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XXIV. évfolyam 5. szám Régi magyar neve: Pünkösd hava. Székelynaptár szerint: Ígéret hava

„Magyarország csodálatra méltó földrajzi egység, amelynek egyes részei összhangzatosan 
egymásra vannak utalva, és nem szakíthatók el az egész sérelme nélkül.“

Harmónia
Az idõ múlásával kicsit megrémülök,

amikor azon kapom magam, hogy szinte
minden eseményre van már egy emlékem...
Pont, mint amikrõl a nagyapám mesélt...
Csak nem öregszem? Hát, persze, miért én
lennék az egyedüli kivétel? 

Azért abban nagyon reménykedem, hogy legalább sikerül
úgy energiát meríteni a múltamból, hogy a jelenben is jól
érezzem magam, s a jövõre is jusson még, hogy harmóniában
legyek szeretteimmel, családommal, barátaimmal, kedves
ismerõseimmel. 

A lelkem harmóniája a családomban teljes.
Május. Nekem az év egyik legszebb hónapja! Az anyák napjá-

val indul, a gyermeknappal ér véget, s a kettõt összeköti egy
egész életút. 

Ilyenkor a gyermeknap táján, az iskolaév végén még jobban a
fókuszba kerül a gyermek, és minden gyermekkori történet...
Igyekszünk csak a szépre, a jóra emlékezni! Az õszülõ gyer-
mekünkben is a néhai kicsinyt látni, ölelni... A múlttal har-
móniában lenni!

A harmónia a szeretet zenéje. Harmónia azok szívében lakozik,
akiket körülölel a barátság és a szeretet zenéje.

Nádudvari Nagy János egy verse, az Éltetõ fény néhány sora
jutott most eszembe, melynek minden gondolata harmóniát teremt
a lelkemben: „A fény a szívetekbõl árad felénk éltetõ ragyogással.
Olyan kincs ez, mit nem lehet pótolni e világon mással... Az ... iga-
zi szeretet mindig gyógyító fényként árad, s akkor is biztat és erõt
ad, mikor az ember csüggedt, fáradt.  Bearanyozza, szebbé teszi
a sírig tartó életutat, s nem engedi a mélybe hullni lassan kihûlõ
csillagunkat...“

Május, június. Tavaszi harmónia. Felvillan egy minapi képsor:
ragyogó énekszó, vers, dallam melengette a szívünket. Mindannyian
a megtalált cseppnyi boldogságban ringatóztunk. S emlékezünk. 15,
31, 33, 36 év... Mennyi csoda! Ez csak az én lelkemben harmónia!...

Esõ veri az ablaküveget... Csendben bámulom... Szeretem a vihar
elõtti ég kékes ónszínét. Ha villámok cikáznak fenn, csodálattal
nézem, a mennydörgés hangjában a Mindenható közelségét
érzem. Ilyenkor nekem nem szürke az égbolt, hanem gyönyörûen
festett; erezett. Nyugtató! Megnyugtató,  hogy legalább az eget
nem tudják átfesteni! 

Az esõ utáni szivárvány nekem valóban a földig ér!... 
Akarok hinni a jóság erejében,  a harmóniában, a szeretetben!  
S ha ez nekem megmarad  mindörökre,  akkor nekem ez a

MINDEN! Czinege Edit

 
Szeretettel meghívjuk Önt és családját  
2011. június 4-én, hétfõn 16.30 órára  

a  Templom parkba, az Emlékezés harangjához 
 

TTRRIIAANNOONN  

EEMMLLÉÉKKNNAAPPRRAA  
 

A magyar nemzeti összetartozás napján méltó módon 
emlékezzünk együtt az elsõ világháborút lezáró trianoni 

békediktátumra, magyarságunk minden  tagjára és 
közösségére, magyar nemzetünk államhatárok feletti 

összetartozására. 
 
A megemlékezést követõen a Kelet felé címû filmet vetítjük 

a Mûvelõdési Házban, melynek megtekintése ingyenes. 

 
 

A filmet június 4-én, délelõtt 10.00 órai kezdettel is vetítjük a 
Mûvelõdési Házban, melyre szeretettel várunk fiatalokat és 

felnõtteket egyaránt. 

MEGHÍVÓ FÓRUMRA,
ahol a

jégesõ-elhárítási rend-
szer kiépítésének

lehetõségeirõl
értesítjük a gazdákat!
Lakiteleken és a környezõ településeken jégesõ-elhárító rendszer

kiépítésének lehetõségérõl tartunk tájékoztatást 
2012. május 31-én (csütörtökön) 18 órakor 

a lakiteleki mûveldési házban. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

környezõ önkomrányzatok, környezõ hegyközségek



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Babita Kevin Milán (Rakita Erzsébet)

Nagy Dániel (Hajagos Ágnes)

Lantos Léna (Sipos Éva)

Való Marcell (Molnár Mónika)

Csille Zoltán (Bibok Mónika)

Horváth Maja (Kálmán Katalin)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

KÖKÉNY ISTVÁNNÉ VÁCZI ERZSÉBET (1949)
HAJDÚ LÁSZLÓ BOLDIZSÁR (1959)

HORVÁTH BÉLA (1955)
MAKARIA JÓZSEFNÉ HORTY ROZÁLIA (1955)

ZUBOR MIHÁLYNÉ BOROS KLÁRA(1936)
SZÉL FERENC (1953)

KOVÁCS SÁNDORNÉ BODOR MÁRIA (1953)
KELEMEN SÁNDOR (1932)
MAGYAR JÓZSEF (1961)
ÁRVAI LÁSZLÓ (1945)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
TÓTH JANETTE és LÁNGOS ZOLTÁN

Sok boldogságot kívánunk!

LAKITELEKI    ÚJSÁG május2. oldal

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

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

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

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

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

Lakitelek 
új hírportálja!

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

06-20/91-57-063

LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK 
SEGÍTSÉGHÍVÁSHOZ:

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):         06-20/539-58-99
Török Nándor (polgárõr):         06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (polgárõr):     06-30/370-04-81 
Tóth Ferenc (közterület-felügyelõ): 06-70/931-78-28

www.lakitelekma.hu

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

FELHÍVÁS!
Az emlõszûrõ vizsgálat 

folytatódik!
A lakiteleki nõk máj. 31-re 

és jún. 4-re kapnak meghívást.
Feltét lenül  menjenek el!KÖSZÖNET

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
ZUBOR MIHÁLYNÉ Boros Klára

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Ezúton köszönjük meg a lajosmizsei
„Nefejelcs-ház“ idõskorúak otthona
vezetõnõjének és a munkatársainak az
áldozatos munkáját.  Külön köszönjük
Szabó Tamás lelkész úrnak, Szóráthné
Editnek és Tercsiné Icunak az áldozatos,
segítõkész munkáját: a gyászoló család

BODOR DEZSÕ 

halálának 8. évfordulója és névnapja alkalmából 
szeretettel emlékezik: felesége és családja.

„Bár  múlnak az évek,
nyolc  éve már  nem vagy ve lünk,
De szívünkben tovább é lsz,
és bárhová nézünk,
csak rád emlékezünk! “

Kisunokámat és a 
fiamat névnapján szeretet-
tel köszöntöm:

Bodor mama

Lakitelek-
Tõserdõ,

TÕSFÜRDÕ

Itt a nyár!
Bár az idõjárás nem ezt mutatja, mi a meleg
vizes strandunkon szeretettel várjuk a régi
és új vendégeinket, valamint a csodálatos
erdõs részen épült KALAND-PARKBA,
valamint a Holt-Tisza partján a
CSÓNAKKÖLCSÖNZÕBE!

Mindennapos nyitva tartás jún. 1-tõl:

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

Csónakkölcsönzõ  10-18 óráig.

Tõserdei Kalandpark
Mindenkiben ott lakozik a hõs és a gyermek,

mi segítünk felszínre hozni belõled!

A Tõsfürdõ területén elhelyezkedõ új Tõserdei
Kalandparkban kora tavasztól késõ õszig várjuk
a kalandozni vágyókat.

A Kiskunsági Nemzeti Parkkal szomszédos
erdõs területet a Tisza-szabályozás elõtt a folyó
alakította lépcsõzetesre. A sok helyen érintetlen
természet lágyan öleli körül az újonnan épített
kalandparkunkat, ahol 3 pályarendszerrel várunk
minden kalandort.

Vendégeink segítségére szolgál a gyakorló
pálya, mely 3 akadályával tartalmazza azokat az
elemeket, melyekkel a pályákon találkozni
fogunk. Az animátorok segítenek beöltözni, majd
részletesen megtanítják mindenkinek a helyes
pályahasználatot, hogy sérülésmentesen próbál-
hassuk ki rátermettségünket.

A legkisebbeket egy 13 akadályból álló pályá-
val várjuk, melyen 100 cm és 145 cm közötti
gyermekek próbálgathatják szárnyaikat,
bizonyíthatják ügyességüket. A biztonságos
mászásról minden pályán a biztosítókötelek és a
pálya animátorok gondoskodnak.

A nagyokat egy 16 akadályos pályával várjuk,
amely igazi kihívást jelent mindenki számára. A
pályát 145 cm felettiek vehetik igénybe. Külön
izgalmat jelent, hogy a gyerekpályához képest
jelentõs magasságkülönbséggel találjuk szembe
magunkat, mivel kihasználtuk a természet által
alakított táj szintkülönbségeit. Az erdõ bujaságá-
nak köszönhetõen igazi vadregényes kalandban
lehet részünk mászás közben.

Akik még ennél is nagyobb izgalomra vágy-
nak, azoknak ajánljuk a 9 szakaszból álló óriás
csúszópályánkat, mely igazi extrém élményt
nyújt mindenki számára. A pálya csúcsmagassá-
ga eléri a 17 métert.

Mire végigérünk a pályákon, megtalálhatjuk
magunkban a gyermeket, aki szeret játszani és a
hõst, aki legyõzte a pályát és a korlátait.

Kísérje figyelemmel programajánlatainkat is!
JÚNIUS

4.         Trianon Emléknap Templom tér
18 – 22.   Úszótábor I. Népfõiskola
22 – 23.   Zenei tehetségkutató Tõserdõ

(Részletesen lásd az 5. oldalon)
23.         Akadálymentes nap                 Népfõiskola
24.         II. Tõserdei Kölyök Zsongás (horgászverseny)
25 – 29.  Úszótábor II.                           Népfõiskola
28.         Tanítási segédeszközök kiállítása Népfõisk.
30.         Horgászverseny           Nagyréti Horgásztó
30-tól     Garabonciás olvasótábor Népfõiskola

júl. 5 –  9.    SIMSONÁLIS                Népfõiskola
6 –  8.    Széna vagy Szalma Fesztivál Tõserdõ

TÕSFÜRDÕ – Jegyárak 2012.
Megnevezés Ár (Ft)

Felnõtt napijegy 1.100.- 
Felnõtt napi  lakiteleki lakos         700.-
Felnõtt napijegy 16-órától zárásig 900.- 
Kedv.* napijegy 800.-
Kedv.* napijegy lakiteleki lakos 500.-
Kedv.* napijegy 16 órától zárásig 600.-
Családi jegy 3.500.-
10 alkalmas felnõtt bérlet 9.000.-
10 alkalmas kedv.* bérlet 7.000.-
Felnõtt havibérlet 12.000.-
Kedv.* havibérlet 8.000.-
Felnõtt szezonbérlet 30.000.-
Kedv.* szezonbérlet 25.000.-
*Kedv(ezményes): Gyermek, Diák, Nyugdíjas

Kalandpark
jegyárai (Ft):

Felnõtt:        1.500.-
Gyermek:     1.200.-
Kísérõ: 300.-
Családi:       5.000.-
Csoport 

- Felnõtt:   1.300.-
- Gyermek:  1.000.-

Csónakkölcsönzõ
jegyárai (Ft):

fél óra:            400.-
1 óra:             800.-

1,5 óra: 1.200.-
2 óra: 1.500.-
3 óra: 2.000.-
4 óra: 2.500.-...

12 óra: 5.000.-
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„VILLANÁSOK“a testületi ülésrõl

Május harmadikán 14 órától tartotta legutóbbi ülését a
képviselõ-testület. A képviselõk ez alkalommal harminc
napirendi pontot tárgyaltak. Az ülésen bemutatkozott a Hivatal
új dolgozója, Novák Jetta szociális elõadó, aki gyámügyi
feladatokat fog ellátni Tóth-Aradi Mónia helyén. A képviselõk jó

munkát kívántak neki.
Elsõ napirendi pontban a 2011. évi belsõ ellenõrzési jelentésrõl tárgyalt a testület.

Molnár István belsõ ellenõr jelentése szerint „Lakitelek Nagyközség Önkormányza-
tának hivatala nagyon fontosnak tartja a belsõ ellenõrzést, ezért meg is tett mindent
a szabályszerû végrehajtásért.“ Madari Andor az iskolánál lévõ túlóra megállapítá-
sairól kérdezte a belsõ ellenõrt, amit a revizor szerint át kell tekinteni. Molnár István
a Laki-Konyha Kft-nél két napot töltött, az ügyvezetõ munkájával elégedett volt. A
belsõ ellenõr jelentését a testület elfogadta.

Új medence, vízi foglalkoztató fog épülni a Tõsfürdõben, ennek körülményeirõl
tárgyaltak a második napirendi pontban. A Nordfest Kft. az Önkormányzattal
együttmûködésben 72 millió forintból épít „vízi tocsogót“ (49,7 millió Ft pályázati
támogatás, további 22 millió Ft a Nordfest Kft. részérõl, az Önkormányzat a területet
biztosítja.) A terület bérleti szerzõdésérõl döntöttek a képviselõk. A fenntartási
idõszak után a tocsogó 50%-a az Önkormányzat tulajdona lesz automatikusan, a
másik 50%-ra pedig vételi jogot formálhat a most megkötendõ szerzõdés szerint.
(Fontos, hogy nem a fürdõrõl, hanem a „tocsogóról“ van szó!) Kalócz Antal szerint
nincs arányban a fürdõi büfék és a tocsogó leendõ bérleti díja. Madari Andor
szerint nem érdemes összehasonlítani a bérleti díjakat, mivel a tocsogó szolgál-
tatást nyújt a fürdõnek, a büfék pedig maguknak termelnek. Honti Attila a meg-
valósító nevében elmondta, a konstrukció eredetileg is azzal számolt, hogy a fenn-
tartási idõszak után önkormányzati tulajdon lesz a tocsogó. Legkésõbb a következõ
szezonnyitására el fog készülni a tocsogó. Bérleti díjat fog fizetni minden évben a
Nordfest Kft., a tocsogó pályázatát õk adták be, ugyanis csak gazdasági társaságok
pályázhattak azon pályázatban. Az elõterjesztést módosítások után egyhangú 7
igennel elfogadták.

Harmadik napirendi pontban a képviselõk tudomásul vették Felföldi Zoltán pol-
gármester elõzõ hónapbeli tevékenységérõl szóló beszámolóját, mely most 17 tételt
tartalmazott. A negyedik napirendi pontban dr. Tóth-Péli Emõke és Vargáné Subicz
Beáta elõterjesztésében elfogadták a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatokról szóló beszámolót. Czinege Edit sajnálatát fejezte ki, hogy a fiatalko-
rúak körében egyre több a probléma, amit az utóbbi idõben megtapasztalhatott a
település is. Mindenben támogatni kell a családsegítõk munkáját. A képviselõk elfo-
gadták a Bölcsõde 2011. évi tevékenységérõl szóló beszámolót is.

A ötödik napirendben „saláta“ rendeletet fogadott el a képviselõ-testület. 2012.
április 15-tõl hatályos az új szabálysértési törvény, mely a helyi szabálysértési ügy-
intézést jegyzõi hatáskörbõl a megyei kormányhivatalhoz helyezte át, így törölni kel-
lett az összes a helyi rendeletbõl a korábbi szabálysértési bírságokat.
Szabálysértési ügyekben ezen túl Tiszakécske fog eljárni.

Hatodik napirendben módosították az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl
szóló rendeletet. A rendeletben pontosításokat eszközöltek, a nyári idegenforgalmi
szezonban rugalmasabban tarthatnak ezen túl nyitva a vendéglátó egységek. A
hetedik napirendi pontban a Bölcsõde térítési díjának módosításáról tárgyaltak. Egy
2011-es kormányrendelet szerint a bölcsõdei gondozás személyi térítési díját – a
fenntartó eltérõ döntése hiányában –- akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha
a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. A képviselõ-
testület eltérõ, a kormányrendelethez képest megengedõbb döntést hozott: „A böl-
csõdei gondozás személyi térítési díját az ellátott nem köteles megfizetni azon
idõszak vonatkozásában, mely idõszak alatt a Bölcsõde a fenntartó külön ren-
delkezése alapján tart zárva.“

A hetedik napirendben a negyedévente elõkerülõ kötvényforrás menedzsmentrõl
kaptak tájékoztatást a képviselõk. A Budapest Priv-Invest Kft. beszámolóját a
képviselõk elfogadták. Nyolcadik napirendben hat önkormányzati ingatlan
fedezetként való megjelölésérõl döntött a testület Lakiteleki Takarékszövetkezetnél
fenntartott rulírozó hitelkerethez. 

A kilencedik napirendben Lakitelek rendezési tervének módosításáról döntöttek. A
megyei kormányhivatal kérte, vizsgálja felül a testület a rendezési terv egyik pontját,
mely így szól: „Azokon a telkeken, ahol az építés idõpontjában érvényes elõírások-
nak megfelelõ a beépítés, meglévõ épület saját kubatúráján belül felújítható és
korszerûsíthetõ.“ Ez szerint a tanyás ingatlanok nem átépíthetõk és bõvíthetõk, a
nem tanyás ingatlanok viszont igen. A módosítást a testület támogatta. A képviselõ-

testület néhány hónapja ötletpályázatot írt ki, melyben az egyes pályázók felvázol-
hatták, hogy Kapásfalu oncsai oldalában, a K3 melletti és mögötti területet hogyan
hasznosítanák. Az ötletpályázatra hárman jelentkeztek, a pénzügyi bizottság
ülésére közülük csak egy pályázó jelent meg. Formailag mindhárom pályázat hibás
volt, ezért a pályázatot visszavonták.

