
2012. október 28. 
Ára: 120 Ft

A L A P Í T O T T A :  L E Z S Á K  S Á N D O R , 19 8 9 - B E N

LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIV. évfolyam 10. szám Október – régi magyar neve: Mindszent hava; 

a székelynaptár szerint:  Magvetõ hava.

„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Õk itt maradnak bennünk csöndesen...“

Közösen emlékeztek a lakitelekiek 1956 hõseire
Október 22-én huszonnegyedik

alkalommal gyûltek össze az 1956-
os hõsök emlékére állított kop-
jafánál a lakitelekiek, a Templom
téren. A késõ délutáni megem-
lékezés a Muraközy János Honvéd
Hagyományõrzõ Egylet fiataljainak
bevonulásával, valamint a „lyukas“
nemzeti és a lakiteleki zászló térre
érkezésével kezdõdött.

A Himnusz éneklése után Felföldi
Zoltán polgármester köszöntötte a
jelenlévõket. A polgármester csalá-
di emlékek alapján '56-os lakiteleki
vonatkozásokat említett köszöntõjében. Édesapjának – aki 1956-ban 13 éves
lakiteleki fiatal volt – egyik legnagyobb élménye a forradalom idejébõl, hogy akkor
mindenki „egy irányba húzott“, egy volt a közös cél, a nemzeti akarat. A forradalom
napjaiban, majd azt követõen a lakitelekiek egy emberként küldték teherautókkal
Budapestre az almát, a krumplit, ahol nagy szükség volt a segítségre. Véleménye
szerint ma is fontos, hogy egy irányba, ne pedig széthúzzon a nemzet.

A lakiteleki általános iskolások a hagyományoknak megfelelõen 1956-os emlék-
mûsort adtak versben, szavalatban és énekkaros kíséretben.

Az iskolások mûsora után Serfõzõ Simon költõ egyik saját versét szavalta a
megemlékezõknek. Serfõzõ Simont több évtizedes kapocs köti Lakitelekhez: a
70-es, 80-as években többször járt településünkön, részt vett az irodalmi színpad
rendezvényein, rendhagyó magyar órákat tartott a helyi iskolában.
Munkásságáért Radnóti-, Szabó Lõrinc-, József Attila-, és Kölcsey-díjjal tüntet-
ték ki, 2012-ben pedig megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét.

A megemlékezés keretében került átadásra a 2012. évi Kátay Zoltán-ösztöndíj.
Ebben az évben Kristóf Péter és Kristófné Gungl Rita közgazdász házaspár
kapta megosztva az elismerést. Mindketten a Lakitelek Népfõiskola Konrad
Adenauer Kollégiumának hallgatói voltak, késõbb õk szervezték meg a
Népfõiskola doktorandusz kollégiumát, a Szent-Györgyi Albert Kollégiumot. A
kollégiumban az ország különbözõ tájain élõ, különféle tudományterületeken
tevékenykedõ doktoranduszhallgatók vehettek részt két éves idõtartamban. Az
ösztöndíj átadása után a díjat adományozó Népfõiskola nevében Lezsák Sándor
bejelentette: 2013-tól bõvülni fog az ösztöndíj díjazottjainak köre, és ezen túl
minden esztendõben egy lakiteleki fiatal is meg fogja kapni a Kátay-ösztöndíjat.

A megemlékezés szónoka, Stefka István saját élményeit osztotta meg az
1956-os forradalom és szabadságharcról. A Magyar Hírlap fõszerkesztõje 1956-
ban 13 éves volt. Budán volt gyerek, elmesélte hogyan jutottak át a forradalom
napjaiban Budáról Pestre, a lövöldözések elõl hogyan menekültek kapualjakba.
Október 25-én gyalog indultak a Parlamenthez. Mielõtt odaértek volna,
elkezdõdött a vérengzés a Kossuth téren, több mint háromszáz ember halt meg
Magyarország fõterén akkor értelmetlenül.

