes, nyári estében. A többi a
már megszokott családos és könnyed mûsor, vicces erdélyi mesemondókkal és
bábossal, kutyákkal és természetesen a színvonalas kézmûves vásárral.
– Mit javasolsz erre a nyárra, ami miatt feltétlenül el kell jönni Lakitelekre?
– Azt hiszem elkezdõdött valami új a Tõserdõben, aminek hamarosan beérik a
gyümölcse. Az új koncepciók és ötletek megvalósítása elkezdõdött, ha mindaz a
szándék megvalósul, amit többen ide álmodtak, akkor hamarosan új élet kezdõdik
a Tõsben, aminek már most tanúi lehetünk. Most nyáron itt vannak nekünk a ren-
dezvények, nem kell a Széna vagy Szalmára gondolni, ott van a nagy múlttal ren-
delkezõ Tõserdõ Szépe, vagy itt van a teljesen új tehetségkutató, a Rockfesztivál,
a Lovas nap és még sorolhatnám. A kalandpark, a csónakázási lehetõség és a
mindig jelenlévõ, de ritkán említett erdõ, ami azt a nyugalmat árasztja, amit ha
orvos lennék, gyógyszerként írnék fel a mai stresszes világ emberének. 
– A kulturális élet csodás gyöngyszeme a Széna-szalma…, de ha azt mondom,
Mentális majális, akkor a zenei oldalra terelõdünk a kultúrában. Párod, Pongrácz
Márta és Lendvai Dénes alapította meg ezt az együttest, s egyszer csak Téged
is ott láttunk, mint dobost a tavalyi szénafesztiválon! Azt is tudom, hogy nagyon
izgultál az elsõ fellépéseden, a debütálásodon. Hogyan lett belõled dobos, ütõs?

S mit jelent ez a zenekar Neked?
– Nem tartom magam zenésznek, mások ezért a megtisztelõ titulusért sok évet és
energiát áldoznak fel, én meg annyit tettem, hogy vettem egy dobot, mert gondo-
ltam, soha nem késõ valami újat tanulni. Egyébként is praktikus volt valamit kez-
denem magammal, amíg Márti és Dénes próbáltak a pincében. Arra gondoltam
inkább dobbal szállok be, mint hárfával. 
Szeretnék nagyon sokat foglalkozni a Mentális Majálissal a jövõben, igazából lehet,
hogy többet is, mint lehetne. Kitalálni mit, hogyan és hova. Azt szeretném, ha min-
denkivel hallattatnám, amit mi hárman hallunk, amikor létrejön egy-egy zeneszám.
– SZUBJEKTÍV ÁBRÁND címen már meg is jelent az elsõ CD-tek! Ez aztán felfelé
ívelõ pálya! Milyen dalokat hallhatunk e kiadványon? Hol kapható, kinek ajánlod?
– Mindenkinek, aki szereti, mondhatnám. Furcsa, de nem tudom kategorizálni
sem a mûfajt, sem a csoportot, a korosztályt, vagy az ember típust, akinek ez
szól. Nekem az összes dal a kedvencem, úgy hogy feltétlenül nem a hasonló
zenék szerelmese voltam. Azt remélem, hogy ha minél több helyen meg tudjuk
magunkat mutatni, ha sikerülne becsempészni a rádiókba a dalainkat, akkor
sokaknak nagy örömet okozhatnánk. Egyébként július közepén (a Széna vagy
Szalma után) megyünk stúdióba ismét, rögzíteni azt az egész cédényi új
zenét, ami az utóbbi félévben kiszaladt belõlünk. Ez szerintem már-már pop-
uláris lesz, más szóval egy igényesen és ízléssel megvalósított slágerhalmaz :
Fontos, hogy nem a zenekritikusoknak játszunk, de nem is a lakodalmakon
fognak Mentálist játszani, azért csináljuk, mert jön önkéntelenül. Az, hogy a
Narrator Records kiadta az albumunkat, az szerintem pont a spontán ter-
mészetességnek és a jókedvvel és szívvel készített daloknak a
következménye, valamint annak, hogy mindezt nem görcsöltük túl. Eleve úgy
álltunk hozzá, hogy ha kellünk, egy kiadónak kellünk, ha nem, nem. 
A CD-t egyébként az interneten lehet rendelni – minden fontos infó fent van a
ww.mentalismajalis.hu honlapon – vagy az Alexandra könyvesboltokban,
Lakiteleken pedig az Antológia könyvesboltban és Czinege Edit fotósboltjában.
– Márti, a kedvesed az énekes, zeneszerzõ, festõ, rajztanár (nem helyben tanít, így
eljáró-bejáró!); Te a dobos, informatikus, aki az intézmények hálójában, drótok közé
keveredik a nap igen sok órájában... Mindketten munka- és hobbimániások vagytok?
– Igen.
– Nem mindig vagy bõbeszédû! :) Szerencsére vannak közös pontok, amikor és
amiben találkoztok. Mennyit gyakorol a zenekar, s mikor van rá idõtök?
– Nagyon nehéz rá idõt szakítani, de mindig megy. Tradicionálisan minden héten
egyszer hétfõn találkozunk hármasban, hogy együtt zenéljünk. A hétfõ szent, ez az
az este, ami csak a zenéjé. Mindezek mellett természetesen mindenki foglalkozik a
zenével külön-külön is. 
– Néhány hónap, s megszületik a közös gyermeketek. Kit hord Márti a szíve alatt?
Hogyan tervezitek vele az életet? Nagyon át szeretnétek tervezni a dolgotokat, vagy
majd hozza a sors magától?
– Ez minden ember életében nagy kérdés, szerintem majd ez is menni fog a maga
természetességével, nem akarom túlgondolni ezt a dolgot. Óhatatlanul megváltozik
a létünk ritmusa, ám viszonylag gyorsan szeretném a gyerekemnek is kialakítani
azt az életet, amit mi élünk. Gyakorlati példával élve viszonylag hamar szeretném
õt hozni-vinni, kirándulni és minél többet kint lenni vele a szabadban. Ezen kívül biz-
tosnak tûnik az is, hogy valahogyan a zenébe is be fogjuk õt vonni már páréves
korában. 
– Januárban Mártival kezdtem el ezt a sorozatot; s a félév most veled zárul.
Megkérdeztem akkor Mártit, hogy mit kérne a jó tündértõl, ha most elé top-
panna; mi lenne a három kívánsága. Õ így válaszolt: „Ha magammal kapcso-
latban kell kérnem, akkor nem kérnék semmit. Nagyon jó életem volt és van,
ráadásul valamiért úgy érzem, lesz is. Nyilván van egy csomó dolog, amit még
nem tapasztaltam meg pl. anyaság. Ezt mindenképpen szeretném átélni.
Szeretnék sokat tanulni és felfogni az életbõl, amit lehet. Inkább, ha lehetne,
akkor azt kérném (és itt elõjön a romantikus énem), hogy ne legyen ennyi
gonoszság és fölösleges ostoba emberi gyarlóság. Pedig tudom, hogy a jó
csak a rosszal együtt létezik.“ Nagyszerû, hogy az anyaság vágya máris tel-
jesült az életében, az életetekben. Az, hogy jó élte van melletted, az csodás
dolog  – ez Téged is dicsér! :) Te mit kérnél a varázspálcás tündértõl?
– A varázspálcáját.
– Hát, ez óriási! Ez nekem eszembe nem jutott volna! :) Remek a válasz!!! De
sajnos ez még a mesében is lehetetlen!
Viszont a sok terv valóra válásához most én kívánom helyetted: teljesüljön
Neked, s a kis családodnak minden vágya, óhaja-sóhaja... Legyetek boldogok,
éljetek szeretetben; hiszen ebbõl mindnyájan kapunk mi is, mert szétsugárzik
a környezetedben is! Köszönöm! Czinege Edit
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LTE-hírek – 
szerkeszti: Anka Balázs–