A tizenegyedik napirendben az eddig hányattatott tulajdoni viszonyú
Tõzegbányáról tárgyaltak. A Tõzegbánya és a hozzá tartozó mocsár jelenleg a
Magyar Állam tulajdona, melyet az Önkormányzat törvényi rendelkezések alapján
meg kíván igényelni ingyenesen kötelezõ feladatának ellátásához. Az Önkor-
mányzat az óvodai és az iskolai környezettudatos nevelést oktatná a fiataloknak a
Natura 2000-es területen. Kalócz Antal megjegyezte: 30 éve a Szikra
Horgászegyesület kezeli a területet, amennyiben önkormányzati tulajdonba kerülne
a Tõzegbánya, szeretné, ha a kezelõi jog az egyesületnél maradhatna. Véleménye
szerint erre ma kevés az esély, ha ez így megtörténne, veszélybe kerülne az
egyesület léte. Felföldi Zoltán szerint elõször a tulajdonjogot kell megszerezni, még
itt sem járunk. Az eljárás megkezdéséhez a képviselõ-testület hozzájárult.

Tizenkettedik napirendben a tiszakécskei tûzoltósággal való megállapodás
megkötésérõl tárgyaltak. Az új katasztrófavédelmi törvény szerint az önkormányza-
toknak megállapodást kell kötniük a területen illetékes tûzoltósággal. Tiszakécske
tûzoltóságához tartozik a város mellett Szentkirály, Tiszaug, Lakitelek, Tiszajenõ és
várhatóan majd Jászkarajenõ is. Pénzügyileg minden településre jut bizonyos men-
nyiségû pontszám (normatíva) lakosság és területarányosan, valamint veszélyesség
szerint. Lakitelek – részben a Flaga Kft. telephelye miatt – az össz 1367 pontból 500
ponttal rendelkezik. A megállapodást Lakitelek úgy köti meg, hogy a tiszakécskei
tûzoltóságot az 500 pont utáni normatívával támogatja (amit a tûzoltóság kap meg),
valamint természetben, a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egyesület munkájával járul
hozzá a tûzoltási tevékenységhez. Szentirmay Tamás szerint a helyi önkéntes
tûzoltókra kellene költeni a pénzt, javasolta, hogy új tûzoltóautója legyen a lakitele-
ki egyesületnek. Madari Andor, a tûzoltó egyesület elnöke közölte, ilyen tárgyalás
már elindult, a Flaga Kft. is támogatja a helyi egyesületet. Az egyesület távlati célja
az önálló beavatkozási jogosultság megszerzése, ehhez már elkezdték az egyesület
szervezetét képezni. A lakitelekiek ZIL-131-es tûzoltóautója üzembiztos, sok fiatal-
abb tûzoltó autót kihúzott már homokból, ingoványból. Madari Andor kérte a pol-
gármestert, hogy Tiszakécskével szülessen kompromisszum, fontos, hogy jó kapc-
solat legyen a várossal. A pénzbeli támogatást 7 ellenszavazattal elutasították. A
természetbeni támogatást – az ÖTE közremûködésével – 7 igennel elfogadták. A
tizenharmadik napirendben a képviselõ-testület hozzájárult, hogy a Lakitelek
Önkéntes Tûzoltó Egyesület székhelye a Polgármesteri Hivatal címén legyen.

A 14-15-16-17. napirendek az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-es
egyszerûsített éves beszámolóit tartalmazták. A tavalyi évre a Laki-Gazda Kft. adó-
zott eredménye 337.000 Ft, ebbõl 34.000 Ft osztalékot fizet az Önkormányzatnak. A
Laki-Konyha Kft. adózott eredménye 4,1 millió Ft, ebbõl 440.000 Ft az osztalék.
Madari Andor tájékoztatta a képviselõket, hogy a Laki-Konyha Kft. új vezetõje már
kitermelte a korábbi vezetõcsere költségeit, elégedettek Tóthné Balla Mária
munkájával. A Tõserdõ Kft. 2011 decemberében jött létre, így számottevõ ered-
ménye még nem lehet. Ugyanez igaz a Közvilágítási Kft-re is. A beszámolókat a
képviselõ-testület elfogadta.

A tizennyolcadik napirendben Tigyi Istvánné, a Gondozási Központ új vezetõjének
elõterjesztését tárgyalták. Javasolta, hogy a Gondozási Központ bentlakásos rész-
legének 125 ezer forintos térítési díját csökkentse a testület 85 ezer forintra.
Szerinte így összességében gazdaságosabb lesz a mûködtetés. Többen jelezték,
hogy alacsonyabb ár esetén a bentlakásos részlegbe költöznének. A módosítást a
testület elfogadta, mely júniustól lesz hatályos.

A rendõrség kérte, hogy az Önkormányzat biztosítson szolgálati lakást Szûcs
Roland rendõr törzsõrmesternek. Az Önkormányzat a Széchenyi krt. 72. számú
önkormányzati ingatlant ajánlotta, melyet – a rendõrség kérése szerint – 50%-os
kedvezménnyel a fiatal pályakezdõ rendõrnek utalnának ki. A bizottságok az orvosi
rendelõ feletti lakást javasolták a fiatal rendõrnek a fûtési szezon kezdetéig, melyet
a testület támogatott.

A huszadik napirendben az idei Széna vagy Szalma Hagyományõrzõ Fesztivál
önkormányzati támogatásáról tárgyaltak. A megállapodás szerint az Önkormányzat
fizeti a szerzõi jogdíjakat, a nyilvános WC mellett négy mobil WC-t is biztosít, lesz
elõzetes biztonságtechnikai bejárás a területen, valamint a keletkezõ hulladékot
elszállítják.

Varga Zoltán

Folyt. a köv. oldalon
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Tigyi Istvánné Julika neve nem ismeretlen a lakitelekiek
elõtt, hiszen nagyon sokan megfordultak  lakóként, vagy
vendégként a Tiszaugi Idõsek Otthonában.  Ez év tavaszán a
meghirdetett idõsotthon vezetõi állás pályázatát megnyerte
Julika.

– Hány éves tapasztalattal rendelkezik Julika az idõsekkel való
foglalkozásban? 
– 1980. augusztus 1-jén kezdtem Tiszaugon házigondozóként
dolgozni. Akkor ez csak egy helyben végezhetõ munka
lehetõsége volt.
– Miként lesz valaki ilyen elhivatottságú szakember?
– Nagyon szerettem mindig az embereket, örömet okozott, ha
tudtam valakinek segíteni.  Kik az idõsek?   Emberek, akik végig-
jártak, egy kemény, rögös utat. Küzdöttek, dolgoztak, szerettek,
szenvedtek. Olyan rövid az élet, mi ennek az utolsó idõszakában
vagyunk velük. A legkevesebb, amit megtehetünk, hogy szépítsük
meg a hátralevõ perceket, órákat, napokat, heteket, éveket.   Õk
a  „családom“ lettek. Nyugodt, békés, szeretetteljes idõs kort
szeretnék mindenkinek – és ezért mindent megteszek. 
– Mi vezérelte, hogy Lakitelekre jött, s meg lehet tudni, milyen céllal?
– Régóta kisérem figyelemmel a Gondozási Központ sorsát.
Sokszor hallottam: a létéért küzd. Az intézményvezetõi pályázat
megjelenésekor elgondolkodtam: Talán tudnék a tapasztalatom-
mal, a tudásommal segíteni. Mondják „egy fecske nem csinál
nyarat“, én magam kevés lennék a csodához, de nagyon sok itt
élõ, jó embert ismertem meg a munkám során, és mióta ide
kerültem, még többet. Hiszem, hogy együtt nagyon sok mindenre
képesek vagyunk. 
– Milyen volt a fogadtatás? 
– Végtelenül hálás vagyok a Képviselõ-testület tagjainak,
Polgármester Úrnak, a bizottság tagjainak,  a részemre meg-
szavazott támogatásért, bizalomért: kineveztek intézmény-
vezetõnek. Erõn felül is szeretnék megtartani az idõsek otthonát, és
a szociális alapszolgáltatások mûködtetésével is bizonyítják, fontos
a számukra, hogy gondoskodjanak az itt élõ idõsekrõl. Szerintem
ennél szebb fogadtatás nem kell. Küzdeni együtt fogunk tovább.  
– Hogyan teltek az elmúlt hetek? Belerázódott már a munkába?
– 37 éve dolgozom, ebbõl a 37 évbõl 31 évet az idõsellátás
területén dolgoztam. Ez a munka az életem. 
– Milyen változtatásokkal, ötletekkel, tervekkel indított az új vezetõ?
– A szociális ellátásokat elsõsorban az 1993 évi III. törvény, és az
1/2000.(1.07) SzCsM rendelet, valamint az ÁHT ill. a
Költségvetési törvény határozza meg. Bonyolult rendszer.
Azonban a lényege röviden összefoglalható: Az ellátandó
személyekre kapott normatív támogatás, és az ellátottak által
befizetett térítési díj biztosítja a rendszer mûködtetésének a
fedezetét. Ez nyereséget nem termelhet. Azonban ha kevés az
ellátott, a segítségnyújtást igénybevevõ személy, akkor kevés a
normatív támogatás, és így magas lesz a befizetendõ térítési díj,
vagy pedig a fenntartó (ez esetben a Lakiteleki Önkormányzat)
vállalja, hogy kiegészíti mûködtetéshez szükséges költségeket.
Nemcsak az emberek, az Önkormányzat is szegény. Mindenütt
kevés a pénz.  Sok mindent és gyorsan kell megváltoztatnunk.
Az idõsek otthonában férõhely kialakítását tervezzük (belsõ áta-
lakítással), de egy szép, modern intézményre az Önkormányzat
pályázatot is nyújtott be. Ennek a végeredménye még bizonyta-
lan. A házi segítségnyújtás, a házigondozók segítségének az
igénybevétele, az hogy minél több idõs ember kérjen segítséget
a mindennapi életviteléhez, nagyon fontos lenne. Kevesen
tudják, hogy a megállapított 350.- Ft-os óradíjat csak a lakáson
végzett gondozási munkáért lehet számolni. Orvosnál, gyógy-
szertárban, vagy üzletben való sorban állást nem az ellátott fizeti.
Lehet mosatni (pl. intézményben az ágynemût), takarításhoz,
vagy fürdésben, mosdásban, hajmosásban segítséget kérni.
Betegápolásban sokat jelent, hogy a házi gondozásban dolgozók

szak-képzettek. E munkaterületnek az
a jelentõsége, hogy az idõs ember
minél tovább a lakásában tudjon élni
úgy, hogy biztonságban van. A család-
tagok dolgoznak, s ha napközben
valaki odafigyel, segít ha kell, az bizony
nagyon sokat jelenthet. 

A nappali ellátás – az idõsek klubja – szintén nehézkesen
mûködik. Nemcsak közösségi életet, programot biztosít, hogy
egy kicsit beszélgetünk, énekelünk, vagy kártyázunk, sak-
kozunk, de lehetõség van felügyelet melletti fürdésre, mosásra,
sõt, ha valaki fontosnak érzi szülõje, szeretett hozzátartozója biz-
tonságát, reggel behozhatja és délután – munkája végeztével –
hazaviheti az édesanyját, édesapját vagy nagyszüleit. Étkezést,
gyógyszerelést, szakszerû ellátást, felügyelet biztosított. De ter-
vezünk programokat: akiknek van kedvük, hangulatuk: bográ-
csozást, szalonnasütést, idõseknek hirdetett  ki mit tud-ot, kirán-
dulást, házi ünnepeket tervezünk, vagy kérésre meghívunk
elöljárót, orvost... tájékoztató vagy fórum  megtartására.
Hivatalos ügyeket lehet intéztetni, vagy ahhoz segítséget kérni.
De ami a legfontosabb, ne legyen senki magányos és magára
hagyott! Számunkra mindenki fontos, de aki a rendszerhez tar-
tozik, arra sokszorosan odafigyelünk, vigyázunk rá.  A lényeg,
hogy várunk az Idõsek Klubjába is mindenkit! (Télen sok tüzelõt,
áramköltséget is meg lehet takarítani! Gondoltak már erre?)  
– Mennyiben hagyja meg Julika a hagyományos, megrögzött
módszereket? Azonnal elfogadják a tapasztalt vezetõ ötleteit?
– Nagy baj lenne, ha gondolkodás nélkül elfogadnák. Fontosnak
tartom a mindennapi életben   a kommunikációt.
„Beszéljük meg.“ Ha ötletem van, azt érvekkel alá is tudom
támasztani. De értékelem az egészséges vitát. Nem vagyok
tévedhetetlen. Ha valakinek jobb, hatékonyabb kivitelezési ötlete
van a munka során, kész vagyok elfogadni. „Pantha rhei“ – az
egyetlen állandó a változás maga. A mûködést szabályozó
törvények rendeletek állandóan változnak, és változnak az
emberek, akik az ellátó rendszereket igénybe veszik. Egyre
magasabb színvonalat kell a szociális munkának képviselnie
ahhoz, hogy a természetes emberi igényeknek meg tudjon felel-
ni. Nem szabad „állni“, a módszereknek fejlõdniük kell! 
Egy példa: 20 évvel ezelõtt egy nagymamát, talán boldoggá tett,
ha papucsot kapott karácsonyra. Ma talán egy közös színházlá-
togatás, egy parfüm nagyobb örömet jelent neki. 10 évvel ezelõtt
ha levelet kapott az unokától, azt mutatta nagy örömmel a szom-
szédoknak. Ma boldogan meséli, hogy számítógépen chatelt  a
gyerekkel... Mindenre ez jellemzõ! Tudomásul kell vennünk, hogy
a változásokat nem követni kell, ha fejlõdni akarunk, hanem
elébe kell mennünk. Ennek a szociális ellátások terén is így kell
lennie.  A lényeg, mindent meg kell tennünk azért,  hogy  jobb,
hatékonyabb legyen a munkánk. 
– Már volt egy jól sikerült anyák napja, hozzátartozói találkozó.
Pezseg az élet.
– Fontosak az ünnepek,  és a szép hétköznapok. Idõs korra az
értékek átrendezõdnek. 
Már az anyagi dolgok, a pénz, a vagyon nem jelent semmit. Egy jó
szó, egy simogatás, egy kedves szó annál többet! Napokon át
mosolygósak, elégedettek, ha valami szép történik körülöttük,
velük. Minden megélt percnek szépnek kell lennie, hiszen lehet,
hogy ez lesz az utolsó…
Találkozó? Kapcsolat és párbeszéd címet adtam neki. Persze a
törvény is elõírja a tájékoztatási kötelezettséget, de mint az
elõzõekben is említettem: nagyon fontos a párbeszéd. Ha nem
beszélünk, nem is érthetjük egymást. Hogy ez egy kis ünnepség
keretében történt, remélem, hogy  mindannyiunknak, akik részt vet-
tünk rajta, szép emlék marad. Minden embernek a szívéhez van
egy út –, s  ezt az utat, meg kell találni. Én keresem ezeket az
utakat. Hiszem, hogy jók az emberek. 

Huszonegyedik napirend – Madari
Andor alpolgármester elõterjesztése – a
testület a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosításáról szólt. A
javaslat szerint az SZMSZ-t néhány
mondattal egészítenék ki: 

„A képviselõnek képviselõi munkája
során mindenkor Lakitelek érdekeit
szem elõtt tartva kell eljárnia. Lakitelek jó
hírnevének megõrzése kötelezettsége.
Lakitelek érdekeivel ellentétesen sem
magánéletében, sem mindennapi
munkája során sem cselekedhet.“
Kalócz Antal szerint mindenki Lakitelek
érdekeit képviseli, az együttmûködés
jegyében támogatta az elõterjesztést.
Felföldi Zoltán szerint csak erkölcsi
megerõsítést szolgál az elõterjesztés.
Szentirmay Tamás szerint egyik
képviselõ sem tett eddig az esküje ellen,
ezért nem támogatta az elõterjesztést. A
módosítást 4 igen és 1 ellenszavazattal
elfogadták. (Ketten nem voltak a terem-
ben.)

Egyebek napirendben Felföldi Zoltán
közölte, hogy május 10-én külterületi
fórumot tartanak a Mûvelõdési Házban.
Szentirmay Tamás több kérdést tett fel:
az árpádszállási megálló tragikus
állapotáról, az üdülõterületi szemétszál-
lítás, a Holt-Tisza parti konténerek
kérdésében, a Holt-Tisza part, az árpád-
szállási út járdájának helyzetérõl,
valamint a fürdõ nyitvatartásáról és a
medencékrõl. Hosszabb beszélgetés volt
a tõserdei horgászok szemetelésérõl. Az
üdülõterületen a Buzogány utcán elbur-
jánzott vadnarancs bokrok kivágását
kérte Czinege Edit. A képviselõ a nyár-
fák szöszét is szóba hozta. Felföldi
Zoltán megerõsíti, hogy a nyárfaszösz,
azaz a termése nem okoz allergiát, csak
az abban az idõben az idõben lévõ pol-
lenek. Rácz Péter az internetes adós-
listán szereplõ Metszéspont Kft. egymil-
lió forint feletti adótartozása kapcsán
kérdezte, hogy a tartozás mellett kaphat-
e a cég helyi megrendelést. A gazdasági
társasággal tárgyalnak a tartozás üte-
mezésérõl – hangzott a válasz. Madari
Andor köszönetét fejezte ki a tûzoltó
egyesület azon tagjainak, akik a bugaci
erdõtûz oltásában részt vettek.

A zárt ülést követõen dr. Tóth-Péli
Emõke jegyzõ ismertette a képviselõ-
testület döntéseit. Felmentvényt adtak 6
igennel a Laki-Gazda és a Lakiteleki
Közvilágítási Kft. ügyvezetõjének (ami
természetesen nem felmentés),
Lakiteleki Közvilágítási Kft. alapító oki-
ratának módosítását 5 igen, 1 ellen-
szavazattal elfogadták, a Lakiteleki
Közvilágítási, Beruházási Kft. alapító oki-
rat módosítását 4 igen, 2 nem szavazat-
tal elfogadták, önkormányzati lakások
pályázati úton való bérbeadását 6 igen-
nel támogatták, valamint egy lakossági
megkeresést elutasított a testület.