A községi megemlékezés végén koszorúkat helyeztek el az 1989-ben állított '56-
os kopjafa körül a megemlékezés szónokai, a Kátay-ösztöndíj díjazottjai, az Önkor-
mányzat nevében Felföldi Zoltán és Madari Andor alpolgármester, a Népfõiskola, az
Eötvös Iskola, az egykori 56-osok és a Faluszépítõ Egyesület képviselõi, valamint
több lakiteleki magánszemély. Mécseseket is gyújtottak a hõsök emlékére.

A Szózat hangjai után istentisztelettel emlékeztek a római katolikus templom-
ban az 56-os hõsökre, áldozatokra, a forradalom elszenvedõire.      Varga Zoltán

Merengés...
Amikor megszületünk, üstökösként jelenünk

meg az égbolton, s már ebben a pillanatban
eldöntetik, milyen pályán indultunk el, mekko-
ra sebességgel haladunk, milyen fényerõvel
ragyogjuk be a körülöttünk lévõ világot.
Vagyis miként élünk, hatunk, s vagyunk hasznára az emberiségnek... 

Minden ember egyedi és megismételhetetlen az univerzumban. Hatását
folyamatosan érezteti, s legtöbbször csak akkor kap értékelést, amikor
lehullt, kihunyt, kiteríttetett... 

Pedig milyen fontosak a közbensõ állomások! Amikor megállhatnánk
szerettünk, embertársunk elõtt, megfoghatnánk a kezét, megszoríthatnánk,
elismerõn megölelhetnénk, rámosolyoghatnánk, s biztathatnánk, menj, csak
így tovább..., vagy épp azt, hogy vigyázz...!

Úgy érzem, ilyenkor, a halottak napján kellene leginkább elgondolkodnunk
azon, vajon eleget foglalkozunk-e az élõkkel? Gyakran gondolunk-e a
szeretteinkre? Elmondjuk-e, hogy milyen fontos, mennyire szeretjük õt, s
éreztetjük is vele?!? Hisz oly rövid az élet...!

Bizony már a születés pillanatában benne van az elmúlás, a kihunyás pil-
lanata is. Az elkerülhetetlen vég...

Ám, hogy a kettõ közötti idõt hogyan, miként töltjük el, az nem mindegy.
Az elsõ és legfontosabb, hogy ember legyek! Hiszen sem több, sem

kevesebb, csak ember lehetek! Érzõ, értõ, felelõs, szeretõ... Mivel minden
ember egyedi, mindenki másként éli az életét. Más az értékítélete, más a
hozzáállása, a lehetõsége, a felelõsségtudata... Ezért vagyunk „egyének“!
Ám a legnemesebb és legfontosabb õserõ, az élet kovásza,  a szeretet, mely
összetapaszt bennünket, mely semmihez nem hasonlítható biztonságot ad.
Védelem a családban, az emberek között. Minél többet adsz belõle, annál
több lesz neked is... Hiszem, remélem, tudom! S minél idõsebb leszel, annál
erõsebben igényled azt! Ennek híján hasad meg a legtöbb szív...

„Semmi sem égeti úgy a szívet, mint az üresség, ha valamit, valakit
elveszítünk, mielõtt igazán ráébrednénk, mennyit jelentett nekünk.“

„Tükörbe nézünk, megalázkodunk,
mindnyájan fehér bárányok vagyunk,
virágot hintünk az útra, fejünkre hamut,
miközben õket ünnepeljük,
azaz magunkat ünnepeljük,
hisz nincsen visszaút.“

Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetõkben, s
alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket.
Emlékezünk. Ez az ima és az elhunytak emlékének idõszaka. A múltat nem
feledhetjük – ez a visszatekintés és a jövõ parancsolata.

Volt emberek./ Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,/ hatnak tovább.

Futók közt titokzatos megállók.
A mély, sötét vizekbe néma, lassú/ hálók.

Képek,/már megdermedtek és örökre/szépek.

Költõk sora dalolta már el helyettünk az élet szépségét, s fogalmazta meg az
elmúlást is. Õk már mind helyet foglaltak az égi páholyban, s tudják azt, amit a
Széchenyi-család sírboltja hirdet: „Voltunk mint ti, lesztek, mint mi.” Por és hamu...