Felnõtt és ifjúsági csapataink
utolsó négy fordulóban elért eredményei:

27. forduló (máj. 27.) LTE  –  Kecel  2-1 (0-0)
Lakitelek: Terjéki  -  Kalics, Tóth, Nagy, Seres Zs.  -
Lángos (Vankó 81'), Gazdag, Szabó Á., Subicz  -
Polyák (Tánczos 84'), Gyõri.
Gólszerzõink: Polyák (52'), Gazdag (71').
Ifi: 2-1 (0-1)
Lakitelek: Lovas T. (Balla 46')  -  Barta, Bujáki, Madari,
Csernák  -  Kecskés (Tóth G. 68'), Tamásy, Rózsa,
Berényi  -  Erõs (Tombácz 89'), Rácz (Pillár 82').
Gólszerzõink: Rácz (46'), Erõs (87')

28. forduló (jún. 2.) Tiszaalpár  –  LTE  1-1 (0-0)
Lakitelek: Terjéki  -  Kalics, Tóth, Nagy, Seres Zs.  -
Lángos (Szécsényi 67'), Gazdag, Szabó Á., Subicz
-  Polyák, Gyõri.
Gólszerzõnk: Tóth (80')
Kiállítva: Kulmann (89'), ill. Nagy (89').
Ifi: 2-1 (1-1)
Lakitelek: Lovas T. (Balla 46')  -  Lovas J. (Pillár 62'),
Bujáki, Madari, Csernák  -  Kecskés (Tóth G.83'), Tamásy,
Rózsa, Berényi  -  Erõs, Rácz (Lobkovitz (46').
Gólszerzõnk: Bujáki (26')

29. forduló (jún. 9.) Városföld  -  LTE  4-1 (3-0)
LTE: Terjéki (Balla 73')  -  Kalics, Tóth, Polyák,
Seres Zs.  -  Lángos, Tamásy (Vankó 73'), Gazdag,
Szabó Á., Subicz (Erõs G. 46')  -  Gyõri.
Gólszerzõnk: Lángos (46')
Ifi: 4-1 (2-0)
Lakitelek: Lovas T. (Balla 46')  -  Lovas J, Bujáki,
Madari, Csernák  -  Kecskés, Berényi, Rózsa, Tóth
G.(Pillár 62')  -  Lobkovitz, Rácz.
Gólszerzõnk: Bujáki (85')

30. forduló (jún. 17.) LTE –  Lajosmizse 2-3 (1-2)
LTE: Terjéki  -  Kalics, Tóth, Lángos, Seres  -
Tamásy (Vankó 83'), Gazdag, Szabó Á., Subicz
(Tánczos 77') -  Polyák, Gyõri.
Gólszerzõink: Szabó Á. (11'), Gyõri (48')
Ifi: 4-8 (1-4)
Lakitelek: Balla  -  Barta (Pillár 60'), Bujáki, Madari,
Lovas J.  -  Kecskés, Berényi, Lobkovitz, Csernák
-  Erõs, Rácz (Tóth G. 60').
Gólszerzõink: Erõs (15', 69', 90'), Bujáki (78').

Serdülõ csapatunk eredménye:
21. forduló (máj. 26.) Miklósi GYFE – LTE  1-4 (1-2)
Lakitelek: Pesti  -  Király, Madari, Pillár, Csernák, Elek,
Gyurika, Rácz, Tóth G. (Sallai B.), Varga, Dobos.
Gólszerzõink: Tóth (22', 66'), Rácz (33', 70')

„Amíg fiatal vagy, minden szépnek látszik.
Hulló könnyed is szivárvánnyá válik.