Folyt. a köv. oldalon.

Bemutatjuk az Idõsek Otthona új vezetõjét
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Az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület HÍREI

Az elmúlt hónapban szerencsére nem volt
olyan tûzeset településünkön, ami miatt riasz-
tani kellett volna a helyi önkéntes tûzoltókat.
Az elõzõ idõszakban az egyesület így a
szervezet-építésre és a képzésre tudott kon-
centrálni.

Április 7-én alapszerelési gyakorlat volt a
tûzoltószertárnál, április 14-én szertártakarí-
tást tartottak az egyesület tagjai. Az egyesület
felkérést kapott a Májusváró szervezõitõl,
hogy tartson bemutatót április 30-án a
Tõserdõben. A felkérést tisztelettel elfogadva
az önkéntesek április 22-én, 25-én és 28-án
készültek a bemutatóra Lakitelek határában.

Az április 30-i majálisi bemutatóval nagy si-
kert aratott az egyesület: alapszerelési gya-
korlatot, illetve porral oltóval való tûzoltást
szemlélhettek a jelenlévõk. A bemutató után a
tûzoltó egyesület és a polgárõrség közös
fõzést tartottak a Májusvárón.

A híradásokból értesülhettek arról, hogy
Bugacon kigyulladt a fokozottan védett
õsborókás. A tûz oltásában 8 lakiteleki
önkéntes tûzoltó vett részt április 30-án, május
1-jén és május 2-án. Köszönjük a munkájukat!

Május 11-én közgyûlést tartott a tûzoltó
egyesület, melyen a tagság új alapszabályt
fogadott el, elfogadták a 2011. évi pénzügyi
beszámolót és a 2012. évi költségvetést,
valamint az egyesület új titkárává választották
Varga Zoltánt. A közgyûlésen jelen volt ifj.
Gyapjas János tûzoltó õrnagy, a Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatóhelyettese.

Az egyesület pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Együttmûködési Alap Mobilitás és Alkal-
mazkodás Kollégiumához az egyesület
mûködési kiadásainak támogatására. Sikeres
pályázat esetén az egyesület mûszaki fel-
szerelését tudná fejleszteni, továbbá
védõruházatot vásárolna.

Az egyesület kedvezményes áron juthat egy
Ford Transit 9 személyes kisbuszhoz. A kis-
busszal szakszerûbben lehetne ellátni a
tûzvédelmi feladatokat, illetve lehetne
használni azt kirándulások szervezésére is.
Az egyesület a vásárláshoz kéri a helyiek
segítségét is.

A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesületet,
mint közhasznú szervezetet egész évben
támogathatják adománnyal, mely után tár-
sasági adókedvezmény vehetõ igénybe.

Bankszámlaszám: Lakiteleki Takarék-
szövetkezet 52000018-15100027
(A megjegyzés rovatba írják: adomány)

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

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

– Vannak új lakók is, ha jól tudom, most teljes létszámban
mûködik az otthon. 
– Igen, végtelen örömet jelent számomra, hogy lakiteleki
emberek nem más településen keresnek szeretteiknek helyet,
vagy az idõsek maguk döntenek arról, hogy ahol leélték, ledol-
gozták az életüket, élték a fiatalságukat, ott szeretnének idõs
korukban is élni. Ezért jelentkeztek az idõsek otthona szabad
férõhelyeire. S még nagyobb öröm, hogy ez az ellátás megfi-
zethetõvé vált a családok, az idõsek számára. Óriási lépést tett
a képviselõ-testület a 2012. május 03-i ülésén, mikor a törvény
szabályai szerint számított 124.950.- Ft intézményi térítési díjat
85.050.- forintra csökkentette.
– Vannak-e bõvítési elképzelések új szobák kialakításában,
vagy a létszámban?
– Két  hónapon belül reményeink szerint 5 férõhelyet tudunk
még úgy kialakítani, a Képviselõ-testület támogatásának, és a
Szociális és Gyámhivatal engedélyének birtokában, hogy  belsõ
átalakítást végzünk (amelyhez több hozzátartozó, és lakiteleki
vállalkozó is felajánlotta már a munkáját; errõl majd késõbb
szeretnénk beszámolni), de nem elhanyagolható a Település
Üzemeltetési Csoport (és Vezetõje), valamint az Alpolgár-
mester Úr szerepe sem, hiszen én nem vagyok mûszaki szak-
ember, hogy mit, hogyan lehetne kivitelezni, megcsinálni... Õk a
gyakorlati megvalósítás szakemberei, mint ahogyan a Jegyzõ
asszony és a hivatali apparátus a jogszabályi háttér anyagainak
elõkészítésében vállalnak nagy szerepet. 
Fejlesztési lehetõség még a külterületi lakosság ellátására
létrehozandó tanyagondnoki szolgálat. A Polgármester Úr, a
Jegyzõ Asszony úgy tudom, a külterületi fórum hatására
kezdett a témával foglalkozni. Végsõ szó ez esetben is a
Képviselõ-testületé, és a Szociális és Gyámhivatalé lesz. 
– Az önkormányzat  pályázatot nyújt be egy bõvítési, kor-
szerûsítési projektre. Hogy áll ez a dolog, hiszen tudott, hogy a
beadási határidõ már  jó párszor kitolódott..
– A pályázat beadásra került. Sokan és sokat dolgoztak rajta.
Most már az elbírálókon, a jó szerencsén múlik, hogy nyerõ lesz-e!!
– Átjáró lett Julika. Mennyiben zavaró ez a munkájában? 
– Egy nagyvárosban az emberek többet utaznak, hogy a munka-
helyükre eljuthassanak. Sajnos a mobilitás nem jellem-zõ ránk.  A
mindennapi utazás szokatlan, de nem zavaró. Olyan jó érzés, ha
reggel sok-sok ember rám köszön, és én vissza- köszönhetek. 
– Milyen  munkanapot követõen érzi jól  magát a bõrében?

Mennyire fontos a lakók, a bejárók és a munkatársak  közérzete
ahhoz, hogy jó kedvvel dolgozzék Julika is?
– Minden nap egy lépés elõre. Így hát minden nap jó nap.
Persze, ha még az idõjárás is kellemes, az igazán „tuti“. 
A munkatársaimmal még szokjuk egymást. Mint két idegen
nyelven beszélõ, ha találkozik: kezdjük érteni, mit is mond a
másik, lassan igazodunk egymás ritmusához. A lényeg az, ha
az intézmény jól mûködik, akkor elégedettek az idõsek, a hoz-
zátartozók, a fenntartó,  és biztonságban van a dolgozók. A
biztonság óriási érték és csak együtt, közösen tudjuk
megteremteni. A közös célért egy irányba kell mennünk.  Az
idõsek elégedettsége nagyon fontos. Értük vagyunk. Egy
mosolyuk, nevetésük ajándék. 
A Nyugdíjas Klub tagjaival, vezetõjével, Csingerné Klárika néni-
vel alakul egy nagyon szép kapcsolata az intézménynek (nekem)
–, s büszke vagyok a barátságukra. 
– A Lakiteleki Újság ugyanúgy helyet ad az otthon híreinek,
mint bármilyen más intézmény híreinek. Julika az Ugi Újságba
is rendszeresen írt, beszámolt az otthonban történetek
eseményeirõl. Gondolom, itt is kíván élni a lehetõséggel.
– Igen, fontos, hogy megismerjék az emberek a munkánkat, az
intézményben élõk ünnepeit, hétköznapjait,  fontos, hogy
köszönetet mondhassak azoknak, akik támogatják az intéz-
ményt, az idõseket. Faragóné Brigi, aki az elsõ szóra gyümöl-
csöt, zöldséget adott a rendezvényünkhöz, Kovácsné Kupeczki
Anett szintén. A  Jutka ABC (Víglási Imre kedvessége, jó szava
sokat jelent) üdítõt adott, egyéb vendéglátáshoz szükséges
áruval támogatta a Gondozási Központot. Varga Lajosné, aki
elsõ kérõ szavunkra 3 óriási doboz finom süteménnyel tette
még meghittebbé az ünnepet. A Laki-konyha vezetõje, Marika,
aki kérõ szavunkra átalakította az ebédet, és így illeszkedett
napi élelem a vendéglátásba. Tigyi Julianna, aki örömmel sütött
süteményt az intézmény lakóinak, vendégeink kedvére, és
maguk a dolgozók, akik összeadták az szükséges nyers-
anyagok egy részét, és dolgoztak a munkaidejükön túl, és a
szabadnapjukon. Mindenkit köszönet illet.
– Munkájához sok erõt, türelmet, szakmai sikert kívánunk.
Bízunk benne, hogy az az ambíció, amellyel elkezdte a mun-
kát, végig kitart. De miért is ne tartana ki, hiszen élete a mun-
ka. Ehhez kívánunk minden jót nemcsak az otthonban, hanem
a település többi intézményével,  s a lakosaival egyaránt. 

CzE, VZ  

Villámkérdés Madari Andor
alpolgármester úrhoz: 

– MIKOR LESZ KÁTYÚZÁS?

– Lakiteleken az önkormányzati utak
állapotával véleményem szerint minden-
ki tisztában van. Szándékunkban áll a
tavalyi ígéretünkhöz híven folytatni idén
a kátyúzást. Sajnos az, hogy eddigre
még nem lett kész, vagy legalább is nem
kezdtük el, azért van, mert az anyagi
lehetõségeink igen szûkösek.

Az önkormányzat az elmúlt hetekben
kapott megkeresést a Kecskeméti
Városi Bíróságon közérdekû munkabün-
tetés letöltésére ítélt emberek ingyenes
foglalkoztatására. Ezek mind erõs férfi
emberek, akikre nagy szükségünk lenne
a kátyúzás alkalmával. A napokban foly-
nak az egyeztetések ki hány napot tud
dolgozni hetente és amint a csapat
összeáll indulhat a munka, mivel a többi
szükséges feltétel (gép, aszfalt,
teherautó) már egyeztetésre került.

Jöjjön el Lakitelekre, az AmZe
feszt – Tõserdõ fesztiválra!

A Tõserdei Zenei tehetségkutató verseny az
idén elsõ alkalommal kerül megrendezésre!

A fesztiválon értékes nyereményekért szállhatnak harcba a fellépõk
3 nagy kategóriában! A fesztivál célja, hogy fiatal, feltörekvõ zené-
szeknek biztosítson lehetõséget az elõrehaladásban és mindezt zenei
stílustól függetlenül tesszük! A két napos rendezvényen tehetséges
zenekarok, akusztikus elõadók, rap/hiphop zenészek, és Dj-k
mutatják meg a nagyközönség elõtt, hogy a reflektorfényen kívül is van
élet! Ha szeretne részt venni egy összetartó, fiatalos fesztiválon ahol
nem a stílus, hanem a hangulat a mérvadó, akkor nem kérdés, hogy

köztünk lesz 2012. június 22-23-án! Kapcsolódjon ki velünk!

Elõzetes: Itt van a kertek alatt a IV. Széna
vagy szalma hagyományõrzõ fesztivál!
Jöjjön el hozzánk a Tõserdõbe 2012. július 6-7-8-án
péntektõl-vasárnapig és legyen részese a Széna vagy szalma
fesztivál sokszínû program sorozatának, ahol minden koncert,
elõadás és foglalkozás ingyenes!
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Vár a LURKÓ-TÁBOR!
Június 18-tól három héten keresztül ismét lesz Lurkó-

tábor a napközi épületében, teraszán és udvarán. Reggel
8 órától délután 4 óráig tartalmas programokra
számíthatnak a résztvevõk.

Ebédet helyben kapnak a gyerekek. Tízórait, innivalót, toll-
tartót, fürdõruhát és jókedvet  is kell hozni. 

Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik
szeretnek játszani, kézmûveskedni, kirándulni, strandolni
és barátkozni. 

Az iskola titkárságán Rózsáné Bõszén Icunál kell
befizetni a turnusonkénti 6000 forintot. 

Jelentkezni lehet a táborvezetõknél: Sallainé Gyõri Csillánál, Varga
Sándorné Rékánál, Szekeres Jánosné Katinál és Vargáné Darabos Mártánál.

Anyáknapja a Gondozási Központban

2012. május 7-én hétfõn délelõtt 10 Órai kezdettel Anyáknapi Ünnepséget
tartottunk az Idõsek Otthona lakói részére.

Az óvodások Bóbita csoportjában levõ gyerekek,  Vankóné Török Katalin és
Horváth Istvánné Erika Óvó nénik irányításával, kedves, szívhez szóló mûsor-
ral szereztek szép pillanatokat a rendezvényen résztvevõknek.

Csinger Sándorné Klárika néni – a nyugdíjas klub tagjaival vett részt az
ünnepségen, nótázásuk, jó kedvük színt varázsolt az együtt töltött percekbe. 

Az ünnepség még szebbé tételéhez a Jutka ABC üdítõkkel, lufikkal (amit az
ovisoknak adtunk át), Petrezselyem János, Faragóné Brigitta, Kissné Julika,
Tigyi Julianna süteménnyel járult hozzá. 

Köszönjük minden résztvevõnek, támogatónak – hogy segítettek
megszépíteni idõs lakóink egy napját. 

Az intézmény, az itt lakók életében egy jó szó, egy kedves gesztus, egy
mosoly is sokat ér. Május 7 óta az intézmény szépítéséhez sok szép virágot
kaptunk ajándékba Tercsiné Buzás Ilonától, virágföldet Kalócz Helgától, Verzár
Csaba virágtartókat hozott és szerelt fel. 

Érkeznek felajánlások a következõ rendezvényünkhöz is, amelyrõl
legközelebb szeretnék beszámolni.

Mindenképpen köszönetet érdemel Lakitelek Önkormányzat Képviselõ-
testülete és Bizottságai azért az erõfeszítésért amellyel próbálják megtartani,
és magasabb színvonalra emelni a településen az idõsek ellátását.

Fontosnak érzem, hogy aki itt élte, dolgozta  le az életét, az idõskorát,
életének hátralevõ perceit biztonságban és nyugalomban itt élhesse tovább.
Az intézményrendszer ezt hivatott biztosítani.

Szeretnénk, ha kérnék a segítségünket, szeretnénk  ha elfogadnák a
segítõ kezünket. 

„Mindenik embernek a lelkében dal van, 
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép lelkében az ének, 
Az hallja a mások énekét is szépnek.“„ Babits Mihály

Tigyi Istvánné intézményvezetõ

A polgárõrség hírei

2012 májusa viszonylag nyugodt volt a helyi Polgárõrség
szempontjából, sok esemény nem történt. 

Április 28-án éjszaka egy sajnálatos eset volt a Toldi Miklós utcában. Egy 18
születésnapját ünneplõ lány a buliból hazafelé tartva összeesett, akihez a barátai
kihívták a mentõket. Szerencsére nem lett nagyobb probléma. A helyszínen volt a
Polgárõrség is.

Április 30-án, a tõserdei Májusvárón a Polgárõrség egész nap biztosította a
közlekedést a Holt-Tisza parton. A Májusvárón a lovas polgárõrök jóvoltából
lehetõség volt kicsiknek és nagyoknak lovaglásra. A Polgárõrség és a Tûzoltó
Egyesület közös fõzést tartott a Május-várót több lakiteleki vállalkozás is támogata:
Csikós Mihály, Pótári Béla, Bon-Bon, Bacchus Borozó, Autós Csárda, Csillag
Presszó, Ancsa Presszó, Olimpia Bár. Köszönjük támogatásukat!

A Polgárõrség felhívja az ebtulajdonosok figyelmét, hogy minden esetben tartsák be
az állatok tartásáról szóló 23/2004. (V.27.) számú helyi önkormányzati rendeletet, hogy
minél kevesebb kóbor eb legyen Lakitelek közterületein. A kóbor kutyák
garázdálkodása – mint sajnos több híradásból is hallható – tragédiához is vezethet!
A Polgárõrségbe való belépésrõl, tagfelvételrõl érdeklõdni lehet Török Nándor
elnöknél.
A polgárõrök minden éjjel, saját szabadidejüket feláldozva próbálják óvni Lakitelek
bel- és külterületi lakosainak vagyonát, továbbá a helyi szórakozóhelyek környékén
a közbiztonság fenntartását.
Elérhetõség: Török Nándor elnök: 30/531-65-18

A LOVAS POLGÁRÕK 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!

Az elmúlt hónap eseményei között elsõ helyen áll a helyi lovas polgárõrök szívében
az a közös öröm, hogy a majálison megtapasztalhattuk, hogy a helyi gyerekekben
nagyfokú érdeklõdés van a lovak iránt. Voltak olyan lelkes gyermekek, akiknek
nehezükre esett elszakadni a lovaktól, több lovon, több kört is szívesen lovagoltak.
Mégiscsak lovas nemzet a magyar!

A jövõ generációjának lelkesedését látva örömmel adjuk hírül, hogy 2012.
május hó 17. napján, a Népfõiskolán létrejött egy találkozó, amely reményeink
szerint alapja lehet a lovas élet fellendülésének községünkben. 

Lezsák Sándor elnök úr meghívására az egyeztetésen részt vett – többek között
– az Országos Polgárõr Szövetség elnöke, dr. Túrós András, és alelnöke Zámbó
Péter, az országos rendõrfõkapitány, dr. Hatala József, a Magyar Lovassport
Szövetség elnöke, Lázárt Vilmos, valamint dr. Fehér Károly sportújságíró és lovas
szakértõ. Az egyeztetés eredményeképpen megállapodás született arról, hogy az
Országos Polgárõr Szövetség Lovas Tagozatának földrajzi központja Lakitelek lesz,
így községünk fog helyt adni a jövõben az lovas polgárõrök képzésének. Ennek
kezdeti lépéseként, a II. Tõserdei Lovasnap keretében, 2012. augusztus hó 18.
napján sor fog kerülni az I. Országos Lovas Polgárõr Szemlére és Ügyességi
versenyre. 