Emlékezzünk eltávozott szeretteinkre, gyújtsuk gyertyát, s mondjunk  imát!
Kegyelemmel:                                                                       Czinege Edit



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Dudás Gergõ (Papp Andrea)
Andonov Nola (Zsemberi Anita)
Mészáros Fanni (Kozma Mariann)
Sárdi Botond Gergõ (Hajagos Mónika)
Dakó Valentína (Barabás Réka)
Kirs Liliána (Kirs Bernadett)
Almási Norina (Nagy Mónika)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

ALMÁSI FERENC (1955)

KELEMEN LAJOSNÉ CSONTOS ROZÁLIA (1924)

KISS JÓZSEF (1931)

KÁSA JULIANNA (1924)

LIPÓCZKY JÁNOS (1937)

MIHÁLY TIBOR ZOLTÁN (1961)

RÉVÉSZ LÁSZLÓ (1951)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Kovács Gyula és Prepuk Éva

S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !

LAKITELEKI    ÚJSÁG október2. oldal

Kedves Betegek!

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

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

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

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

Lakitelek 
új hírportálja!

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

06-20/91-57-063

LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK 
SEGÍTSÉGHÍVÁSHOZ:

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):         06-20/539-58-99
Török Nándor (polgárõr):     06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (po lgárõr) :       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.

Elkészült az új mûvészi montázs
az idei Széna vagy szalma –
lakiteleki hagyományõrzõ –  

rendezvényrõl is. 
Nézze meg Ön is, érdemes!

www.youtube.com/watch?v=slax9O5
LiUU&feature=youtu.be

Ugyanitt megtekinthetõk a tavalyi, s
más lakiteleki összeállítások is, pl.:

www.youtube.com/watch?v=WkReaP
lR9sA&feature=relmfu vagy:

www.youtube.com/watch?v=LAEbTc7
2Y10&feature=relmfu ...és:

www.youtube.com/watch?v=OkFtjTz7
Q-A&feature=related

Az elõzõ számban a katolikus oldalon a megkeresz-
telt gyermekek nevei fel lettek cserélve. 
Elnézésüket kérjük, most javítjuk: 
Szabó Bálint Édesanyja Bende Ildikó, 

Édesapja: Szabó Zsolt.
Cseh Krisztián Édesanyja Rácz Ilona, 

Édesapja: Cseh János.

KÖSZÖNET

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik fájdalmunkban

osztoztak, részt vettek 

RÉVÉSZ LÁSZLÓ
temetésén. 

Köszönetünket fejezzük ki azoknak is, akik e
nehéz idõkben vigaszt nyújtottak, segítettek és
mellettünk álltak.
Hálás köszönettel: felesége és lányai

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

EMLÉKEZÉS 
ZUBOR MIHÁLYRA, 
halálának 13. évfordulóján.

szeretõ családja

Kérjük a kutyatulaj-
donosokat, hogy ne
engedjék ki a
kutyáikat az utcára,
mert nagyon sok
kisiskolás gyermek fél, sír, nem
mer  elmenni mellettük...

Szisssszenet:
A lakiteleki Honvéd Hagyományõrzõ Egylet tagjai gyakoroltak az ünnepségre a templom

mellett az úttesten, amikor egy autós odaért hozzájuk, s megszólította õket:
– Hát, ti meg mit csináltok itt? – kérdezte.
– Gyakoroljuk a bevonulást az ünnepségre... – mondták kórusban.
– Nem értem, mit bohóckodtok itt, inkább menjetek innen az iskolába! Ott vonulgassatok!

A diákok megdöbbenve néztek össze, majd a parancsnokhoz, Heinrich Gábor elnökhöz,
rendõrzászlóshoz mentek panaszra... (A gúnyolódó férfi valószínû nem vette észre õt!)

Bravó, uram, így kell ezt véleményezni! Hogy is akarhatnánk mi valami újat, nemest, ha
ezt a minõsítést kapják a diákok a felnõttektõl! K.E.