De amint az évek lassan tovaszállnak,
úgy gyûlnek szívedben a gondok és a bánat.

Ahogy Te szeretsz, úgy szeretnek mások,
úgy lesz ellenséged s jóbarátod.
S ha minden álom valóra válik,

akkor se feledd el: Légy jó mindhalálig!“

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY – K E C S K E M É T

Biztonsági tippek a közösségi oldalak
használatához

Egy felmérés szerint a mai digitális világban a tinik kéthar-
madának van már valamilyen profilja egy vagy több
közösségi oldalon, de van, hogy ugyanazon portálon több
felhasználói fiókkal is jelen vannak. Ráadásul ezeket inten-
zíven látogatják is, a többség akár napi több órát is eltölt a
monitort bámulva és teljesen elmerülve az online világban.

Mint a legtöbb elfoglaltság, a közösségi oldalakon történõ
„életnek” is megvannak a maga elõnyei, hátrányai, sõt
veszélyei is. A szülõk feladata, hogy megtanítsák és segít-
sék gyerekeiket az ilyen oldalak helyes és biztonságos
használatára. Szakértõk szerint a szülõk tudjanak a legjob-
ban hatni a gyermekeikre, és a jó útra terelni õket.
Az elõnyök jól ismertek
.. Könnyû és szinte folyamatos kapcsolattartás a bará-
tokkal, ismerõsökkel; .. Instant üzenet és multimédiás
tartalom megosztási lehetõség; .. Korlátlan információ-
áramlás; .. Új kapcsolatok létrehozása, olyan embe-
rekkel való ismerkedés lehetõsége, akik hasonló érdek-
lõdési körrel rendelkeznek, ráadásul a távolság már
nem akadály; .. Az önkifejezés lehetõsége, színtere;  ..
Nézõpont, vélemények megosztása másokkal; .. A fel-
használó jellemének fejlõdési lehetõsége és kifejezése
Lehetséges kockázatok
.. Internetes zaklatás; .. Személyes adatokkal való vissza-
élés lehetõsége a felelõtlen felhasználó saját hibája miatt.
Potenciális veszélyt jelentenek a fiatalokra például az aber-
rált lelkivilágú felnõttek. A felhasználók kétes értelmû vagy
illetéktelen információkat, képeket, videókat oszthatnak
meg önmagukról vagy ismerõseikrõl, ami szintén vissza-
élésre adhat lehetõséget, például szexuális vagy lejárató
tartalmak, személyes adatok ellopása, csökkent fizikai
aktivitás, valós lét elhanyagolása.
A szülõk leginkább úgy segíthetik gyermekeiket bizton-
ságosan és okosan internetezni, hogy rendszeresen és
sokat beszélgetnek velük, nyíltan és õszintén a lehet-
séges elõnyökrõl és hátrányokról.
.. Soha ne adják meg a teljes nevüket, elérhetõségeiket
(cím, telefonszám, hivatalos papírokon és a bankkártyákon
szereplõ azonosítószámokat). .. Csak olyan adatokat (kép,
videó, szöveg) osszanak meg másokkal, melyek nem
okoznak számukra késõbb problémákat.

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Igazgatóság, Bûnmegelõzési Osztály
Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) olyan

INGYENES tanács-adó és információs hálózat, amely-
nek célja az Európai Unió, illetve az
Európai Gazdasági Térség országai 
közötti munkaerõáramlás elõsegítése.

Legfontosabb feladatai közt szerepel:

• Információnyújtás és tanácsadás az Európai Gazda-sági
Térség országaiban fellelhetõ munkalehetõségekrõl.

• Tájékoztatás az egyes tagországok élet- és munka-
körülményeirõl.

• Állásközvetítés a nemzetközi munkaerõ-piacon.
• Toborzások szervezése.
Ha külföldön szeretne dolgozni, elõzetesen feltétlenül

tájékozódjon a lehetõségeirõl: EURES Ügyfélszolgálat
1087 Budapest, Szeszgyár u. 4.,    telefon: 06 1 303
0810/2131 e-mail: eures@lab.hu EURES portál:
www.eures.europa.eu, www.eures.hu

Az EURES tanácsadók személyesen, telefonon vagy e-
mailben nyújtanak segítséget az álláskeresõknek a külföldön
való elhelyezkedésben, tájékoztatást adnak az egyes orszá-
gok munkaerõ-piaci helyzetérõl, társadalombiztosítási,
munkanélküli ellátórendszerérõl, a munkavállalás feltételeirõl
és az adott ország életkörülményeirõl.

HOGY AZ ÁLOM NE LEGYEN RÉMÁLOM…
Soha ne higgyen a túlságosan csábító ajánlatoknak!
Amennyiben magánmunkaközvetítõ szolgáltatásait tervezi

igénybe venni, elõzetesen mindenképpen kérjen információt a
cégrõl az EURES hálózat munkatársaitól!

Figyelem! A magyar magánközvetítõk nem jogosultak
közvetítési-, regisztrációs- vagy egyéb díjat beszedni az
álláskeresõtõl! Még elutazás elõtt tájékozódjon a kiválasztott
ország viszonyairól, illetve még itthon váltsa ki az Európai
Egészségbiztosítási Kártyát!  Konkrét állásajánlat esetén infor-
málja le leendõ munkahelyét! Forduljon bizalommal az EURES
tanácsadókhoz a fenti elérhetõségek bármelyikén!

Az EURES szolgáltatás INGYENES!