A találkozón Felföldi Zoltán polgármester úr rámutatott arra, hogy községünk
nincs könnyû helyzetben, mivel egyelõre nem rendelkezik lovas infrastruktúrával.
Ennek ellenére elszántan keresik a lehetõséget, hogy mihamarabb megteremtsék a
lakiteleki gyerekek számára helyben a lovas oktatást. E célkitûzést a helyi Polgárõr
Egyesület is magáénak érzi, lovasai ezt a gyakorlatban is támogatni fogják.

Rácz Adrienn lovas tagozatvezetõ



Kedves Olvasóink!

Egy korábbi tanulmányi verseny eredményérõl szeretnénk elõször hírt
adni Önöknek: 2012. március 6-án az 1. b osztály 3 tanulója: Kovács

János, Honti Regõ és Kakó Lukács „Csúcsfejek“ csapatot alkotva az Apáczai
Kiadó Komplex Tanulmányi Versenyének országos döntõjén szerepelt. A csapat a
10 helyen végzett. Felkészítõjük: Varga Sándorné

Április 25-én az Apáczai Kiadó által hirdetett matematika levelezõs verseny országos
döntõjére került sor Budapesten. Kakó Lukács 1. b osztályos tanuló a 7. helyezést érte
el. Felkészítõje: Varga Sándorné

Kakó Lukács így emlékezett vissza a versenyre: „Nagy öröm volt bejutni a döntõbe, és
ilyen jó helyezést elérni. Az volt a legjobb, amikor átadták a díjat“

Május 8-án az Apáczai Kiadó természetismereti versenyének országos döntõjén
Budapesten az 1. b osztályos Kovács János, Varga Sándorné tanítványa negyedik, Varga
Sándor 2. b osztályos tanulónk, Sallainé Gyõri Csilla diákja tizenötödik helyezést ért el.
Kovács János így nyilatkozott: „Sokat készültünk, de megérte. Könyvet és oklevelet kaptunk
ajándékba“

Kovács Marcell 5. b osztályos tanulónk az Apáczai Kiadó komplex tehetséggondozó
versenyén országos 4. helyezést ért el.

G r a t u l á l u n k  m i n d a n n y i u k n a k !

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet képviselõi április 27-én, pénteken délelõtt
koszorúzást szerveztek a Kerepesi temetõbe Eötvös Loránd, az intézet jogelõdjét alapító
nagy magyar fizikus síremlékénél. Erre hagyományosan azon szervezetek és iskolák
képviselõit is meghívták, akik nevükben hordozzák a kiváló tudós emlékét. Iskolánkat Nagy
Tamás tanár úr vezetésével 6 nyolcadikos tanuló, Akócsi Zsófia, Bártfai Anna, Baranyi
Dániel, Csíkos Lõrinc, Sánta Luca és Sánta Márton képviselte. Az ünnepség után a
Geofizikai Intézetben vendégül látták diákjainkat bemutatva nékik munkájukat, kiállításaikat.

Iskolarendõrünk, Heinrich Gábor zászlós úr május 9-én és 10-én mobil KRESZ-
park segítségével oktatta alsó tagozatosainkat a helyes közlekedésre. A játékos
foglalkozások nagy sikert arattak a gyermekek körében. A táblák és a szabályok
ismertetése után  kipróbálhatták a gyerekek az elektromos kisautókat és a mini-
motorokat is. Köszönet érte a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelõzési Bizottságnak!

Május 15-én a kecskeméti BOHÉM Ragtime Band tartott iskolásaink számára nagy-
szerû koncertet a mûvelõdési házban. A svájci fellépésérõl épphogy hazaért zenekar tag-
jai a jazz történetét, sajátosságait mutatták be a nézõteret megtöltõ több mint 300 gyer-
meknek. Diákjaink és minden érdeklõdõ beiratkozhat az együttes jazziskolájába a
http://www.bohemragtime.com/hu/hirlevel-diak.html internetes címen. Az érdeklõdõk
hetente kapnak „tananyagot“ a jazztörténet hírességeirõl, végül pedig oklevelet az iskola
sikeres elvégzésérõl.

Az iskolakertben Kovácsné Nagy Szilvia vezetésében folyik a munka. Sajnos, a fagy itt is
okozott károkat. A diákjaink mégis próbálnak ügyeskedni. Már érik a szamóca. Nagyon
szép a zöldborsó és a sárgarépa is alakul. Ezeknek örülnek most a gyerekek. De be kell
vallanunk, hogy bizony nem sok gyerek végez otthon kerti munkát. A locsolás és a ter-
mések betakarítása a könnyebb feladat. A kapálás, gyomlálás már nem annyira nép-
szerû munka. 

Az iskolában idõszakosan mûködõ
mazsorett-csoport a Lakiteleki
Nõbizottság felkérésére tánccal
köszöntötte a Füzesgyarmatról érkezõ
vendégeket a mûvelõdési ház elõtt. A
csoport tagjai nyolcadikosok. Sánta
Luca és Kökény Hajni készített  kore-
ográfiát  erre az alkalomra. A töb-
biekkel közösen lelkesen gyakorolták
az új dobásokat, forgatásokat.
A vendégek és a kézimunka szakkör

tagjai sajátkészítésû ajándékaikkal köszönték meg a fellépõk fáradozását.
A napközisek péntek délutánonként nem készítenek házi feladatokat. Ilyenkor van idõ
kirándulásokra, kézmûves foglalkozásokra. Játszani a tornateremben és a szabadban
mindig jó. A színháború után most a számháborút élvezhették a gyerekek. Gyakran a
nem napközis gyerekek is csatlakoznak ezekhez a szabadidõs programokhoz. 

Birkózás 2012. május 19.

Kiskunfélegyházán rendezték meg a hagyományos „KISKUN KUPA“ nemzetközi diák-
versenyt. A versenyen 19 egyesület 105 indulója vett részt.

Eredményeink:
II. helyezést ért el 29 kg-os súlycsoportban Soltész Norbert Nándor
III. helyezést ért el  29 kg-os súlycsoportban Tamásy Krisztián
IV. helyezést ért el 46 kg-os súlycsoportban Cseh János Tamás

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Óvodások az iskolapadban…
Az óvodában külön tehetséggondozást végeznek az „Okos matek“-ra járó gyerekekkel.
A csoport vezetõje, Bekéné Kotvics Edit „vendégségbe“ hozta óvodásait a Káré Gáborné
által vezetett elsõ osztályba. Csupa érdekes, játékos feladatot oldottak meg közösen. Az
elsõsök kedvesen irányították az ovisokat. Mindkét korcsoportnak nagyon nagy élmény
volt a közös matematika óra! Még a kincseket keresõ kalózkapitány is megdicsérte az
ügyes gyerekeket!

Nem sokkal késõbb…A hagyományokhoz híven a leendõ elsõsök érkeztek a mostani
elsõsökhöz látogatóba. Olga néni és Réka néni osztálya már nagyon várta a volt
óvodástársakat. Megmutatták, milyen sok érdekes dolgot tanultak már meg az elsõ
évben. Olvastak és számoltak együtt. A vendégek bebizonyították, hogy  nagyon
szeretnének már iskolába járni. A közös mondókák, dalok és szerepjátékok nagyon tet-
szettek a gyerekeknek. Közben az óvó nénik és a leendõ tanító nénik büszkén figyelték
az egyre ügyesedõ, okosodó neveltjeiket, tanítványaikat. A végén egy nagy játékra is
maradt idõ az udvaron. 



„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
az bennem marad és én õbenne.“   ( Jn.: 6,56)

Május 20-án, Urunk mennybemenetelének ünnepén volt 
az elsõáldozás

Elsõáldozók az elsõsorban balról jobbra: Faragó Vivien, Kovács Marcell,
Kalló Arnold, Soltész Norbert, Beke Bálint, Simonyi Martina, Csíkos Anna.
Hátsó sor: Csíkos Tamás ministráns, Bagi Ferenc plébános, Szuetta Ervin min-
istráns, Baranyí Dániel ministráns, Tábori Kálmán és Tábori Kálmánné hitok-
tatók. A képet Olajos István készítette.

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erõtlen-
ségünkön. Mert, amiért imádkoznunk kell,
nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de
maga a Lélek esedezik érettünk kimond-
hatatlan fohászkodásokkal.” Róma 8, 26. 

Lapunk  szerkesztésének idõpontjában
még csak remélni tudjuk, hogy május 27-én,
Pünkösd ünnepén a Szentlélek eljövetelének,
az Egyház születésnapjának ünnepén,   a 10

órai szentmisét követõen a templomparkban elhelyezett kettõs keresztnél
imádkozhatunk a hõsökért, ezt követõen pedig a plébániánk kertjében meg-
tarthatjuk a hagyományos családi napot; továbbá május 28-án, pünkösd-
hétfõn,    a Rozsnyói Ákos és Szuetta Béla által szervezett gyalogos zarándok-
laton vehetünk részt a Lakitelek-Nyárlörinc-Szentkirály útvonalon. Mindezekrõl
következõ lapszámunkban számolunk be.

Június 3-án, Szentháromság vasárnapján is 10 órakor kezdõdik a szent-
mise, amelyet követõen az Eötvös Iskola és Zeneiskola növendékei és tanárai
adnak jótékonysági koncertet templomunk javára.

Június 10, Úrnapja. Anyaszentegyházunk a húsvéti idõ lejártával külön
ünnepet rendel el az Oltáriszentségnek, hogy jobban kiemelje és felhívja
figyelmünket erre a nagy lelki ajándékra. Ugyanakkor arra budit, hogy
használjuk ki az Úr Jézussal való személyes találkozás lehetõségét, és merít-
sünk ebbõl a számunkra felkínált erõforrásból. 

Az ünnep imádságos áhítatában hálával gondolunk az Utolsó vacsorán
történtekre, amikor az Úr Jézus az apostolokra bízta önmagát, a kenyér és bor
színe alatt.

Túrmezei Erzsébet – Pünkösd után

Jézus Szíve 

Június 15-én van Jézus Szíve
ünnepe. Templomunk búcsú-
ünnepét  az ezt követõ vasár-
napon, június 17-én tartjuk.

„Szelíd vagyok és alázatos
szívû.“

Jézus a szívet emlegeti, az ember
lényegét, amely bensõ személyes
egységének, teljességének és magányának
forrása. A Biblia szerint a szív jelenti létünk legmélyét, ahol legszemélyesebb
létünk sûrûsödik.

Mégsem ismerjük a szívünket, vagyis saját magunkat, csak sejtéseink van-
nak róla. Felszínre bukkanó szavaink és gesztusaink nyomán új és új
meglepetések érnek bennünket.

Ha néha sikerül valóban belehallgatni szívünk mélységébe, akkor azt halljuk,
hogy a mélység a mélységet hívja: szívünk az isteni lét után kiált.

A szív mélye mélyebben van, mint a tudatalatti világ és a végtelenre nyíló,
táguló üresség. Üresség? Ott kellene lennie Istennek, a mi Teremtõnknek. De
ott van e?

Az eredeti bûnben született és nap mint nap vétkezõ ember legkínzóbb
bizonytalansága: nem szakadt e meg az összeköttetés Isten és saját szíve
között. Bizonyos önmagán túlról érkezõ jelzéseket ugyan felfog (ez a lelkiis-
meret), mégis a kinyilatkoztatás nélkül bizonytalanságban marad afelõl, hogy
mennyire élõ s maradandó ez a kapcsolat.

Az evangéliumból a legigazibb evangélium, örömhír nem más, mint Jézus
szívének dobogása. Ennek az embernek, a názáreti Jézusnak, Mária fiának a
szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.

Íme az Ember! Tehát az ember szíve, az én szívem is képes az Istenre, mert
õ így teremtett engem. Igaz, a saját személyem teremtett személy, de az
Atyaisten a megtestesült Fiúisten mintájára teremtett, hogy szívem mélyén a
Szentlélek mûködése folytán Isten sajátos szentháromságos életébõl legyen
részem.

Jézus szíve alázatos, mert Isten alázatos. Az én szívem viszont csak akkor
válik alázatossá, vagyis Isten Fiához méltóvá, ha felveszem igáját és tanulok
tõle. Olyan valamit kell megtanulnom, amire a hit és a keresztség kegyelme már
készségessé tette szívemet, és attól kell tanulnom, akit a szívem szeret. Ez
teszi az igát édessé és a terhet könnyûvé, s ezért talál a szívem nyugalmat
benne.                                                                                    Barsi Balázs

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

,,Látni fogják azt, akit keresztülszúrtak' [Zak 12,10].
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Pünkösd elõtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd elõtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd elõtt – esedezés, esengés.
Pünkösd elõtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd elõtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd elõtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után –szent égi erõt-vetten,

pünkösd után – Lélekkel telítetten.

pünkösd után – bátor tanúvá lenni,

pünkösd után – régit kárnak ítélni.

Krisztusnak élni és másoknak élni,

minden mennyei kincset elfogadni,

és pünkösd után – adni, adni, adni!



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

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

Ebben az évben is megrendezésre került egyházmegyénk szervezésében
a megyei református hittanverseny. A tavalyi versenyen elért sikerünk után
nem volt kérdéses, hogy elindul-e Lakitelek csapata. Ennek a versenynek a
fõdíja egy Kálvin-vándordíj, amit minden évben az elsõ helyezett õrizhet egy
évig. Az elmúlt egy évben nálunk volt ez a díj, tehát címvédõként mentünk,
készültünk az idei versenyre. 

A gyerekek nagyon várták a versenykiírást, s amikor megvolt, összeállt a
csapat. Nagyon nehéznek tûnt a versenykiírása, de a kitartó csapattagok
nem adták fel, hétrõl hétre összegyûltek, tanulták a kiadott történeteket,
énekeket. Nagyon sok érdekes kérdés került elénk, amivel meg kellett küz-
denünk. Végig az lebegett a gyerekek szeme elõtt, mi lesz, ha megnyerjük…

Nagyon szerették volna másodszorra is visszahozni a vándordíjat, hiszen
a szabályzat azt mondja ki, hogy egymás utáni három évben, aki megnyeri a
díjat, akkor nála marad örökre. Az eredményhirdetésre úgy ültünk be, mi
mindent megtettünk. Nagy öröm volt a szívünkbe, amikor a helyezettek
nevét mondták, s azt vettük észre, hogy már a dobogósok neveit sorolják. 

Amikor meghallottuk, hogy Kalocsa, a nagy vetélytárs lett a második,
akkor nagyot dobbant minden ott levõ lakiteleki szíve. Végül kimondták,
amire nagyon vártunk:  Idei versenyünk elsõ helyezette: „Az Úr az én pász-
torom" csapat, a Lakitelek – Nyárlõrinc Református Társegyházközség
képviseletében. 

A vándordíjat elhoztuk, ami ismét egy évig díszítheti templomunkat.
Külön feladat volt egy színdarab elõadása. Ebben az évben

gyülekezetünk volt az egyedüli, aki készült erre a megmérettetésre. Noé
bárkaépítését jelenítettük meg. Jól estek az elismerõ szavak, amit kaptunk
elõadásunk után.

Hálás szívvel mondok köszönetet minden szülõnek, aki támogatta
gyermekét, s engedte, hogy részese legyen ennek a versenynek. Külön
köszönöm Aszódiné Magyar Beának, aki ebben az évben is elkészítette
nekünk a színdarab díszletét. Köszönöm Tubak Jánosnak és Flórának,
valamint Szabó Tamás tiszteletes úrnak, akik segítettek a versenyre
való felkészülésben. 

Köszönjük Gönczõ Sándor nagytiszteletû úrnak, a verseny
megálmodójának, hogy biztatott bennünket, imádságos szívvel követte
felkészülésünket.

Végül, de nem utolsó sorban lássuk kik is képviselték gyülekezetünket:
Akócsi Zsófia, Aszódi Janka, Csille Lajos, Dakó Bianka, Fekete Vivien,
Kakó Csongor, Magyar Péter, S. Kovács Máté, Szabó Réka.

(Magyarné S. Kovács Mónika)

Képek a versenyrõl
(Köszönjük Gönczõ Sándoréknak a fotókat!)

ALKALMAINKALKALMAINK

Minden vasárnap istentisztelet Lakiteleken 9 órakor, Nyárlõrincen 11 órakor

Június 3. vasárnap: Szentháromság vasárnapja. 
Ezen a vasárnapon tanévzáró istentiszteletet tartunk. Szeretettel hívjuk az

iskolai valamint a gyülekezeti hitoktatásban részt vevõ gyermekeket.

Nyári tábor
Gyermekeinknek az idei nyárra is szerveztünk nyári tábort. Június utolsó

hetében megyünk Tiszaladányra, több mint ötvenen. Tábori
megbeszélésünk június 3-án lesz a tanévzáró istentisztelet után. 

Szeretettel fogadjuk a felajánlásokat, hiszen a táborban önellátók leszünk.
Természetbeni valamint anyagi felajánlásukat megköszönjük, ha eljuttatják a
lelkészi hivatalba, vagy Magyarné Mónikának, a szervezõnek.

A vándordíjat elhoztuk...



GLO
RIA VICTIS

EM I G R Á C I Ó
A H A Z Á É RT

H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. Telefon: +36 76/549-049; fax: +36 76/549-048
www.lakitelek.hu/nepfoiskola     E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu

Sütõ Linda: 76/549-047 és Lezsák Anna 76/549-049
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EGYÜTT EGYMÁSÉRT  –
AZ AKADÁLYMENTES ÉLET REMÉNYÉVEL 

Az egészségkárosultak napját – az idén 13. alkalommal – rendezzük
meg 2012. június 23-án, szombaton a lakiteleki Népfõiskolán. Az évente
hagyományosan sorra kerülõ egész napos találkozóra családjával, bará-
taival és sorstársaival együtt ezúton tisztelettel és szeretettel meghívjuk.
Ízelítõ programjainkból:
w Ökumenikus Istentisztelet a reggeli órákban
w Gördülõ Tánccsoport kerekes székes tánca
w Kösöntyû Néptánccsoport fellépése
w Orbán Béla, Johnny fellépése
w 4 település (Csengõd, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás) bemu-
tatkozása: termékek kiállítása, énekesek, versmondók, táncosok mûsora

Vetélkedõ: „Ki süti a legfinomabb pogácsát?“ címû vetélkedõnkre lehet
nevezni az Akadálymentes napon, az információs sátornál. Feltétele: 1 tepsi
pogácsa és a kínálására alkalmas kosár. Az elsõ 3 helyezettet díjazzuk!
Szolgáltatásaink a nap folyamán:
w Információs sátrakban tájékoztatás az alábbi témakörökben: jogszabá-
lyok, rehabilitáció, lakások felújítása és akadálymentesítése, szociális
támogatási formák, stb.
w Gyógyászati segédeszközök bemutatása
w Antológia Kiadó könyveinek árusítása
w 100,- Ft-os könyvbönge
w Grafológia
w Kemencében sült kenyérlángos és mézeskalács árusítása
w Tombola 
w Gyerekeknek kézmûves foglalkozás és egyéb szórakoztató programok

Minden kedves vendégünknek 1000,- forintért bográcsos ebédet biztosí-
tunk. Étkezési szándékukat kérjük, hogy legkésõbb június 15-ig jelezzék
(8-16 óráig) az alábbi telefonszámon 76/ 549-047 (Sütõ Linda), vagy e-mail
címen: nepfoiskola@lakitelek.hu.
Programunkra mindenkit szeretettel várunk!