Elektronikai hulladékok ingyenes átvétele!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy minden hónap utolsó péntekén 14-17
óra között – szervezett körülmények között – lehetõség van a régi vagy rossz
elektronikai termékektõl, elektronikai hulladékoktól ingyenesen megszabadulni.
Az ingyenes átvétel helye: Lakitelek, Széchenyi krt., a Lévai Iskola melléképületében a szolgálati
lakások felõl. Az átvételrõl érdeklõdni lehet: 06-30/412-54-17-es telefonszámon.
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Két esztendeje, 2010. októberében alakult a
jelenleg hivatalban lévõ képviselõ-testület, élén
az új polgármesterrel, Felföldi Zoltánnal.  

Többünknek sem volt már ismeretlen a
képviselõi munka, így nem kellett törést szenved-
ni, azonnal fel tudtuk venni a fonalat, s folytattuk
a munkát, melyet megkövetelt a „haza“. A mi

szûkebb hazánk, Lakitelek, s annak minden lakója.
Felföldi Zoltán közgazdász, az elõzõ ciklusban a pénzügyi bizottság

vezetõje volt, s így már sokkal jobban átlátta a költségvetést, a gazdasá-
gi mûködést, annak hogyanját és mikéntjét… Ám nem mindegy, hogy
milyen felelõsséggel: a polgármesterével, vagy egy bizottsági vezetõjé-
vel, mert teljesen más a kettõ. 

A ciklus félidejében – közbensõ – értékelésre kérem Polgármester Urat.
Most e számban csak a beruházásokról kérdezem; majd a novemberi
számban egy átfogóbb, több témát felölelõ interjút olvashatnak.

– Míg az ország számos települése a csõd szélén táncol, addig Lakitelek máshogy
él! Azon túl, hogy  a költségvetési hiányt faragja, pótolja, még beruházások is történ-
nek. Hogyan lehetséges ez? Így is lehet a gazdasági válság idején egy települést
irányítani? 

– Nálunk sem egyszerû az élet. Nyilván mindenki emlékszik még a 2011. év elejére,
amikor elég nehéz döntéseket kellett meghoznia a Képviselõ-testületnek. De meglett
az eredménye: megállítottuk a település eladósodását, és egyensúlyi gazdálkodást
tudtunk kialakítani. A recept egyszerû, csakúgy, mint otthon: annyit kell költeni,
amennyi pénzünk van. Sõt, jobb, ha egy kicsit kevesebbet. Egyszerre kell törekedni a
takarékos költésre, és megragadni a bevétel szerzési lehetõségeket. A pénz költését
illetõen fontos, hogy minél kevesebbet költsünk el fogyasztásra, és minél többet
beruházásra. 
Az alapvetõ mûködés fenntartása mellett igyekszünk olyan dolgokra kiadni a pénzt,
amelyek értéket hoznak létre, amelyek megtérülnek – nem feltétlenül csak anyagi
értelemben, de abban is.  Sok dolog megvalósítható alacsony költséggel is, többek
között a lakiteleki emberek önkéntes munkájának, összefogásának segítségével.
Erre példa a két parkunk, aminek a megújításában több száz ember vett részt.
Ugyanerre példa az a jónéhány rendezvény, amit lakiteleki alapítványok, egyesületek
szerveznek. 
Megkérdõjeleztünk egy-két tabut, pl. hogy a  szemétszállítást csak erre szakosodott
külföldi cég végezheti, ill. hogy szó nélkül el kell fogadni a bankok kamatemelését,
vagy a közszolgáltatóknak az Önkormányzat számára súlyosan hátrányos, egyoldalú
szerzõdéses feltételeit... Bevezettünk néhány, korábban szokatlan, újszerû
megoldást, pl. a folyékony hulladék szállítás területén, vagy az utak kátyúzásában,
vagy éppen az iskolatej-programban. Ezek mind költségcsökkenést, és/vagy bevétel-
növekedést eredményeztek. Nagyobb összegû beruházásokhoz pedig pályázati for-
rásokat keresünk.