A rendõrség ajánlásai, hogy külföldi munkavál-
lalás kapcsán NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ…

• Hiányos nyelvtudással, nyelvtudás nélkül ne vállaljon el külföl-
di munkát! • Legyen óvatos a külföldi állásajánlatokkal! Gyanús,
ha a hirdetés „könnyû” vagy „erotikus” munkát ígér, ha nyelv-
tudásra nincs szükség, vagy ha elérhetõségként csupánmobil-
telefonszámot vagy jeligét adnak meg. • Jegyezze fel a célország
magyar nagykövetségének és konzulátusának telefon-
számát,továbbá azon telefonszámokat, ahová baj esetén fordul-
hat! • Hagyjon otthon egy fénymásolatot az útlevelérõl és egy
olyan fotót, ami a közelmúltban készült Önrõl! • Amint
megérkezett, értesítse családját, vagy közeli barátait! • Tartsa
magánál személyes iratait! Amennyiben hivatalos ügyeinek
intézésébe más személyt is bevon, iratait ne adja át neki, az ügy-
intézésnél Ön is legyen jelen! • Közeli hozzátartozóinak mindig
legyen pontos információja lakhelyérõl, elérhetõségérõl, munkál-
tatójáról. Legalább egy, Magyarországon tartózkodó személlyel
rendszeresen tartsa a kapcsolatot, elõre jelezzék, milyen
gyakran fog telefonálni, állapodjatok meg egy titkos jelmondat-
ban, arra az esetre, ha bajba kerülne és nem beszélhetne nyíl-
tan! • Lehetõség szerint legyen egy célországbeli személy is,
akivel tartja a kapcsolatot. • Azonnal tájékoztassa az otthoniakat
a tartózkodásával kapcsolatos bármilyen változásról! • Ha iratait
elvették, fogva tartják, eladták vagy prostitúcióra kényszerítették,
minden körülmények között joga van a segítséghez és a
védelemhez • Mindig legyen annyi tartalék pénze, amennyibõl baj
esetén haza tud utazni! • Ha ellopták, elvették az iratait azonnal
lépjen kapcsolatba a rendõrséggel, vagy a magyar nagykövetség-
gel! • Ha úgy érzi becsapták, bajban van, hívja azonnal a
rendõrséget vagy a magyar nagykövetséget, konzulátust!

A rendõrség segélyhívó száma Európában: 112
Magyarország külképviseleteinek elérhetõségei:
www.kormany.hu/hu/kovetsegek-konzulatusok

Nagy a hõség! Sok-sok zöldség, gyümölcs

kerüljön az étkek sorába, joghurt, sajt legyen a
saláták „gazdagítója“. Szörpök helyett igyanak fa-
csart zöldség- gyümölcslevet; ízesített
ásványvizet, gyönge gyümölcsteát. 
NAGYON SOK FOLYADÉKOT IGYON MINDENKI!!!

Recept: MÁRTOGATOTT KARFIOL
(Gyors, könnyû, és még annak is ízletes, aki nem

szereti a karfiolt.)

Hozzávalók: 1 kg karfiol, 4 dl tejföl, 10 dkg vékony
császárhús, 2 ek lisz, 1 púpozott kk pirospaprika, bors,
1 csokor petrezselyemzöld, 1 kk vegeta. 
A karfiolt egyforma rózsákra szedjük, mosás után le-
csöpögtetjük. A lisztet, a paprikát, a borsot és a veg-
etát összekeverjük. A tepsit olajjal kikenjük, zsemle-
morzsával megszórjuk, majd sorban belefektetjük a
paprikás lisztbe mártott karfiolrózsákat. A megmaradt
lisztet a tejföllel simára keverjük, beletesszük az
apróra vágott petrezselyemzöldet, és ráöntjük a karfi-
olra. Rászórjuk az apróra vágott császárszalonnát.
(Ha ezt elhagyja, egy kis olajjal locsolja meg!)
Elõmelegített sütõben aranybarnása sütjük.
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Gondolatok az életrõl
„Az egyetlen út, amelyen elindulni érdemes befelé

vezet.” Yerst

Betegség és a lélek kapcsolata
Kedves Olvasó! 

A mai stresszes világunkban sok ember
szenved különbözõ betegségekben és képtelen meg-
találni a gyógyulás természetes útját. Ahhoz, hogy ezt meglelje, át kell
látnia a betegség kialakulásának okát. Sajnos tudomásul kell vennünk
azt, hogy a legtöbb betegség kiindulópontja mi magunk vagyunk. 

A parapszichológia, az alternatív gyógyászat és a nyitott gondo-
lkodású tudósok úgy vélik, hogy gyakorlatilag az összes betegség
alapja a lelki egyensúly felborulása.

Minden betegségnek megvan a maga speciális lelki háttere. A krónikus
betegségek régi, beidegzõdött problémákra utalnak, az akkut tünetek vis-
zont erõteljesebben próbálják „felhívni“ a figyelmet. Ugyanis a tünetek
olyan üzenetet „szeretnének“ közölni velünk, amit a lelkünk már „meg-
próbált“ tudatni csak nem figyeltünk rá, vagy nem értettük jelzéseit. Például,
ha náthásak lettünk érdemes elgondolkodni azon, hogy elõtte milyen dol-
gok voltak azok, amikbõl „elegünk“ lett és szerettünk volna kibújni alóla. 

A lelki-tesi egyensúly problémák okai: Testünk az analógiás
mûködésének megfelelõen otthont ad minden lelki problémának, a
hozzá rendeltethetõ helyen. Ezekrõl a megfelelésekrõl sokat
olvashatunk Thorwald Dethlefsentõl és Rüdiger Dahlketõl.