GARABONCIÁS OLVASÓTÁBOR 
„CSILLAGOK FÖLDÖN, ÉS ÉGEN…“

a lakiteleki Népfõiskolán 2012. június 30 – július 6.

A hagyományos irodalmi táborunkban mûvelõdéstörténeti és magyarság-
ismereti témakörökben hallgatnak a 12-18 éves táborlakók elõadásokat, tanulnak
népdalokat. Kézmûves foglalkozások, helytörténeti kirándulások, Tisza menti
kerékpártúrák, tábortüzek színesítik a garabonciások programját.

A tábor programja mellett a Népfõiskola Kölcsey Házának képzõmûvészeti és
történelmi kiállításai, az Emigrációs Múzeum gyûjteménye, olvasóterme,
valamint focipálya, csocsó, asztalitenisz, biliárd, minigolf és fedett tanuszoda
segíti a testi és szellemi felüdülést.

A tábort vezeti: Olajos István magyar-történelem szakos tanár, lakiteleki
iskolaigazgató

Szállás: eredeti mongol jurtákban; kedvezményes részvételi díj: (teljes ellátás-
sal) 14.000,- Ft/fõ
Jelentkezés feltétele: A jelentkezési lap visszaküldése és a részvételi díj 50%-
nak átutalása, legkésõbb 2012. június 20-ig. Kérjük, hogy a közlemény rovatba
írják bele a résztvevõ nevét és azt, hogy „Garabonciás tábor“.
Számlaszámunk: 52000018-15100106
A jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni:
Népfõiskola Alapítvány, 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
A táborról bõvebb információ a következõ elérhetõségeken kérhetõ:  
Tel: Sütõ Linda, 76/549-047; Lendvai Edit, 76/549-050; 
e-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu
Web: www.lakitelek.hu/nepfoiskola

Nagybányai-Kecskeméti festõiskola kiállítás
megnyitója – 2012. május 12.

2012. május 2-13-ig tartott a Népfõiskolán a Nagybányai-Kecskeméti fes-
tõiskola alkotótábora. A táborban készült alkotások kiállítását május 12-én nyi-
totta meg Turai Kamil esztéta.

A mûvészek nevében Goór Imre alábbi mondatait hallgathatta a közönség:
Tisztelt Vendégek, Tisztelt Vendéglátóink!
2012. évi népfõiskolai alkotótáborunk sorban a hetedik. Már a harmadik

alkotótáborban úgy döntött a közösség, hogy megalapítja a Nagybánya-
Kecskemét Alkotó Baráti Társaságot. Szerencsésnek érezzük magunkat,
hogy a Lakiteleki Népfõiskola rendszeresen nyújt lehetõséget a társasá-
gunknak a közös munkához.

Miért fontos ez számunkra?
Minden alkotótábor egy tréning a résztvevõknek. Esetünkben az alföldi táj,

a népfõiskolai környezet megismerése, feldolgozása, a közös élmények, a
közös munka egyaránt mind fejlõdési lehetõséget biztosít. A közösségünk
egységes, az alkotók pozitív hatással vannak egymásra. Gondolatokat tudunk
cserélni, figyelemmel tudjuk kísérni egymás fejlõdését és egy kis kiállítással
be is tudunk mutatkozni minden alkalommal a Népfõiskolán.

A tábornak van egy talán ennél is fontosabb szerepe:
Ez a tábor olyan körülmények között él, mikor a mûvészetek iránti érdek-

lõdés folyamatosan beszûkül. Ezzel az alkotótáborral a Népfõiskola ezt a
folyamatot is gátolni igyekszik.

Engedjék meg, hogy nyilvánosan köszönjem meg a tábor résztvevõi
nevében az Igazgató asszonynak, az Elnök úrnak, Annának a Népfõiskola
közösségének, hogy a gondtalan munka lehetõségét biztosította az idén is.

Kérem Önöket, kis kiállításunkat úgy tekintsék meg, hogy érezzék át, a mi
világunk olyan, ahol a színeknek, a formáknak, a szerkezeteknek, az arányok-
nak, a harmóniának, az ellentéteknek, ezek összefüggéseinek, egyáltalán a
látványnak kiemelten fontos szerepe van.

Reméljük, hogy találnak a kis kiállításunkban Önöknek is tetszõ alkotá-
sokat.

Az alkotók: Balogh József, Cracion Judit, Dudás Gyula, Gally A.
Katalin, Goór Imre, Görgényi Tamás, Kiss Béla, M. Virók Csilla, Mártonfi
Benke Márta, Moldován Gyula, Petrovits István, Sebestyén Erzsébet,
Szappanos István, Vassy Erzsébet

A kiállítás a Kölcsey-ház felújítása miatt a Népfõiskola Vendégházának
földszintjén tekinthetõ meg 2012. augusztus 20-ig. Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES VENDÉGEINKET, HOGY AZ
USZODA, SZAUNA ÉS A SÓSZOBA

2012. június 18-tól  szeptember  2-ig az alábbiak szerint 
tart nyitva: HÉTFÕ – VASÁRNAP: 7–20 óráig   

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
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Akikre büszkék vagyunk… (5. rész)

Folytatjuk a sorozatot a közöttünk élõ, munkálkodó fiatalok bemu-
tatásával.

Tar Sándor

1976-ban született. 
Az ELTE-n végzett iro-

dalom szakon, Tiszakécs-
kén lakik, a református gim-
náziumban tanít, a
Régiposta zenekar vezetõje. 

A levélben küldött kér-
désekre írásban válaszolt.

– Régiposta zenekar... Miért
lett ez a név? (Még senkitõl
sem kérdeztem meg...)

– 2006-ban Tiszakécskén
egyszerre született meg egy
zenekar és egy ifjúsági klub
ötlete. A klub végül a frissen
bezárt ókécskei postaépületben kapott helyet Régiposta Kulturális
Mûhely néven. Az akkor népdalok jazzes feldolgozásait játszó zenekarra
éppen illett a patinás „Régiposta“ név, amelyet egyébként elõször egy
budapesti utcanévtáblán láttam. 

– Rád igazán azt lehet mondani, hogy „mûvészlélek“ vagy. Zárt világban
élsz? Egyfajta csigaház a zene?

– Nem. Nem vagyok „mûvészlélek“: a zenét ugyanolyan alkotó szolgálat-
nak fogom fel, mint a tanítást. Egyébként is sok közös van e kettõben. A
diákság egyre elveszettebb, egyre érdektelenebb. Az irodalomtanár fela-
data, hogy nyitottá tegye õket a kultúrára, hiszen ez az, ami elhelyez min-
ket a világban. Minden erõfeszítésem arra irányul, hogy megértsék és
átéljék, hogy az irodalom nem halott, hanem nagyon is érvényes: róluk
szól. Ennek érdekében gyakran állítom párhuzamba a klasszikusokat
általuk is ismert mai alkotásokkal (filmekkel, dalokkal).  
A Régiposta is hasonlóan mûködik. Népdalokat hozunk közel a közön-
séghez. A ma embere, akárcsak a diákság, egyre elveszettebb, egyre
érdektelenebb. És van is rá oka: iszonyú idõket élünk. Erõs lelki
élményekre van szükségünk, hogy ne bolonduljunk bele a fásultságba.
Õseink, a régi emberek fájdalmuk tetõpontján énekeltek a legszebben:
ebbõl született a magyar népdalkincs...

„Én istenem, jobb es vóna meghalni, 
jobb es vóna vonat alá fekünni,
hogy a vonat vágná essze az én árva szüvemet,
a kereke vésné fel a nevemet.“

Néhány ilyen sorban benne van a múltat és jövendõt megszenvedett
magyarság minden fájdalma (még akkor is, ha ez egy szerelmes dal
részlete). 
Ám akármilyen gyönyörûek is ezek a szövegek, autentikus formában
(énekelve vagy népzenei kísérettel) nem tudnak közel kerülni az utóbbi
évtizedek zenei világához szokott emberhez. Többek között hozzám
sem. Ezért kezdtem modern zenei kíséretet tenni a népdalok mögé. 

– Lírikus zene, rock. Mindkettõre képes egy gitár. S a lelkednek melyik a
kedvesebb?

– A rock széles fogalom. Beleférnek Cseh Tamás „lírikus“ dalai, a Metró
együttes életmûve, vagy az egészen modern Kispál és a borz. A „rock“
számomra minden olyan zenére illik, amely egyenes, egyszerû és lelkileg
megmozdít. A gitár ezeknek tökéletes eszköze: dinamikus és sokoldalú.

A népzenében a hegedû az a hangszer, amely megtalálja az utat a lélek
közepébe – a rockzenében pedig a gitár. A népi hegedû gyönyörûen sírja
el a közösség bánatát – a rockgitár ennél sokkal nyersebb, vadabb, XX.
századibb módon tudja kifejezni. Az elõzõ kérdés metaforájával élve:
nem „csigaház“ számomra a zene, hanem kalapács, amely feltöri ezt a

csigaházat. A csüggedt, fásult, befordult,
érzelmeit vállalni nem akaró magyar lélek
csigaházát.

– Verset zenésíteni mit jelent?

– Ahogy egyre inkább elmélyülök a nép-
dalok világában, úgy fordulok el az énekelt
versektõl. Több okból. A magyar nyelvnek
nagyon erõs a belsõ zenéje, a költészet ezt
remekül ki is aknázza. Egy vers dalszerû
feldolgozása azonban nem tudja követni az
eredeti szöveg belsõ zenei vál-
tozatosságát. Ha meg is írunk egy jó dal-
lamot az elsõ versszakra – a többire már
biztos, hogy nem fog annyira illeszkedni.
Bizonyítékul egy példa: próbáljuk meg
végigénekelni Kölcsey Himnuszát az elsõ
versszakhoz írott, jól ismert dallammal.
Néhol kifejezetten suta, botladozó, nevet-

séges elõadás lesz belõle. Egyszerûen azért, mert Kölcsey nem dalban
gondolkodott, hanem szövegben – ahogyan a költõk többsége. 
A népdal ezzel szemben maga az egység és a minõség. Egységes, mert
dallama és szövege egyszerre született, és minõségi, máskülönben nem
õrizte volna meg a szájhagyomány évszázadokon át. A Régiposta
indulásakor (komolyabb mûveltség híján) még csak az általános
iskolában tanult, közismert népdalokból tudtam válogatni. A zenekar által
most játszott különleges dalokat Dávid Orsolya ismertette meg velünk.
Orsi remek ízléssel gyûjti gyerekkora óta a legszebb, legmélyebb dalokat,
és érzékenyen, hitelesen adja elõ õket – rockzenei környezetben is. 
Nemrég számoltam össze: 2006 óta több mint ötven dalt dolgoztunk fel,
jelenlegi mûsorunkba azonban ebbõl mindössze tizenhat került bele.
Továbbra is a kísérletezés és a válogatás lesz a Régiposta munkamód-
szere, és mindenképpen maradunk a népdaloknál.

– Tiszakécskén laksz albérletben, kevesebb idõt töltesz Lakiteleken.
Azért ugye lakitelekinek vallod magad?

– Bármennyit is változik a lakcím, a szülõfalu mindig ugyanaz marad.
Lakitelek szó szerint a szülõ-falum, azaz: szüleim és nagyszüleim faluja.
Bár már húsz éve nem vagyok benne a község életében, a családi ház
még mindig a legbelsõ otthonom. Az utóbbi kilenc évem, azaz felnõtt élet-
mûvem nagy része Tiszakécskéhez köthetõ: legalább kétszáz tanítvány,
számos városi mûsor, ifjúsági klub, színjátszókör stb. A tiszakécskeiek
(egyéni és városi szinten is) támogatnak és számítanak rám. Ez is nagy
biztonságérzetet ad.
Amúgy pedig mindössze tizenkét kilométer választja el Lakiteleket és
Tiszakécskét – számomra szinte egy a két település. Sosem éreztem,
hogy választanom kellene közöttük...

– Köszönöm a válaszokat. Czinege Edit

Vallomás:

Talán sokan szokatlannak tartják, hogy ennyire „szûkszavúan“
kérdeztem Sándort az interjúban. Errõl szó sincs, sokkal több kérdést
tettem fel neki (írásban), sokkal több dologról faggattam, de tiszteletben
tartom a kívánságát: EZT AZ INTERJÚT KÉRI MEGJELENTETNI így,
ebben a formában.
Jó döntés volt. Hálás vagyok érte. Nem biztos, hogy a kérdések
sokasága által jobban megismerhettük volna Sándor lelkét, énjét,
hiszen  „a legkomolyabb hitvallását“ írta meg. Köszönöm...  Cz.E.
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Községi Könyvtár Lakitelek
6065 Lakitelek Széchenyi krt. 35. sz.
Telefon: 76/448-957 Mobil: 20/5484-481 
email: k2081@koznet.hu, www.lakitelekikonyvtar.hu

A Községi Könyvtár szeretettel hív Téged
és barátaidat 2012. jún. 4. (hétfõ) 1730 -kor 

a Harmónia Klub
soron következõ összejövetelére.

Ezen a napon Bán Orsolya természetgyógyász reflexológus fog
tartani elõadást a Schüssler sók használatáról.

Elõadást tart még még Bevíz Ágnes kineziológus a
kinezilógiáról.

Majd meghallgatjuk Berente Ágnes író könyvajánlóját.

Végezetül Tóth Jolán meditációt fog tartani.

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

Keltetõgépet kaptunk!
A Vesd Bele Magad! – programmal kap-

csolatban, ismét izgalmas kalandban lehet
része a negyedik osztályosoknak. Ugyanis a
kertészkedés folytatása mellett kiscsibék
keltetése indult az osztály szeme láttára.
Egy 51 „férõhelyes“ keltetõgépet kaptak
ajándékba a gyerekek. 

Kalócz Antal önkormányzati képviselõ
ajánlotta fel a keltetõt a gyerekek nagy vál-
lalkozásának támogatására. Személyesen
hozta el a gépet egyik szerda délután az iskolába. Összeszerelte és elmagyarázta, mi lesz a
negyedikes osztály feladata vele. 

21 napig nagy izgalomban fogják várni a gyerekek a kiscsibék kikelését. Két nap sem kellett 70
tojás és egy zacskó dara érkezett az iskolába a családoktól. Jót nevettek az eleségen, hiszen
még el sem kezdték a keltetést! Ez aztán az optimizmus! A szülõk vállalták, hogy a szaporulatot
majd felnevelik a családoknál. Szeretnének majd kopasznyakú-, gatyás és más különleges kis-
csibéket. Egy tapasztalt csirkenevelõ segítségével, Nagy Margit nénivel, iskolánk nyugdíjas
takarító nénijével közösen válogatták ki az alkalmasnak tûnõ tojásokat. Beke Bálint apukájával
pedig egy erre alkalmas lámpával át is világították a tojásokat, így a hetedik napon bekukkant-
hattak azok belsejébe is. Ereket és egy kis pulzáló sötét foltocskát lehetett látni bennük. Két
tojásban nem indult meg a fejlõdés! De a többi tojás sorsa sem biztos még. Lehet, hogy a kikelés
hétvégén kezdõdik, de a gyerekek jönni akarnak, hogy ne maradjanak le a nagy pillanatokról.
Gondosan figyelik a hõfokot és a páratartalmat. A forgatás is fontos mûvelet. A többi osztályból
is jöhetnek nézelõdni a gyerekek! 

A képviselõ meghívására a gyermekek júniusban látogatást tesznek a nagyréti horgásztónál is.
A kiscsikóra és a nemrég született kis szürke marha borjúra mindenki kíváncsi. A fiúk és az apák
a horgászatra is fenik a fogukat. Ez lesz a négy esztendõ búcsú családi napja, közel százan
leszünk ott.

A Vesd Bele Magad! program (VBM) már nagyon sok örömet, élményt adott ennek az osztály-
nak. Az ovis VBM-eseket is biztatják: érdemes egy kicsit dolgozni! A „kicsiknél“ is teremnek már
a kertek. Kirándulni mennek õk is Tari András, kerekdombi gazdához, ahol az iskolások egy
kerékpártúra alkalmával jártak. Rengeteg élménnyel és tapasztalattal tértek haza. 

Vargáné Darabos Márta

A Községi Könyvtár szeretettel hív 

2012. június 19-én és 20-án 9 órától
HeflerIstván gyógyító,- csontrakó gyógyító napjára.

Ingyenes auramérés után:
Csontkovácsolással, Idegregeneráló kezeléssel
Energiakezeléssel, Talpmasszírozással gyógyít igény szerint.
Tud segíteni: Ízületi fájdalmakon,  Gerincferdülésen, Gerincsérven, –
nem kell mûteni…, Idegbecsípõdéseken, belsõ szervi problémák-
ban…, Depresz-szión, mindennemû lelki problémán…, Emésztési és
Nõgyógyászati problémákon…, A lelki harmónia helyreállításában…,
Meszesedések gyógyítá-sában…, Az aura megtisztításában,
feltöltésében…, Az energiáinak harmonizálásában, feltöltésében…,A
csakrák megmérésében, megtisztításában, A 7 testünk problémáinak
feltárásában, Az aura hibáinak feltárásában…és így tovább, a  tel-
jesség igénye nélkül…
Bõvebb információ és jelentkezés a kezelésre a 76/448-957 illetve a
06/205484-481 telefonszámon lehetséges.

Ötvenhárman versenyeztek az idei elsõ Kalócz-Ker Kupán

2005 óta évente három versenyt szervez a Szikra Horgászegyesület
a horgászat kedvelõinek. Az idei elsõ versenyt május 5-én tartották a
nagyréti horgásztónál, teltház mellett. A mezõnyben fiatalok és idõsek
egyaránt jelen voltak. Elsõ alkalommal osztották ki a „Legnagyobb hal“
trófeáját.

A reggeli pálinka, majd az állások kisorsolása után mindenki elfoglal-
ta helyét. A nyolc órakor kezdõdõ versenyen a horgászok változó
szerencsével, de mindig nagy örömmel tették szákba a horogra akadt halakat. A jó, családias
hangulatú versenyt délben „lõtték le“. A verseny után a szervezõk megmérték a kifogott halak
súlyát, majd eredményhirdetéshez gyülekeztek a résztvevõk.

Felnõtt és gyermek kategóriában a halak összsúlya alapján hirdették ki
a gyõzteseket. A kupákat és a tárgynyereményeket Kalócz Antal, a
Szikra Horgászegyesület elnöke adta át. 

A felnõttek között elsõ helyezett lett Józsa János (18,42 kg), második
helyezést ért el Sándor Szilárd (9,70 kg). A harmadik helyezés bir-

tokosát a szerencse és néhány deka döntötte el, végül Szuromi Tibor örülhetett a harmadik
helynek (7,48 kg).

Gyermek kategóriában az elsõ helyezett Dakó Bianka lett (3,14 kg), második Bodri Bálint
(1,86 kg), míg a harmadik a tiszaalpári Réczi Ákos (1,36 kg). A többi, helyezést el nem érõ
gyermek külön jutalmat kapott Kalócz Antaltól.

Idén elõször jutalmazták a legnagyobb halat kifogó versenyzõt. A trófeát a felnõttek
között elsõ helyezést elérõ Józsa János érdemelte ki egy 5,12 kg-os ponttyal.

Az eredményhirdetést követõen közös ebéddel zárult a májusi horgászverseny. 
2012-ben még két alkalommal mérettethetik meg szerencséjüket és tudásukat a helyi és

környékbeli horgászok: júniusban és augusztusban is lesz horgászverseny a nagyréti
horgásztónál.

(Másik érdekes hír: május 13-án szürkemarha borjú született a nagyréti horgásztónál.)
Varga Zoltán

Könyvtári Közösségekért Alapítvány Lakitelek 
Tisztelt Lakossági!

Alapítványunk 2011. évi közhasznú jelentése elkészült, amit az
alapítvány kuratóriuma máj. 9-én elfogadott. Könyv és pénzbeni
támogatásukkal Önök is hozzájárultak az Alapítvány és a Könyvtár
eredményes mûködéséhez, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
Amennyiben egyetértenek az alapítvány célkitûzéseivel, kérjük az
idei évben is támogassák Alapítványunkat a Könyvtárban vagy a
Lakiteleki Takarékszövetkezetben vezetett 52000018-11023490
számlaszámra tett befizetésükkel.
Az Alapítvány és a könyvtár célja:

w A könyvtárban mûködõ civil közösségek támogatása 
w A helyi lakossá információhoz jutásának elõsegítése
w Kiállítások. író-olvasó találkozók, elõadói estek támogatása. 
w Hátrányos helyzetûek esélyegyenlõségének biztosítása
w Hasznos, kulturált, életminõséget javító idõtöltés biztosítása

A könyvtár az elmúlt évben 5 kiállítást és 116 egyéb rendezvényt
szervezett gyermek és felnõtt korosztálynak egyaránt. Kiemelésre
méltó a Szûts József megyei szavalóverseny területi fordulója, amin
a környezõ települések diákjai is részt vettek.

Az alapítvány hozzájárul a közösséget formáló és fejlesztõ ren-
dezvények szervezési költségeihez, vendéglátásához, elõadói díjai-
hoz illetve a versenyek jutalomkönyveihez. Az Alapítvány támogatja
a könyvtárban mûködõ Kézimunka Szakkör, Nõbizottság és a
Harmónia Klub közösségeit és minden könyvtárhasználót.

.4 Kuratórium tagjainak nevében köszönjük és a továbbiakban is
kérjük az Alapítvány támogatását.
Lakitelek, 2012. máj. 10

Madari Istvánné     és Brukner Lajosné 
kuratórium titkár kuratórium elnök 
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...hogy Te tovább élj...

Hogy Te tovább élj, én bármit megtennék, odaadnám életem.
Mint tettem 40 éve  – ha tehetném –,  újra életet adnék Néked.
Míg élek Te vagy a legfontosabb, életem értelme vagy: Drága Kisfiam.
Reggelente ölelõ kis karjaid a nyakam köré fonod, ettõl mindig boldog vagyok.
Minden rezdülésed, minden mozdulatod napközben óvom, 
este ima után is éberen alszom.
De jönnek az újabb reggelek,s minden éjszakát új reggel követ.
Így élem életem nap-nap után, szeretve, s vigyázva Rád.
Nincs a világon mit meg ne tennék, ... hogy Te tovább élj!!!      Kanyóné Babi

Szubjektív ábránd...
Örömmel adjuk tudtul, hogy a Mentális Majális lakiteleki zenekarnak megjelent

az elsõ CD-je Szubjektív ábránd címmel!  A kiadó fõ terjesztõhálozata az
Alexandra Könyvesház, tehát a CD megtalálható lesz az Alexandra könyvesbolt-
jaiban, valamint egyéb kiskereskedelmi partnereinél. Internetrõl is egyszerûen
rendelhetõ webshopon keresztül a zenei anyag! A CD számonként is
megvásárolható a dalok.hu jóvoltából! (Nálunk az Antológia Könyvesboltban,
valamint a Fotóboltban kapható.)

Köszönjük mindenkinek, aki eddig támogatott minket, akár szavakkal, akár
egyébként, de még inkább köszönjük azoknak, akik a jövõben szándékoznak
mellénk állni, hiszen a nagy tervek és ötletek megvalósítása még csak ezek
után kezdõdik.

A lemezbemutató kon-
cert most volt május 25-én
a Mákvirág Galériában, a
Lakiteleki Mûvészeti
Napok keretein belül.

A zenekar tagjai:
Pongrácz Márta – ének,
Lendvai Dénes – gitár,
Harmatos Zoltán – ütõsök.

Gyertek a koncertjeinkre,
hallgassatok meg bennünket, gondolkozzatok el, vagy csak hallgassátok és sze-
ressétek a Mentális Majálist, mert a Majális mindig az emberekhez és az
embereknek szól!  Honlap: http://www.mentalismajalis.hu Harmatos Zoltán

Zsuzsa  húgomnak, aki MINDIG VÁRT
RÁM az állomáson... Hálás vagyok a sor-
somnak, hogy ilyen testvérrel áldott meg.
Elkövettem:  Lakitelek, 1985. május 7-én.

TESTVÉREMNEK

Ugye, nem tudod, mit jelent, 
mikor a lámpák sápadt fénykörében
meglátsz valakit, aki vár,
mikor a vonat – útja végére érve – 
az apró állomáson szusszanva megáll?
Ugye, nem tudod, mit jelent   
a fárasztó, hosszú út után
megérkezni végre, vagy legalább
remélni, hogy ez már a végállomás,
s hogy a lámpák sápadt fénykörében
az egyetlen utasra valaki vár.   

Csikós M. Etelka

A Lakiteleki Újság legutóbbi számát követõen kaptam prof. dr. Bognár Bélától egy
levelet, melynek néhány sorát megosztom Önökkel:

„...Csak most volt idõm az újságot elolvasni, igen szerettem az anyák napi
verseket, küldöm is szét a magyaroknak. 

Itt Daytonban megy egy magyar lecke hetenként, fõleg idõsek vannak, de már
sokat tudnak. Kiskorukban beszéltek magyarul. Óriási élményem volt, amikor a
Magyar Klub havi elsõ vasárnapján  tartott gyûlesen szokás szerint a két Himnusszal
kezdjük. A magyar szöveget kiosztják, aki nem tud magyarul, az olvasva énekel.

Krause Maria nyugdíjas magyar tanár tanítja az osztályt és az elsõ órán, ami két
óráig tart, a sok idõs néni bemagolta és gyakorolta a Himnuszt. Mikor felálltunk,
senki se nézte már a szöveget, és akik tudunk magyarul, csak bámultuk az idõs
néniket, minden hiba nélkül énkelték a Himnuszt és folytak a könnyeik... a végén
mindenki könnye folyt...“

„A jó cselek-
vésében pedig
ne fáradjunk el,
mert a maga ide-
jében aratunk
majd, ha meg
nem lankadunk.
Ezért tehát, míg
idõnk van,
tegyünk jót min-

denkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.“
(Pál levele a galatákhoz 6, 9-10.)

Köszönjük a 
hitoktatóinknak a

sok-sok fáradozást
és szeretetet, amit

az alsós éveink
alatt kaptunk. 

A negyedik osztá-
lyos hittanosok.

A Lakiteleki Önkéntes Segí-
tõk Egyesülete ezúton sze-
retné megköszönni „ROZIKA
KONYHÁJÁNAK“, hogy a
május 12-én tartott bálunkra a
vacsorát elkészítette. Tompa
Imrének és Lukács Andrásnak
pedig a felejthetetlen hangu-
latért vagyunk hálásak. 
A bál bevételébõl az Eötvös
Iskola gyermekeinek  jutalom-
könyvéhez járultunk hozzá.
Várjuk továbbra is a felajánlá-
sokat a 06-30/6250853-as
telefonszámra. Köszönjük.

Faragóné
Anett

Mákvirág Galéria 
Hálásan köszönöm mindazoknak, akiknek segítségé-
vel a Lakiteleki Mûvészetek napja létrejött. (Külön
köszönöm Czinege Edit keramikusnak a kéznyomatok elkészítését.) 

A segítõim névsorát a www.makviraggaleria.hu honlapunkon fogjuk közzétenni.
Köszönöm a szép napot. Lendvainé dr. Erki Mária, galériatulajdonos

REJTVÉNYFEJTÕ VERSENY VOLT MÁJUS 5-ÉN A

MÛVHÁZBAN, GYERMEK  és FELNÕTT korosztályban, különféle
kategóriákban: hagyományos rejtvényfejtés, skandináv és
szóbeírós...

A családias hangulatú verseny igen jól sikerült annak ellenére, hogy éppen
középiskolai ballagási idõpontra halasztódott idõpontot sikerült másodszorra
kiválasztanunk.... (A benevezõk közül épp ezért többen nem tudtak részt
venni a versenyünkön... Sajnálatos, de valamivel mindig üzközik egy-egy
verseny, program... Nehéz találni olyan idõpontot, mely minden érintettnek
megfelelõ.)

Ádám Ibolya, Bohács Jenõ, Dugár János, Fincickyné Piroska,
Farkasné Annamária, Faragóné Anett indult a felnõtt; Faragó Brigitta a
gyermek korosztályban, s oldották meg sikeresen a feladványokat.

Köszönjük a versenyzõk részvételét; õsszel szervezünk majd egy másik,
reméljük, több létszámmal résztvevõs fordulót!

Köszönjük Czinege Editnek a rejtvények készítését, a Népfõiskolának a
könyveket, melyeket ajándéknak szétosztottunk.                     Verzárné Gabi

Kedves, kellemes Anyák
napi ünnepséget tartott a
Vakok és Gyengénlátók
Lakiteleki Szervezete.
Ezúton is köszönjük min-
denkinek a kedvességét,
munkáját ,
segítségét. 

Golovicsné

Marika

CSÁSZÁRFA

Kiss József, Csokonai utcai lakosunk jelentke-
zett, hogy ritka, és nagyon szép fája borult májusi
virágtakaróba: kínai császárfa. Gyönyörû, illatos
faágat kaptam is tõle, valamint egy termést tartó
ágdarabkát is. Az illatos, kékeslila gyûszûvirág
csodás fája gyógynövény.
Eddig nem ismertem, de 
örömmel
tölt el.
Köszönöm!

Cz.E.
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Gondolatok az életrõl

A VÍZ
„se ízed nincs, se zamatod, nem
lehet meghatározni téged, megízlel-
nek, anélkül, hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben:
maga az élet vagy.“ (Saint-Exupéry) 

A VÍZ ÜZENETE
Kedves Olvasó!
Az életünk egyik legfontosabb eleme a víz, mégis
keveset tudunk róla.   A víz az élet elixírje, már 1 száza-
lék hiány kiszáradáshoz vezet. Ezért is fontos, hogy
igyunk még azelõtt, hogy szomjúságot éreznénk. 

Néhány érdekesség: 
Az emberi test vízre épül, testünk 70 százalékát  víz tar-

talmazza. Oldószer és vivõanyag, hiszen segíti a tápa-
nyagok felszívódását, feloldja és eltávolítja az anyag-csere
során keletkezett felesleges égéstermékeket.  

Földünk hasonlatos testünkhöz, 70%-át óceánok, ten-
gerek borítják. A világûrbõl szemlélve a kék bolygó él.

Sajnos nem jeleskedünk a víz fogyasztásban hajlamosak
vagyunk elfeledkezni róla, pedig a vízhiányt (dehidráltság)
állapotot idéz elõ, amely betegségekhez vezethet.

Mennyi a helyes vízfogyasztás? A szükséges napi
adag 2,5 - 3 liter tiszta víz. Pontosabban személyenként
naponta 30 kg-onként legalább 1 liter tiszta víz szükséges,
de a nyári nagy melegben és intenzív sportolásnál ez
felmehet a duplájára is. Például, ha valaki 70 kg, akkor a
napi víz fogyasztása kb. 2.5 liter.

Mit okozhat a tartós vízhiány? Például székrekedést,
görcsös fejfájást, hõemelkedést, koncentráció zavart,
csökkent teljesítõképességet, csökken mind a fizikai, mind a
szellemi teljesítmény, a bõr ráncossá válik, és még sorolhat-
nám. A vízháztartás akkor lesz kiegyensúlyozott, ha a
szervezetbe jutó és keletkezõ, valamint az onnan eltávozó
víz mennyisége körülbelül azonos. Rendszeres víz
fogyasztásával sok betegség elkerülhetõ lenne.

Milyen vizet fogyasszunk? Az ásványvizeknél
figyeljünk arra, hogy minél kevesebb oldott ásványvíztartal-
ma legyen, ez a mérték maximum 500mg. A folyadék
pótlására a víz és az ásványvíz a legmegfelelõbb, érdemes
a napi folyadékszükséglet nagy részét ezekbõl fedezni. A
teával bánjunk óvatosan! A gyógyteákat a szervezet szén-
hidrátkén ismeri fel, így ez nem számít bele a napi ada-
gunkba. Ha fekete teát iszunk, ne feledjük, hogy koffeintar-
talma mellett egyéb stimuláló hatású anyagokat is tartalmaz
(teobromin, teofillin), ezért mértékkel fogyasszuk!
Fogyaszthatunk zöld- vagy gyümölcsteákat. Jó folyadék
pótló lehet még a kefir, legjobb választás a kaukázusi. 

Artézi-, és forrásvizek: Nagyon jó minõségû artézi
vizek találhatók országszerte, ilyen van például Tiszaug
központjában is, amely állandóan folyik, még télen is. Mi
rendszeresen fogyasztjuk. Forrásvizeket is javaslom,
általában kivan írva melyik iható, és melyik nem. Mi kirán-
dulásaink során szoktunk haza hozni. 

Összegzésül, a víz a test mûködése szempontjából
alapvetõ fontosságú. Szükséges tehát, hogy tudatosítsuk
magunkban a vízfogyasztást! Igyunk jó minõségû vizet
minden nap! :)

„A Víz képes rá, hogy emberek nélkül létezzen,
de az emberek víz nélkül, csak pár napig tudnak
életben maradni."

Lovasné Marika

Erdei szamóca  
Mivel tele van vitaminokkal, gyógyító

hatása sem elhanyagolandó. Nagyanyáink
étvágygerjesztõ és hûsítõ gyógyszernek is
használták. Kiváló vértisztító, baktéri-
umölõ, E- és C-vitamin tartalmának köszönhetõen serken-
ti a méregtelenítõ folyamatokat, tisztítja a vért és megmoz-
gatja a vérkeringést. Nyugtatja a gyomrot, eléggé lédús
ezért a szomjúságot is enyhíti. Ugyanakkor nagyon
hasznos vértisztító, mivel elõsegíti a felesleges zsír és
salakanyag távozását a szervezetbõl.

Lelki betegségek ellen gyógynövényként is használták. A
népi hagyomány szerint  Péter és Pál napján (VI. 29.) a
legjobb ízû, ekkor tartják a szüretet. ( most virágzik )

Szépsége és illata kiemeli a gyümölcsök közül, mégis a
földre hajlik, földközelben él, ezért a nemes alázat képe.

Kevesen tudják róla, hogy csökkenti a daganatos beteg-
ségek és a szívbetegségek kialakulásának esélyét, gyó-
gyszer a magas vérnyomásra és a székrekedésre, segíti a
vesék mûködését, de fiatalító hatása sem elhanyagolandó.

Nemcsak a gyümölcs büszkélkedhet gyógyító hatással,
de a szamóca levele is: teája fertõtlenítõ, régóta kezelnek
vele bélfertõzést, de ekcéma, vérszegénység kezelésére is
javallott, lázcsillapító hatása is ismert. Ráadásul gyökere is
megbecsülendõ: kivonata vérzéscsillapító, vizelethajtó,
fõzetével vérhast, hasmenést, külsõleg fagydaganatot és
torokfájást gyógyítanak

Levelének hármas tagoltsága a Szentháromságra, virág-
jának 5 szirma Krisztus 5 szt. sebére, gyümölcse Krisztus
vércseppjeire emlékeztet. Szimbolizálja a házasságra és
az anyaságra érettséget, s az igazságosságot.