Példák: Jobb oldal – külvilág, bal oldal – lelki világunk. Lábak, járás –
haladás az életben (kívül, vagy a lelkünkben). Kezek, karok – tett, cse-
lekedetek, munka. Agy, fej – gondolkodás, agyalás. Szív – érzelmek,
szeretet. Emésztés – valami befogadása. Székelés, végbél –
valaminek az elengedése. Légzés – mások elfogadása (akikkel egy
levegõt szívunk). Látás – valamit nem akarunk meglátni. Hallás –
valamit nem akarunk meghallani. Nemi szervek – szexualitás, nemiség.
Nõi szervek – nemiség, szülés, születés. Immunrendszer – védekezés
valamitõl (nem a kórokozókra gondolok!). Csontozat, gerinc – tartás,
becsületesség, keménység – rugalmasság. Váll – sok teher (gond). Bõr
– védekezés vagy kapcsolat a külvilággal. Vese – kapcsolat rendszer
problémája, pénzel, munkával, társsal, gyengíti a félelem.

Néhányról bõvebben: Emésztési zavarok lelki okai: Bélzavarok, pl.
székrekedés: valamitõl nem akarunk megválni, fukarság, irigység,
képtelen lemondani az anyagiakról, merevség és lassúság, ellenállás
az élet természetes rendjével (adás-kapás). Puffadás: nem tudjuk fel-
dolgozni a minket ért helyzeteteket („nem tudjuk megemészteni“).

Székrekedés: valamitõl nem akarunk megválni, fukarság, irigység,
képtelen lemondani az anyagiakról, merevség és lassúság, ellenál-
lás az élet természetes rendjével (adás-kapás). Megoldás: elfogad-
ni, hogy az életben minden mulandó.

Keringési problémák lelki okai: Vérnyomás problémák:
vér=életerõ, erek=életerõ útvonalai, vérnyomás=energia áramlás;
harmónia hiánya az ember és a világ között; lelki feszültségek.
Magas vérnyomás: harc, magas feszültség, állandó konfliktus, amivel
nem nézünk szembe, meg nem oldott hatalmi konfliktusok, elfojtott
agresszió, állandó kontroll. Megoldás: saját hatalmunk felismerése, szem-
benézni a konfliktusokkal, hallgatni a szívünkre, lelkileg túlnõni magunkon
Bõr allergia lelki okai: A bõr a határt, a kapcsolatot és a gyengéd-
séget szimbolizálja. „Határ menti“ konfliktusok, az érintkezéssel kap-
csolatos összeütközések. M e g o l d á s :  n y í l t  h a r c  a  h a t á r o k
m e g v é d é s é é r t  v a g y  a z o k  f e l n y i t á s á é r t .
Májmûködési problémák lelki okai: Májbetegségek: harag és düh

székhelye; folytonos hibakeresés önmagunkban; ellenállás a változás-
nak. Megoldás: foglalkozzunk részletesen a lelkiséggel, az élet értelmév-
el; nyugodjunk meg és találjuk meg a lelki békénket; bízzunk az életben.
Ha megértettük a betegség lelki eredetét és megtettük a szükséges

változásokat a belsõnkben, akkor ahogy jött, úgy múlik el a betegség.
Fontos, hogy engedjük el magunkból a feszültséget, félelmet, haragot,
gyûlöletet, frusztráltságot, a boldogtalanságot egyszóval a negatív
érzéseket.  Ápolnunk kell, elfogadni és szeretnünk kell magunkat és
embertársainkat hogy lelkünk egészséges tudjon maradni. 
„Bölcsesség a léleknek az, ami testnek az egészsége” Citatium

Lovasné Marika

Tanácsok ingatlaneladás-
hoz és  ingatlanvásárláshoz

Nyaralók téliesítése

Nem egyedi eset, hogy gyermekeik,
unokáik sorsáért felelõsséget érzõ, de
lakást venni nem tudó, meglett emberek
lakásukat utódaikra hagyják, maguk pedig
az egy kicsit több kényelmetlenséget tar-
togató nyaralójukba költöznek, amelyet
persze télen majd fûteni kell.

A majdani fûtéshez nyilvánvalóan elõbb
szigetelni kell az egész házat. A 70-es,
80-as években, mondjuk így: szerényebb
igényességgel épült nyaralók esetében
szinte biztos, hogy a falak 25-ös téglából
készültek.  Hõtechnikai számítás (és nem
becslés) alapján ki kell számítani, milyen
hõszigetelést kap a ház, a munkának ezt
a részét mindenképpen érdemes sza-
kemberre bízni.

A háznak van födémje is: ha magas tetõs
a ház, két megoldás közül választhatunk. Ha
a padlásteret nem kívánjuk használni, úgy
olcsóbban megússzuk, mert a födém
külsõ, azaz padlás felõli síkján végezzük
el a hõszigetelést, ha a padlásteret is
használni akarjuk, akkor a tetõ síkjai alatti
hõszigetelést kell választanunk.

Megfontolandó az ablaktok cseréje is: a
fém és mûanyag ablaktokok maguk is
beépített légkamrákat tartalmaznak, a tokok
is jobban szigetelnek, mint elõdeik. 

Ha mindez megvan, el kell gondolkodnunk
a fûtési technológián. Legegyszerûbb és pil-
lanatnyilag a legdrágább a villanyfûtés.
Ehhez ellenõriztetni kell, hogy az elektro-
mos hálózat bírja-e majd ezt a terhelést. Ha
nem, akkor a vezetékeket és a villanyórát is
ki kell cseréltetni. 

A legolcsóbb, de legkényelmetlenebb
megoldás szerezni egy öreg vaskályhát,
építeni egy falazott kéményt, és szénnel,
fával, faforgáccsal fûteni. A kandalló tüze
varázslatos lehet, de hatásfoka az összes
fûtési megoldás közül a lehetõ legrosz-
szabb, vagyis normális téli fûtésre nem
alkalmas. Ha abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy van vezetékes
gáz az utcában, netán a házban, akkor akár
cirkófûtést is csináltathatunk. Ezt azon-
ban terveztetni kell, ha nem volt, gázórát
kell felszereltetni, s az egész beren-
dezést a gázmûvekkel át kell vetetni.