FÛBEN- FÁBAN ORVOSSÁG!
Citrom
A Citrom csodálatos termék, ami

MEGÖLI A RÁKSEJTEKET! A CITROM 10.000-szer
erõsebb mint a KEMOTERÁPIA!

Az a jó, hogy a citromot (nem a tablettát) lehet enni, és
készít-hetünk  citromfürdõt, különösen a test befolyásolt
területein (ott ahol rákos).
Vágj fel citromot és add oda a gyerekeknek hogy  szo-

pogassák, vagy tegyél a pohár vizedbe egy pár szeletet,
ez is hatékony!  Az íze kellemes és NEM hozza létre
azokat a rettentõ  kemoterápiai effektusokat (mellékhatá-
sok).

Ha van lehetõséged, hogy egy citromfát ültess a ker-
tedben vagy a teraszodon balkonodon, akkor még ma
tedd meg.

Amint tudjátok, a citrom fának nem kell sok hely és
tudjuk, hogy sok fajta létezik belõle. A citromot eheted
különbözõképpen:  megeheted a pépet, a kipréselt lét,
készíthetsz hûsítõ italokat belõle,  sörbet (angolul sorbet),
tésztákat, süteményeket. A citrom sok kiváló  tulajdonság-
gal rendelkezik, de a legérdekesebb az, amit a cisztákkal
és a daganatokkal csinál.  Ez a növény egy bizonyított gyó-
gyszer az ÖSSZES RÁKTÍPUS ELLEN!!!

Anti-mikrobiotikus spektrum (választék) a
BAKTÉRIUM, INFEKCIÓ és GOMBÁS
MEGBETEGEDÉSEKRE, az ÉLÕSKÖDÕ PARA-
ZITÁK ÉS  FÉRGEK ELLEN, A VÉRNYOMÁST
SZABÁLYOZZA, AMI TÚL MAGAS, és egy
ANTIDEPRESSZÁNS (DEPRESSZIÓ ELLEN,
CSÜGGEDÉS ELLEN), KÜZD A STRESSZ ELLEN,
és az IDEGI ZAVAROK ELLEN!!!

A CITROM alapú terápia nem csak hogy megöli
a rosszindulatú ráksejteket, de NEM
BEFOLYÁSOLJA AZ EGÉSZSÉGES SEJTEKET.

Egy könnyû recept fogyókúrázóknak,
vegetáriánusoknak és cukorbetegeknek:

PADLIZSÁNKRÉM

Hozzávalók 4 személyre: 3 nagy padlizsán, 1
evõkanál olívaolaj, 1 vörös chili finomra vágva 1
db 2,5 cm-es friss, hámozott, reszelt gyömbér, 2
evõkanál kókuszkrém, 4 evõkanál apróra vágott
friss koriander.
Elkészítés: A megmosott padlizsánokat héjas-
tul vágjuk hosszában vékonyszeletekre, tegyük
sütõlemezre, kenjük meg vékonyan olajjal, és
süssük 20-25 percig közepesen meleg sütõben.
Ha kihûlt, bõrét lehúzzuk, a húsát félretesszük.
Az olajat felforrósítjuk, hozzátesszük a chilit, a
gyömbért, és tovább melegítjük 1 percig.
Belekeverjük a padlizsánt és a többi hozzávalót,
és közepes lángon fedõ nélkül, állandóan kever-
getve sûrû péppé fõzzük. Hidegen és melegen
is tálalhatjuk.

Gabriel Garcia Márquez: 
13 jótanács az élethez

1.Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért,
aki én vagyok melletted.
2. Senki sem érdemli meg könnyeidet, aki pedig
megérdemli, az nem fog sírásra   késztetni. 
3. Csak, mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy
te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem
szeret téged szíve minden szeretetével.
4.Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet
simítja.
5. Akkor a legelviselhetetlenebb valaki hiánya, mikor
melletted ül és tudod, hogy sosem lehet a tiéd.
6. Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem,
amikor szomorú vagy. Lehet, hogy valaki belesz-
eret a mosolyodba.
7.  Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a vilá-
gon, de valakinek te jelentheted magát a világot.
8. Ne vesztegesd idõdet arra, aki nem tart téged
érdemesnek arra, hogy veled töltse.
9. A sors talán azt akarja, hogy sok nem
megfelelõ emberrel találkozz, mielõtt megismered
az igazit, hogy mikor ez megtörténik, igazán hálás
legyél érte.
10. Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert megtörtént.
11.  Mindig lesznek emberek, akik meg fognak
bántani, tehát nem szabad feladnod a hitet. Csak
légy óvatos!
12.  Légy jobb ember, és tudd, hogy ki vagy, mielõtt
valaki újjal találkozol, akitõl azt reméled, hogy
ismer téged.
13.  Ne küzdj túl erõsen. A legjobb dolgok várat-
lanul történnek. 

„Meríteni próbáltam a jóságból és szeretetbõl.
Egy kanál csak kanálnyit meríthet a tengerbõl, egy
jánosbogár csak bogárnyit csenhet a napfénybõl,
én ember vagyok s csak embernyit meríthetek
Istenbõl!“  Mécs László

„Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsõséget, csak
egy tûzhelyet kívánok. Hívó lámpafényt, meleget
azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret,
csendet, pár halk szót, jó könyvet, és kevés
embert. De az aztán Ember legyen!“

„Változtasd meg magad lassan és jókedvvel.
Körülményeid azonnal megváltoznak, el sem
tudod képzelni, mennyire.“  (Sri Chinmoy)



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!

Könyvelést és könyvvizsgálatot
vállalok: egyéni vállalkozók, õstermelõk,
magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapít-ványok
részére, teljes körû APEH- és TB- ügyin-

tézéssel, képviselettel. 
Havonta tájékoztatást kap vállalkozása ered-

ményérõl, áfájáról, a könyvelést, így pontosan
tudja követni. Igény szerint 

a könyvelési anyagért elmegyek. 
AZ IRODA NYITVATARTÁSA hétfõtõl

szombatig 8- 18 óráig. 
Telefonon egyeztetés alapján csak egy fõt fogadok a

teljes diszkréció érdekében. 
Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet

és nem „tömegkönyvelõirodát“ keres. 
Vargáné Farkasházi Orsolya

06-30/266-85-36, ill. 06-76/343-219.

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

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

Érd.: 06-20/9-78-73-72

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

Érd. :  06-70/770-29-19.  

Kisgyermeknevelõ-gondozó
végzettséggel 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 máj. 29-tõl jún. 10-ig.

Szobi 1 l szûrt üdítõk            129.- Ft/db
HÜSI 5 l üdítõk                    229.- Ft/db
4 % dob.  0,5 l-es sör            129.- Ft/db
Tokaji Furmint 0,75 l          449.- Ft/db+ü
2 kg Halasi finomliszt          270.- Ft/db

Adrenalin energiaital 0,25 l    129.- Ft/db
Mogyi Crasssh! 60 g             129.- Ft/db
Helyben sütött császárzsemle      29.- Ft/db

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

BON-BON-
BONBON

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

Megvételre keresek jó állapotban lévõ
horgász lemezcsónakot.

Tel.: 06-70/70831-83

Szeretettel várja Önt és családját

ROZIKA KONYHÁJA!
Megnyílt a Szultán Grill helyén 

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

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

ízekkel várják a vendégeket!
Napi ajánlat, menü!

Reggel  6- tó l  
hurka-ko lbász is

kapható!

Eladó helyben egy jó állapotú

ETZ 250/301
motor.

Érd.: 
70/7710-638.

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

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

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

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

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

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

Érd.: Dudás Beáta, 06-70/32-80-604

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

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

Eladó: Honda Tact 50 cc robogó
Juki sima ipari vonógép, HP 15,6"
leptop. Érd.: 06-20/445-7000

HÁZ ELADÓ! Árpádszállás 3. sz.
alatt. Gazdálkodásra alkalmas.
Érd.: 06-30/670-36-53

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

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

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

Szobai szekrénysorok, heverõk,
rekamiék eladók. Tel.: 30/9-728-498
Eladó chipes slim ps2 konzol

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

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

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

Albér le t  bútorozva,  vagy
anélkü l,  azonnal

beköl tözhetõen k iadó.
Tel. :  30/414 00 89

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

Te l. :  06-30/42-22-683

Tõserdõn 8 percre a Holt
Tiszától, 55m2-es felújított,
családi ház színvonalú
nyaraló hosszútávra (min 2
év) kiadó. Víz, villany, vegyes
tüzelésû kazán (radiátorok)
van. Telefon, Tv, internet
beköttethetõ. Ár: 30.000 Ft,-
+ rezsi + 1 havi kaució. 
Érdeklõdni: Toldi Emõke 
Vedtoserdo@yahoo.com 
vagy 20/529-5784

BÁCS-KISKUN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Munkaügyi Központja
Pályázatot hirdet 

2012. 05. 15-tõl 2012. 09. 15-ig
AZ ÁLLÁSKERESÕK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK

ELÕSEGÍTÉSÉRE.
A pályázat keretében az ön-

foglalkoztatóvá váláshoz szükséges
beruházás megvalósításához kér-
hetõ támogatás.

A pályázati egységcsomag térítés-
mentesen átvehetõ a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának kirendeltségein, ahol a
pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhetõ. A pályázati dokumen-
táció  elérhetõsége: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Terjéki Zsuzsanna kirendeltségvezetõ
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központja 
Tiszakécskei Kirendeltség, 6060

Tiszakécske, Béke u. 116.
Tel: 76/540-079, 30/695-1371, 
e-mail:terjekizs@lab.hu 

Egyedülálló asszony szoba-kony-
hás albérletet keres Lakitelek és
Tõserdõ területén, reális áron.
Tel.: 06-20/617-68-99.

Eladó helyben 3 kerekû elektromos
meghajtású rehabilitációs Moped –
jó állapotban. Irányár: 75.000.- Ft. 
Érd.: 448-743
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JINJUTSU - 
A GYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE

A Jinjutsu gyógyászati módszer és spirituális út
is egyben. Egy rendkívül hatékony ener-
giaközvetítõ eljárás, amely az emberre a test-
lélek-szellem teljességében hat. A módszert
gyakorlók csatornái ennek az intelligens életen-
ergiának, amellyel a legtöbb testi-lelki betegség
gyógyítható a fáradtságtól, fejfájástól egészen a
rákig, pánikbetegségig vagy bénulásig.

A kezelés során a Jinjutsu gyógyító érintéssel
vagy érintés nélkül továbbítja ezt a rajta csak
átmenõ külsõ életenergiát a beteg testének
megfelelõ részei felé, így segítve elõ az ener-
giablokkok oldódását. Az energiablokkok a test-
ben futó energiacsatornákban keletkezõ
elzáródások. Ezek felelnek a fizikai és lelki
betegségekért. 

Tapasztalataink szerint ez a kettõ szorosan
összefügg - a gyógyulás gyakran valamilyen felis-
meréssel, élménnyel, képpel, érzéssel jár együtt,
a betegség kiváltó ok feloldásával, megértésével
pedig tartóssá válik. A kezelés általában finom
fizikai érzésekkel jár szinte mindenki számára.
Az energia befogadásához. nem szükséges hinni
a módszerben, már a nyitottság is elegendõ. 

Aki nem csak kezelésen kíván részt venni,
hanem használni is szeretné a gyógymódot,
annak lehetõsége van elsajátítani azt egy ener-
getikai behangolás, avatás segítségével, és ezt
követõ rendszeres gyakorlással. Iskolánk az Usui
Szellemi Iskola Közösség mindezekre
lehetõséget nyújt. Követjük a japán tradíciót, így
közösségünkben a magasabb szinteken már
mester-tanítvány kapcsolatban folytatódik a tan-
ulás. Gyakorlásunknak szerves része a rendsz-
eres meditáció is, hiszen a Jinjutsu nem csak
gyógyító módszer, de szellemi út is egyben, ame-
lyen járva a gyakorló közelebb jut önvalójához. 

A gyógymód alapítója, Mikao Usui által hátra-
hagyott öt életszabály:

„Csak ma
Nem leszek dühös.
Nem aggódom.
Hálás vagyok.
Munkálkodom a karmámon. 
Kedves leszek az emberekhez.“
Célunk, hogy ezen útmutatások nap mint nap

megtartva, saját testünk és szellemünk folyam-
atos tisztítása, fejlesztése mellett a Jinjutsu gyó-
gyító energiájának közvetítõjeként segítsünk

megóvni, visszaállítani embertársaink, a hozzánk
segítségért fordulók testi-lelki egészségét.

Usui mester számos útmutatást hagyott hátra,
különösen szigorúan tanította azonban, hogy a
külsõ világ és a saját belsõ világunk között szün-
telenül szellemi összhang és egység kell, hogy
fennálljon. 

A lótusz-szútrában szereplõ „tékozló fiú“
példázatához hasonlóan, hiába örököltünk a ter-
mészettõl, õseinktõl és szüleinktõl hatalmas
(határtalan) vagyont rejtõ kincses ládát, ha sem
felnyitásának, sem használatának módját nem
ismerjük, pusztán nézni tudjuk. 

Mikao Usui a gyógymódot gyakorlók számára
felnyitotta a határtalan szellemi erõ tárházát,
ezért törekednünk kell, hogy amíg csak élünk,
saját (belsõ és külsõ) egészségünk, valamint a
világ és az emberek érdekében eredményesen
használjuk azt.

A gyógymód alapítója a japán Mikao Usui, aki
21 napos böjtje és meditációját követõen kapta
meg ezt a kifogyhatatlan Életenergiának a
közvetítését kapta meg a XX. század elején.
hátralévõ élete során meg tanulta használni és
másoknak átadni ezt a képességet, és lefektette
a Jinjutsu alapvetõ tanításait, gyakorlatait. 

E módszer eredeti neve Reiki, azonban ma
Magyarországon számos hiteles Reiki mester és
iskola mellett sok olyan ál-gyógymód is jelen van
e név alatt, amely kevert vagy a Reikitõl teljesen
eltérõ energiát használ, nagyrészt eredményte-
lenül. Az ál-reiki eljárások elterjedése miatt
Iskolánk tanítói úgy döntöttek, Usui eredeti mód-
szerére levédetik a Jinjutsu (ejtsd: Dzsindzsucu)
elnevezést, mely egy japán kifejezés, jelentése:
„a gyógyítás mûvészete“. Az új név védelme alatt
lehetõvé válik Usui mester kérésének teljesítése,
hogy a tudomány is vizsgálja meg e gyógymód
hatékonyságát. 

Ennek érdekében betegkezelések alkalmával
részletes naplót vezetünk egy erre a célra ter-
vezett informatikai rendszer segítségével, amely-
bõl visszakereshetõk a gyógyulási adatok, sta-
tisztikák készít-hetõek. 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy az eredeti, Usui Mester által ránk hagyott
tradíciót kövessük, s így kezeléseink eredménye-
sek, betegeink olyan betegségekbõl is meggyó-
gyulnak, amelyekkel szemben a jelenlegi nyugati
orvostudomány gyakran tehetetlen. 

Százdi József

Tanácsok ingatlan eladáshoz és 
ingatlanvásárláshoz

Kisebb építési munkák a ház körül –
mit építhetünk engedély és bejelentés nélkül?

Számos kisebb építési-felújítási munkát végezhetünk
engedély nélkül, amelyek áttekintése ilyenkor tavasszal, a
ház és a kert csinosításakor igencsak idõszerû. Tudni kell,
hogy az engedély nélküli építmények elhelyezésére is
vonatkoznak szabályok.

Az önkormányzatok a Helyi Építési Szabályzatban, vagy
egyéb helyi rendeletben az országosnál szigorúbb szabály-
ozást is elõírhatnak. Gyakran van helyi rendelet az állat-
tartásra és nagyobb növények ültetésére vonatkozóan is.
Ezért engedély nélküli építés esetén is tájékozódjunk az
Építéshatóságon a munkálatok megkezdése elõtt. 

Lakóház felújítás, hozzáépítés
Általában az épület belsõ felújítását engedély nélkül

végezhetjük, így többek között festés-mázolási munkák,
burkolatcsere, nyílászáró csere. Ugyancsak engedély nélkül
bonthatunk és építhetünk válaszfalakat, végezhetünk
gépészeti és villanyszerelési munkákat. A fenti esetekben
engedély csak akkor kell, ha a munkálatok tartószerkezetet
érintenek (pl. szerkezeti falba nagyobb ablakot, ajtót
építünk), vagy a felújítás kéményt, gázhálózatot érint.

Ha az épületet eredetileg úgy tervezték, hogy alkalmas a
tetõtér beépítésre, a tetõteret engedély nélkül beépíthetjük.
Kell viszont engedély, ha szerkezetet érint a tetõtér
beépítés: pl. a födémet ki kell vágni a lépcsõ számára, a
tetõszerkezetet módosítani kell az ablakok miatt. (Vigyázat!
Régebbi lakóházak födéme nem biztos, hogy kellõ
teherbírással rendelkezik a tetõtér beépítéséhez.)Az épület
külsõ felújítását ugyancsak engedély nélkül végezhetjük (pl.
tetõfedés-, és homlokzat felújítás), beleértve az utólagos
hõszigetelést is

Az épületünkhöz engedély nélkül építhetünk teraszt, ha
nem emelkedik a terepszint fölé 1,00 m-nél magasabbra,
azonban a zöldfelület helyileg elõírt legkisebb méretét tar-
tani kell. Építhetünk elõtetõt is, szigorú keretek között: az
elõtetõ legfeljebb 1,00 m-t nyúlhat be a kertrészek kötelezõ
legkisebb méretébe. Az elõtetõ 2,00 m fesztávig és 25,00 m2
építhetõ engedély nélkül, de az 1,50 m-nél jobban kinyúló
rész növeli a telek beépítettségét. Árnyékoló ponyvát vis-
zont 4,00 m fesztávig és 30 m2 területig helyezhetünk el
engedély és bejelentés nélkül.

Kerítés építése
Általános esetben a kerítés építése nem engedély vagy

bejelentés köteles. A kerítést mindig a saját telken kell
megépíteni. A szabályok szerint az utcai kerítés, a jobb oldali
(oldalhatáron álló beépítés esetén a házhoz csatlakozó)
oldalkerítés megépítése kötelességünk. A hátsó kerítés
felének megépítése hárul ránk, de ezt célszerû a hátsó
szomszéddal közösen építeni. A saját kerítésünk karban-
tartásáról is gondoskodni kell.