Az említett megoldások mindegyikéhez
kéményt kell építtetni, szakértõvel
megterveztetni, elkészülte után pedig a
területileg illetékes kéményseprõ vállalat-
tal ellenõriztetni és átvetetni. 

Már akár be is költözhetünk, hacsak
adminisztratív akadályok nem gátolják ezt
meg. Üdülõövezetben ugyanis egészen
biztosan nem fogunk lakáshasználat-
bavételi engedélyt kapni, vagyis legföljebb
üdülõövezetbõl lakóövezetté átminõsített
helyen lakhatunk – legálisan.

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

A kánikula hatásai szervezetünkre

Sárga, narancssárga, piros
A meleggel kapcsolatos riasztást háromfokú skálán
közli a meteorológiai szolgálat. A legalacsonyabbat
(sárgát) abban az esetben adják ki, ha a napi
középhõmérséklet megközelíti a 25 Celsius fokot. A
narancssárga riasztás akkor lép életbe, ha a napi
középhõmérséklet három napon át meghaladja a 25
fokot, vagy egy napon átlépi a 27-et. A legmagasabb
(vörös) a riasztás akkor, ha három napon keresztül 27
fok fölött van a napi átlaghõmérséklet.
Hõkollapszus: A meleg miatti ájulás (banális
hõségkollapszus) esetén az eszméletvesztés rövid
ideig tart. A beteg az ájulás elõtt gyengeséget, éme-
lygést érez, jelentkezhet fülzúgás vagy a látás
elhomályosulása, az egész test hirtelen leizzadása. 
Napszúrás: Az enyhe panaszok fejfájás, szédülés,
kábultság, émelygés, hányinger formájában jelent-
keznek. Súlyos esetben a testhõmérséklet hirtelen
akár 39-40°C is lehet. A nagyfokú fejfájás mellett a
tarkó kötöttsége is kialakulhat. A beteg tudata zavart
lehet, eszméletét elveszítheti. Fontos, hogy minél elõbb
árnyékos helyre, hûvös helyiségbe jusson a beteg.
Apró kortyokban fogyasszon hûvös vizet! Enyhe eset-
ben otthoni, két-három napos ágynyugalom javasolt
hûvös, fénytõl védett szobában. Ha a tünetek nem
javulnak, kórházi kezelés szükséges. 
Kiszáradás: Az izzadás folyadék- és elektrolit (só)
vesztéssel jár, és ezek pótlása nélkül kiszáradáshoz
(dehydratio) vezet. Ennek lehet tünete a fáradé-
konyság, az étvágytalanság, szédülés, fejfájás, a sza-
pora szívverésérzés, hányinger-hányás, az izomgör-
csök és az eszméletvesztés.
Hõguta: Amennyiben magas külsõ hõmérsékleti vis-
zonyok mellett végzett nehéz fizikai munka során ter-
melõdõ hõmennyiséget a szervezet nem képes lead-
ni, a testhõmérséklet akár a 41 °C fokot is elérheti, és
kezdetben fejfájással, szédüléssel, hányingerrel,
hányással, de akár tudatzavarral, ájulással járhat.

Tanácsok kánikula idejére
Gyermeket és állatot még rövid idõre se hagyjunk
a gépkocsiba bezárva!
– A nagy melegben hûtsük magunkat és pótoljuk az
izzadással elveszített folyadékot és sót. Kirándulásra,
utazásra mindig vigyünk magunkkal folyadékot!
– Különösen vigyázzanak egészségükre kánikula ide-
jén a krónikus betegségben szenvedõkre. Ügyeljünk a
gyermekekre, idõsekre,  õk fokozottan érzékenyek a
meleg és a napsugárzás hatására.
– A nagy melegben korlátozzuk a fizikai aktivitást, 11
és 15 óra között lehetõleg tartózkodjunk árnyékban,
hûvös helyen.
– A napon hagyott gépjármûvek igen gyorsan
felmelegedhetnek, ezért ajánlott utazás elõtt alaposan
átszellõztetni az utasteret. A meleg gépjármûben való
utazás rosszulléthez, akár ájuláshoz is vezethet, így
fokozott a balesetveszély.

Szomszéd, vagy ismeretlen személy is okozhat
rosszullétet azzal, ha egy reggelre egy idõs asszony
elõkertjébõl (vagy bárkiébõl!) ellopja tövestül a
bokrokat, a virágokat és összedúlta azt. Milyen
lelkületû ember az ilyen? (Ezt  még a temetõ i
v igárok lopásával  lehet  fö lözn i ! . . . )
Rózsika néni mindennap tevékenykedik a kertjé-
ben, locsolgatja, kapálgatja; s sírva panaszolta, mit
tett vele egy vandál a minap... Nincs rá szó! Csak
mélységes sajnálat! S néhány vigasztaló hebegés-
habogás... és a tehetetlenség...  MIÉRT? 



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

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

LAKITELEKI    ÚJSÁGjúnius 15. oldal

Kisgépek javítását vállalom!  (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fûnyíró, szivattyú, kerti traktor)

Érd. :  06-70/770-29-19.  

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

Kovács Ferenc

szobafestõ –
mázoló 

– tapétázó
Lakitelek, 

Árpád u. 1/a.
Tel.: 06-30/478-93-96 

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)

AKCIÓS AJÁNLATUNK 
2012 jún. 29-tõl júl. 14-ig.

PAloma kávé 250 g              489.- Ft/db
Bomba energiaital 0,25         159.- Ft/db
2 l-es félédes fehér bor        499.- Ft/db
Galaxi 2 l-es üdítõk                79.- Ft/db

Hûtött dobozos sörök, üdítõk, valamint
jégkrém kapható!

Hétfõtõl pétekig    reggel   6 órától, 
szombat-vasárnap reggel  7 órától 
ESTE 9-ig vár juk kedves vásár ló inkat!

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!
Megnyílt a Szultán Grill helyén 

az új kifõzde!
Helyben fogyasztásra,
elvitelre (ételesben),
vagy becsoma-golva

– magyaros ételekkel, házias ízekkel vár-
ják 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

Eladó 3 részes, – jó állapotban lévõ
szekrénysor. Érd.: 06-20/267-86-04. 
I.ár: 30.000.- forint

Amerigo FLUEGO
ROBOGÓ 49 cm3, 2
ütemû JAMAHA
motor újszerû állapot-
ban eladó Lakiteleken.
Irányár: 180.000 forint.
Érd.: 06-30/433-35-32.

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

A FILANTROP Kft. Kiskunfélegyházi
Kirendeltsége 1 fõ KÉMÉNYSEPRÕT keres
Lakitelek-Szentkirály-Tiszaalpár területekre.
Elvárások: büntetlen elõélet (erkölcsi bizo-
nyítvány), szakmunkás bizonyítvány, B kate-
góriás jogosítvány.

Elõny: érettségi, mûszaki szakirányú képzettség, saját gépjármû.
Jelentkezés: FILANTROP Kft. Kiskunfélegyházi Kirendeltsége
6100 Kiskunfélegyháza Kossuth u. 15. 
Elektronikus levélcím: filantropkht@t-online.hu
Érdeklõdni: 06/30 9 438-830 
Jelentkezési határidõ: 2012. július 5.

Figyelem!

Lakitelek – KISALPÁRRA
SZILVASZEDÉSRE

munkavállalókat keresünk!

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

NYÁRI AKCIÓ 
a RICSI

DIVATÁRUBAN!
Nõi kosztümök, nõi blúzok, férfi

öltönyök, férfi ingek, férfi nyakkendõk
leány alkalmi ruhák, aljak, fiú bermudák,

fiú rövidujjú ingek, fiú-lány fürdõruhák

-30% kedvezmény!
Kifutó szériák: 
leány halásznadrágok 1.500.- Ft/db, 
nõi halásznadrágok    1.800.- Ft/db

RICSI DIVATÁRU
L a k i t e l e k ,  S z é c h e n y i  k r t .  3 .
Nyitva: Napota 14-18 óráig;  

szombaton de.:  8-12- ig.
Az akc iónk a kész le t  ere jé ig,  i l l.

2012.  jú l ius  20- ig  tar t .

Szeretet te l  vár juk vásár ló inkat!

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

Most született fekete, keverék (puli és
szálkástacskó) kistestû kiskutyák  6
hetes korukban ingyen elvihetõk. 4

kan és egy szuka
várja, hogy gazdára
találjon. Érd.: 06-
70/538-3006

Figyelem! MEGNYÍLT a 

TÕS ABCTÕS ABC a

Tõsfürdõvel szemben!
V á r j á k  a  r é g i  é s  a z  

ú j  v á s á r l ó k a t !



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ Álmunk felett õrséget állnak a Pilisek, a szép
hegyek.“.“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Filutás Lajosné.
Selyem-akácfát nyert: dr. Fincicky Sándorné. A vacsorát nyerte: Novák
Jetta, melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy
hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Bíró Istvánné, Banó Márta. (Õket
regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a
Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük. A nyerteseknek gratulálunk!  Köszönjük
a felajánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora); Kalicsné
Ilikének (Tuppervare) és Klárik Lászlónénak (selyemakác). 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor *  Készült:
1000 példányban,  2012-ben * 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! 

IDÉZET

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal június

A rejtvény megfejtése Lukács evangéliumának a gondolata.

Vízsz.: 1. A megfejtés elsõ része. 14. Nedû. 15. Róka. 16. Azonos betûk. 17. A hunok
fejedelme. 19. Rádium. 20. Értekezik. 22. Rénium. 23. Magas hegységek szik-
larégióiban honos állat. 25. Kötõszó. 2. Stroncium. 27. Gyûrû alakú korallzátony. 29.
Ritmikus sportgimnasztika. 30. Kaparászik. 33. Gyarmatosít. 35. ...piskótatallér. 36. Az
elsõ gyilkosság áldozata. 38. Fél Anna (!) 39. Otthon. 40. Ollós állat. 41. Kén, jód, urán.
42. Táncdal. 45. Vissza ás(!) 46. Ismertetõ. 48. Feltárás. 51. Részvénytársaság. 52.
Város a Fülöp-szigetek középsõ részén (San Miguel közelében). 53. Ütõs hangszer.
54. Páros bábeli(!) 56. Üzleti. 58. Tapad. 60. Drámaszerzõ. 63. Valóban. 65.
Amnesztiában van része. 67. Alumínium. 68. Gyár. 69. Azonban. 71. Benzinkútfajta. 73.
Ropogtat. 75. Fûszernövény termése, kedvelt ételízesítõ. 78. Doktor. 80.
Egyenruhában van (!) 81. Kúszni kezd(!) 82. Páratlanul õrá (!) 83. Csirke. 85. Szél,
szegély. 86. Kihajt, rügyezik. 88. Régi. 89. EEE(!) 91. Korszak. 93. Jód, oxigén, trícium,
ittrium. 94. A megfejtés harmadik része. 95. Páros kõfal(!)