A tömör kerítés 2,50 m-nél, támfalkerítés 3,00 m-nél nem
lehet magasabb. A kerítés csak 2,00 m magasság felett, a
belsõ oldalon tartalmazhat balesetveszélyes elemeket (pl.
szögesdrótot). Telken belül tömör kerítés nem létesíthetõ.
Üdülõterületen csak áttört, vagy sövénykerítés létesíthetõ.

Fehér Sára 
ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel.: +36-30-206-2458  
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A legutóbbi 
5 forduló ered-

ményei kommentár nélkül:

22. forduló (ápr. 22.) Harkakötöny
–  LTE   2-6 (1-2)

Lakitelek: Terjéki (Balla 74')  -  Vankó,
Kalics, Nagy, Seres Zs. (Tánczos 71')  -
Lángos, Gazdag, Tamásy, Subicz  -
Polyák, Gyõri (Szécsényi 67').

Gólszerzõink: Gazdag (22' és 43'),
Polyák (57'), Gyõri (58'), Lángos (70'),
Szécsényi (71').

Ifi: 3-0 (0-0)
Lakitelek: Lovas T. (Balla 46')  -

Barta, Lovas J., Bujáki, Tombácz  -
Kecskés, Szabó Á., Rózsa, Barcsa  -
Erõs, Tasi.

Kiállítva: Kovács (74'), ill. Barcsa L.
(74'), Tasi (76').

23. forduló (április 29.) LTE –
Jakabszállás  3-2 (2-0)

Lakitelek: Balla  -  Kalics (Szabó L.
89'), Tóth S., Nagy, Seres Zs.  -  Lángos
(Vankó 68'), Gazdag, Tamásy, Subicz
(Tánczos 76') -  Polyák, Gyõri.

Gólszerzõink: Polyák (6'), Lángos
(39'), Gazdag (48')

Kiállítva: Balla (53'), ill. Baranyi (47').
Ifi: 6-0 (4-0)
Lakitelek: Lovas T.  -  Berényi, Madari,

Bujáki, Barta (Csernák 80')  -  Kecskés,
Szabó Á., Tombácz  -  Erõs, Rácz.

Gólszerzõink: Bujáki (2'), Szabó Á.
(13', 43', 67'), Kecskés (18'), Tombácz
(87').

24. forduló (május 5.)  Tiszakécske
– LTE  1-1 (0-0)

Lakitelek: Szécsényi  -  Kalics, Tóth
S., Nagy, Seres Zs. (Seres L. 88')  -
Lángos (Tánczos 75'), Gazdag,
Tamásy, Subicz  -  Polyák, Gyõri.

GólszerzõnK: Gazdag (67')
Ifi: 2-3 (2-1)
Lakitelek: Lovas T. (Balla 46')  -

Berényi, Madari, Bujáki, Csernák  -
Kecskés (Tombácz 64'), Szabó Á.,
Rózsa, Barcsa  -  Erõs, Rácz
(Lobkovitz B. 46').

Gólszerzõink: Rácz (13'), Kecskés
(58'), Juhász (öngól 62')

25. forduló (május 13.)  LTE –
Kiskunmajsa  1-2 (0-1)

Lakitelek: Terjéki  -  Kalics, Tóth S.,
Nagy, Seres Zs.  -  Lángos, Gazdag,
Tamásy (Tánczos 83'), Subicz
(Szécsényi 69')  -  Polyák, Gyõri.

Gólszerzõnk: Gyõri (67')
Ifi: 0-3 (0-2)
Lakitelek: Lovas T. (Balla 46')  -

Barta, Madari, Bujáki, Tombácz  -
Kecskés, Szabó Á., Rózsa, Barcsa  -
Lobkovitz (Erõs 46'), Rácz.

Kiállítva: Bujáki (51'), Szabó Á. (68')

26. ford. (máj. 19.)  Pálmonostora  –
LTE   1-3  (0-0)

Lakitelek: Terjéki (Balla 79') -  Vankó
(Seres L. 79'), Kalics, Tóth, Seres Zs.  -
Szabó L. (Szécsényi 46'), Gazdag,
Lángos, Subicz (Tánczos 73')  -  Nagy,
Gyõri.

Gólszerzõink: Nagy (72'), Vincze
(öngól  75'), Gyõri (91').

Ifi.: 3-7 (2-2)
Lakitelek: Lovas T.  -  Berényi (Tóth

G. 82'), Madari, Barta, Csernák  -
Kecskés (Pillár 69'), Tamásy, Tombácz,
Barcsa L.  -  Erõs, Rácz (Lobkovitz B.
58').

Gólszerzõink: Tamásy (20' és 64'),
Erõs (46' és 60'), Tombácz (37'),
Kecskés (68'), Tóth G. (86').

Kiállítva: Barcsa L. (30')

A serdülõ csapat 
eredményei:

16. forduló (április 22.)  LTE –
Helvécia  0-3 (0-2)

Lakitelek: Pesti  -  Gyurika, Madari,
Pillár, Csernák  -  Kovács Zs., Rácz,
Elek (Bodri 69'), Varga  Tóth G., Sallai
B.

17. forduló (ápr. 28.)  Kerekegyháza
– LTE  0-2 (0-1)

Lakitelek: Pesti  -  Gyurika, Madari,
Pillár, Csernák  -  Kovács, Rácz, Elek,
Varga  -  Tóth G., Sallai B. (Dobos 58').

Gólszerzõink: Rácz (25'), Tóth G.
(55')

18. forduló (május 4.) Lakitelek –
Kunszállás  1-1 (0-1)

Lakitelek: Pesti  -  Király, Madari,
Dobos, Csernák  -  Kovács (Bodri 67'),
Rácz, Elek, Gyurika  -  Tóth G., Sallai B.
(Varga 46').

Gólszerzõ: Polyák (80' öngól)

19. forduló (máj. 11.)  Tiszakécske
– LTE  5-2 (2-1)

Lakitelek: Pesti  -  Király, Madari,
Pillár, Csernák  -  Kovács (Varga 46'),
Gyurika (Bodri 77'), Elek, Dobos (Sallai
75') -  Tóth G., Rácz.

Gólszerzõnk: Rácz (16' és 67').

20. forduló (május 20.)  LTE –
Tiszaalpár  18-0 (13-0)

Lakitelek: Pesti  -  Király, Madari,
Pillár, Csernák  -  Dobos , Gyurika,
Elek, Varga  -  Tóth G. (Kovács Zs. 46'),
Rácz (Bodri 46').

Gólszerzõink: Gyurika (4', 18', 35'),
Tóth G. (9', 20', 37'), Dobos (12', 81',
90'), Rácz (17', 24', 30'),Elek (33', 38',
48'), Csernák (40', 89'), Madari (68').

LTE-hírek – szerkeszti: Anka Balázs– Mennyi szépség!!
Annyi szépség van körülöttünk!
Sajnos legtöbbször észre sem vesszük.
Bárhova megyünk, bárhova nézünk,
Kellene, hogy a sok szépet felfedezzük!

Ha felnézünk az égre,
Ott a habos bárányfelhõk
vagy tiszta kék ég szépsége.

Az úszó szürke felleg, 
melyet a szél hajt a föld felett,
Vagy a sok madár, mely a magasban repdes.

De lenn a földön, mely közelünkben van, 
Annyi, annyi csodálnivaló van!
Nap mint nap elmegyünk mellette, 
Nem tûnik fel semminek szépsége.

Jó lenne, ha nyitott szemmel járnánk!
Erre odafigyelve mennénk tovább!
Minden, ami van, a maga nemében, 
Sok szépséget hordoz életében.

A hömpölygõ folyó , a csörgedezõ patak, 
A hullámzó tenger vagy a felkelõ Nap.
A zúgó szél, mely kellemes zenét ad.
A rügyet bontó fák, ha virágba borulnak.

A pázsit, a bogár, a nyíló virág,
A sík vidék távlata, a magasba nyúló hegy orma, 
Egy épület, festmény, szobor vagy az emberek, 
Magukban annyi szépséget rejtenek !

Lejegyezte: Hegyi Rozália

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME
SZOCLIB MÓDRA – AMÚGY GLOBÁLISAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT  INFORMÁCIÓS HIVATALA KIADOTT EGY BROSSÚRÁT
EURÓPA MA ÉS HOLNAP  címmel, melyben a már  uniós és a leendõ tagországok
önbemutatkozása található. Lássuk mit írt rólunk az elõzõ kormány:
„Fontos dátumok Magyarország történelmében: 

1000 – a magyar állam megalapítása, az ország elsõ királya István alatt.
1308 – 1437 a központi hatalom megerõsítése.
1541 – a törökök beveszik Budát. Az ország három részre szakad.         

A Habsburgok elfoglalják (bekebelezik) a nyugati részt.      
Magyarország középsõ része a törökök közvetlen ellenõrzése alá kerül, mialatt

a Tiszától keletre lévõ részen az Erdélyi Fejedelemség jön létre.
1711 – 1848  –  osztrák uralom. 
1867 – a kb. félévszázadik tartó Osztrák-Magyar Monarchia létrehozása,
1914 – Magyarország részt vesz az I. világháborúban a német birodalom oldalán.

A Magyar Köztársaság megalapítása november 16-án.
1938 – szövetség a náci Németországgal.
1941 –  hadüzenet a Szovjetuniónak,
1944 – az ország elfoglalása a német csapatok által. Számtalan magyar zsidót         

deportálnak. Hadüzenet Németországnak decemberben,
1945 – a Vörös Hadsereg elfoglalja Budapestet és elûzi a németeket.
1949 – a Magyar Népköztársaság Alkotmányának elfogadása.
1956 – népfelkelés, a szovjetek erõszakosan leverik.  

Az akkori államfõt Nagy Imrét halálra ítélik.
1989 – Magyarország ismét demokratikus ország lesz. A szovjet csapatok 

elhagyják az országot. 
1990 – az elsõ szabad választások“

Megjegyzés: amit leírtak rólunk, felér egy hazaárulással, amit kihagytak, a szomszé-
daink mind bevésték úgy, mintha az saját történelmük része lenne.
Kérdés: csoda hogy itt tartunk?! és így bánnak velünk?!
Lakitelek, 2012. május 16.

Lejegyezte:Kecskés Sándor

Jó tanács:
Érettségizõ diákok! Nehogy ezt tanuljátok meg valamelyik történelmi tételnek!!!



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „De nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellá-
tunk.“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Vujovich Ferenc.
Selyem-akácfát nyert: Filutás Lajosné. A vacsorát nyerte: Lovasné Fekete
Tünde, melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy
hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Banó Márta, Nagy Renáta, Cseh
Jánosné. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedje-
nek 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). 
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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 május

Egy  szép vers sorait fejthetik meg olvasóink. 

Vízszintes: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: K, R, L). 13. Halandzsa.
14. Pinnye szomszédja. 15. Szaglószervem. 17. Végtelen kegy! 18. Éta
keverve! 19. NUGL. 20. Nemzetközi segélykérõ jel. 22. Kórházi osztály.
23. Gang szélei! 24. Folyó hó. 25. Fémdobozba zárt tartósított élelmi-
szer. 27. Eta betûi. 28. Ikva partjai! 29. A geodézia szakembere. 30.
Szétszed. 31. Osztrák város Klagenfurt közelében. 33. Cár betûi. 34. Jód,
ittrium. 36. Félig nedves! 37. CZA. 39. Oslo centruma! 40. Babahang. 42.
Édesvízi hal. 45. Nemes nedû. 46. Ez a palota volt Diana hercegnõ utol-
só lakhelye. 48. Nemzetközi irodalmi szervezet. 49. Különös ismertetõ-
jele. 50. Elõidézõje. 51. Ifjúsági Magazin. 52. Azonos betûk. 53. Schütz ...
színmûvésznõ. 54. Részben kívánok! 55. Hétfokú hangsor. 57. Idióma
eleje! 59. Francium. 60. Itatóedény tartalmazza! 63. Nem késik.

FÜGGÕLEGES: 1. Álöltözet. 2. Zenében: lassan, szélesen. 3. Rombolás
része! 4. Felsõ-Svábország legnagyobb városa. 5. Kettõzve: Zola
regénye. 6. Fluor, nitrogén. 7. Kenyai autójel. 8. A-val kezdve: a matemati-
ka egyenletek megoldásával foglalkozó része. 9. Visszavegye! 10. Üres
tál! 11. Szlovák. 12. Kedves vad fejdísze. 13. Mátyás király történetírója. 16.
Rege. 20. Sóoldatban van! 21. A legnagyobb magyar. 25. Égtáj. 26. Etiópiai
autójel. 27. Lakoma. 29. Borókapálinka. 32. Úszóbajnokunk (Attila). 35.
Vízesés Észak-Amerikában. 37. Puha testû állatka. 38. Öreg. 41.
Határtalanul fázni! 42. Káposztaféle. 43. Ez a patak lett II. Lajos veszte.
44. Angol iskolaváros. 45. Az idézet második, befejezõ sora (zárt
betûk: S, H). 46. Érdeklõdik. 47. Értelmesek. 49. Péksütemény. 54.
Kísértet. 56. Félig dakota! 58. Végtelenül idéz! 59. Tart. 61. Kettõzve:
dunántúli város. 62. Sértetlen. 63. Polietilén. 64. Személyes névmás.

Két részeg megy hazafelé, az egyik elesik:
–  Hé, cimbora, ne hagyj itt, emelj fel.
Mire a másik:
–  Arra nem vagyok képes, de ha aka-
rod, akkor melléd fekhetek...

Döncike azt kérdi a papájától:
–  Apu, tudod melyik vonat késik a legtöb-
bet?
– Nem én!
–  Amelyiket tavaly karácsonyra ígértél.

– Finom a Kindertojás, csak a sárgáját
nehéz lenyelni!

– Én iszom, te iszol, õ iszik, mi iszunk,
ti isztok, õk fizetnek!

– Utánanéztem a családfámnak és
rájöttem, hogy én vagyok a gyökér.

– A feleségem a legrosszabb szakács.
Mi vacsora után imádkozunk...

Koncert a Zeneakadémián. Mikor a zon-
goramûvész új darabba kezd, a szõke
odasúgja a mellette ülõnek:
–  Ugye, ez Liszt?
–  Fogalmam sincs! Majd meglátom, ha
megfordul.

–  Egy almát kérek!
– Kettõ lett, maradhat?

A kisfiú meglát egy cowboy-t hatalmas
kalapban, lábszárvédõvel, bõrmellényben
és a lábán edzõcipõben. Meg is szólítja:
– Cowboy bácsi, miért van ilyen nagy kala-
pod?
– Azért, fiú, hogy ha lovagolok a tûzõ napon,
ne égesse a nap az arcomat, és akkor is jó,
amikor lefekszem, mert az arcomba húzom.
– És miért van bõrmellényed?
– Mert jó sok zseb van rajta, és elférnek
benne a holmijaim.
– És miért van bõr lábszárvédõd?
– Hogyha lovagolok a kaktuszok között és a
bozótosban, védje a lábszáram a tüskéktõl.
– És miért vagy edzõcipõben?
– Hogy ne nézzenek kamionsofõrnek.

Egy pasi elmegy a munkaügyi központba
és meglát egy hirdetést: „Asszisztenst
felveszünk nõgyógyász mellé!"
Megkérdezi a fiatal hölgyet az informá-
ciónál, hogy mibõl áll a munka és hogy
tudna e részletekkel szolgálni.
– Hát, arról lenne szó – mondja a hölgy –,
hogy segíteni kell a pácienseknek levet-
kõzni, majd felfektetni a vizsgáló asztalra.

Ezután  elõ kell készíteni a vizsgálatra õket.
– Na és mennyit fizetnek ezért?
– Eleinte havi nettó 200 ezret, de a szakmai
fejlõdés viszonylatában ez nõhet akár havi
400-500 ezerre is a késõbbiekben.
– Na és hova kell menni ezért?
– Hát Debrecenbe.
– Olyan messzire?! Talán csak ott van
munka?
– Nem, a munka Pesten van, csak a sor
vége ér el Debrecenig...

– Apu, miért volt Deák Ferenc, a haza
bölcse?
– Mert agglegény maradt.

– Mi a közös önben és a feleségében?
– Egy napon házasodtunk!

A góbé áll a tornácon, s figyeli a kakast,
amint az hevesen lohol egy tyúk után. Már-
már utoléri, amikor a góbé egy falat kuko-
ricamálét hajít elébe. A kakas megáll,
bekapja a málét, és csak azután rohan a
jelentõs elõnyhöz jutott tyúk nyomába.
– A mindenit! – kurjantja a góbé. – Ilyen
éhes se szeretnék lenni!

A góbé csúnyán elveri a feleségét, mire
az asszony feljelenti.
– Hogy merte megütni a feleségét? – förmedt
rá a csendõrtiszt. – Hát nem tudja, hogy
csak a hatóságnak van joga büntetni?
– Hát, nem bánom! – feleli némi tétovázás
után a góbé. – Itt a botom, üsse maga!

Azonnal térjen ki ! 
Ez állítólag egy megtörtént eset, és fel is
jegyezték az amerikai haditengerészet
egyik rádiózási naplójában:
– Azonnal térjen ki észak felé 15 fokkal.
– Javaslom, hogy ön térjen ki dél felé 15
fokkal...
– Megismétlem, térjen ki észak felé 15
fokkal, máskülönben összeütközünk.
– Én nem tudok kitérni, térjen ki ön 15
fokkal....
–  Én az amerikai haditengerészet tisztje,
az amerikai flotta egyik hajójának kapitá-
nya vagyok. Utoljára mondom térjen ki.
– Én pedig a szolgálatos a világítótorony-
ban... 

– Mennyi a pálinka és az aszpirin
összege?
– 11, ugyanis a pálinka üt az aszpirin meg
hat és ugye üt meg hat az tizenegy.

A nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel.

Édesanyám, mit rakjak a tésztára?
– A fedõt fiam, hogy az apádnak is
maradjon...
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