Függ.: 2. Táplál. 3. Kaszáló. 4. Melengeti. 5. Tantál, argon. 6. Evezni kezd(!) 7. Károly
becézve. 8. Filmnegatív fényérzékenységének értéke. 9. Azonos betûk. 10. A tó is
ilyen. 11. Gorilla része(!) 12. A megfejtés negyedik része. 13. Páros század(!) 17. A
megfejtés második része. 18. Kóstol. 21. Elõidõ. 24. A vándorló zsidók hírnökei ilyen
gyümölcsöt hoztak Kánaán földjérõl. 28. Füstölgõ kénsav. 31. Fél alma (!) 32. Kupac.
34. Tövises cserje fehér, ritkábban piros virággal. 35. Nedves. 37. Német kérem. 39.
Hélium. 42. Szilárd, erõs. 43. Bolygó vége(!) 44. Dajka 47. A könyökén jön ki. 49.
Névleges tulajdonos. 50. Hosszúkás alakú, vékony héjú sárgadinnye. 53. Párosan
sûríti(!) 55. Valamilyennek tart 57. Ragyogás, csillogás. 59. Ének 61. Fémbevonat. 62.
A fél ábra(!) 64. A nagy varázsló. 66. Majdnem göngyölít(!) 67. Az egyik szülõ. 70.
Ausztráliai futómadár. 72. Rajongó. 74. Angol zöld. 76. Égtáj 77. Fákon, épületeken
fészkelõ madár. 79. Hasadék 84. Egybecsengés. 87. Tollashoz, teniszhez is szük-
séges. 90. Azonos betûk (!) 92. Vés.

Tegnap elmondtam a véleményemet
az anyósomnak.
– Na és mit szólt?
– Gratulált a bátorságomhoz.

Józsi bácsi panaszkodik az orvosának:
– Baj van, doktor úr, már nem kívánom az
asszonyt, sõt a legszebb fiatal menyecskék
is hidegen hagynak. Bezzeg a sógorom,
három évvel idõsebb nálam, mégis azt
mondja, hogy hetente legalább kétszer.
– Nincs semmi baj, Józsi bácsi, mondja
maga is!

Nyugdíjasok dicsekednek:
Az angol nyugdíjas: – Én reggel miután feléb-
redtem, fogok egy üveg whiskyt, elme-
gyek a clubba és ott töltöm az egész napot.
A francia nyugdíjas: –  Én reggel miután
felkeltem, fogok egy üveg konyakot, elm-
egyek a barátnõmhöz és ott töltöm az
egész napom.
A magyar nyugdíjas: – Én reggel miután
felkeltem, fogok egy üres üveget,
belepisilek, elviszem a körzeti orvos-
hoz és ott töltöm az egész napomat

Az esti híradó mindig azzal kezdõdik,
hogy Jó estét!, aztán elmondják,
miért nem lehet jó estéd.

A jól mûködõ házasság érdekében két dol-
got tehetsz:
– Ha tévedsz, azonnal ismerd el.
– Ha igazad van, azonnal fogd be a szád.

Kétféle ember létezik. Az egyik, aki így
kezdi a napot, Jó reggelt, Istenem! a másik
pedig: Jó Isten, megint reggel van!

Üzletember meséli a haverjainak:
– Tudjátok, a titkárnõm engem mindig a
feleségemre emlékeztet!
– Miért, õ is olyan gondoskodó?
– Á, dehogy. A múltkor kigomboltam a blú-
zát, erre a kezemre csapott és azt mondta:
Ne feledje fõnök, magának felesége van!

Két titkárnõ beszélget:
– Szerencsére nincs már írógép, az volt
a legszörnyûbb találmány a világon! 
– Miért?
– Mert rögtön meghallotta a fõnök, ha
nem dolgoztam!

A bátyámmal régen sokat pingpongoztunk.
Mindig megvert. Mert mindig én nyertem.

– Szeretném, ha mindent tudna rólam-
mondja az új titkárnõ a fõnöknek. 

– Bevallom, nagyon babonás vagyok!
– Egy pil lanatig se törõdjön vele!
Magának legfeljebb nem fizetünk
tizenharmadik havi bért!

„Minden alkalommal, amikor elmegyek
edzeni, új emberekkel ismerkedem meg.
Jobbára ugyan mentõsök, de akkor is!“

– Ki az abszolút hiú horgász?
– Aki kizárólag tükörpontyra horgászik.

– Mit mondott az orvos, mama?
– Azt mondta, hogy jót tenne a test-
mozgás, méghozzá magaslati levegõn.
– Nagyszerû! Úgyis régen volt már
kitakarítva a padlás.

Pistike hegedûl. A koncert elõtt szépen
elõveszi a hegedûtokot, majd kinyitja, de
látja, hogy egy fegyver van benne.
Pistike elgondolkodik: – Na, el tudom kép-
zelni apámat a bank elõtt a hegedûvel...

– Az öreg székely, meg a komája
vágja a fát az erdõn és nagyon hideg
van. Az öreg fején nincs sapka.
– Ármin bátyám, hát hol van az a
füles sapkája?
–  Mióta az a balesetem vót, azóta
nem hordom.
– De, hát milyen balesete vót magának?
– Hát, mögkínátak egy pálinkáva’,
oszt nem hallottam mög.

– Ki az? Ó betûvel kezdõdik a neve,
és szereti a szexet?
- Ó, hát én.

– Hol él az öreg alkoholista? 
– Hát az üveghegyen túl...

– Mi az? Se keze, se lába, mégis ott ül
a kocsmában?!
–Törzsvendég.

Három professzor megbeszéli, hogy
kimennek a nudista strandra. Vígan
napozgatnak, újságot olvasnak, mikor
ijedten felkiált az egyik: 
–  Ajjaj! Itt jön a Kovácsné a kémia tan-
székrõl! Mindhárman felugranak, ketten
az ágyékuk elé teszik az újságot, a har-
madik professzor viszont a fejére.
Üdvözlik Kovácsét, majd miután távo-
zott, megkérdik a harmadiktól:
– Te, hogyhogy a fejedre tetted az újsá-
got?
– Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de en-
gem általában az arcomról ismernek meg!
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