– Számtalan pályázatot adott be az Önkormányzat, s ezek döntõ többsége sikeres,
nyertes pályázat lett. Ezekbõl indulhattak el az építkezések. A legidõsebb beruházás
a gátpályázat által kapott összegbõl valósulhatott meg, mely az elõzõ ciklushoz
köthetõ ugyan, de mostanra fejezõdik be a gátépítés.  Hol tart most?

– A gát elkészült. Ennek a tervezése valóban még az elõzõ ciklusban indult, de a
megvalósítás már a mostani ciklusra esett. Október második felében sor került a
mûszaki átadásra. Hátra van még a támogatás lehívásával kapcsolatos adminisztratív
teendõk egy része, valamint az ún. fenntartási idõszak, az átadástól számított öt év,
amely idõszakon belül bármikor ellenõrzésre kerülhet sor. Jelenleg tárgyalásokat foly-
tatunk a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal (KÖTIVIZIG), a gát fenntartásáról.

– Az energetikai beruházásnak is vannak már sikeresen befejezõdött szakaszai, s
vannak még jelenleg folyó munkálatai is. Építkezés folyik az önkormányzatnál, a
rendõrség épületénél és a mûvelõdési háznál. Mekkora beruházás ez? S milyen
megtérüléssel számolnak?

– Itt két külön beruházásról van szó. Az egyik az iskola áramellátásának biztosítása
napelemek segítségével. Ha jól számoltak az energetikai szakemberek, ezek a
napelemek éves szinten annyi áramot termelnek, amennyi az iskola áram-
fogyasztása, vagyis az iskola villanyszámlája a 2013. évtõl nulla lesz. Remélem, hogy
az elõzetes – elméleti – számításokat a gyakorlat is igazolni fogja majd. 

A másik beruházás a Polgármesteri Hivatal, a Rendõrség és a Mûvelõdési Ház
épületein végrehajtott energetikai beruházás. Ezeket az épületeket leszigeteltük, a
korábbi gázfûtés helyett fatüzelésre és faapríték tüzelésre állítottuk át, a belsõ
világítást energiatakarékosabbá tettük, és a tetõn elhelyezett napelemekkel áramot is
termelünk. A pályázati korlátok miatt itt nem tudjuk a teljes áramfogyasztást kiváltani
napelemmel megtermelt árammal, de ezeknél az épületeknél is jelentõsen csökken-
ni fog a villanyszámla. 
Ezen kívül természetesen csökkenni fognak a fûtési költségek is, mert jelentõs
részben saját faanyagot tüzelünk el, és a szigetelés következtében a hõveszteség is
kisebb lesz, mint volt korábban. 
A számítások szerint a beruházásokra fordított önrész kb. négy év alatt térül meg. Ez
a két energetikai projekt összesen több, mint 200 millió forintos beruházás, amelynek
a kivitelezését egyébként  jelentõs részben lakiteleki vállalkozók végzik. 
Az energetikai beruházással egy idõben, nem kis nehézséggel, de arra is
elõteremtettük a forrást, hogy ezeknek az épületeknek a tetejét megújítsuk. Ezt a
pályázat nem támogatta, saját erõbõl kellett megtennünk. A Rendõrség épülete végre
nyeregtetõt kapott, ezzel megszûntek a korábbi beázások. A Mûvelõdési Ház és a
Polgármesteri Hivatal tetejére is ráfért a felújítás, az utóbbi esõben úgy átázott,
mintha cserép helyett szitával lett volna fedve... 
A fentieken kívül további két energetikai pályázatot is benyújtottunk az iskolára, ezek
közül az egyiket sajnos elutasították, a másik még elbírálás alatt van.

–  Elkészült egy játszótér a mûvelõdési ház parkjában, régi adóssága volt már ez a
településnek a kisgyermekes családok felé, hiszen a meglévõ játszóterek igen lerom-
lott állapotúak! Ezzel egy idõben buszvárók is létesültek, sõt, utcatáblák is kihe-
lyezõdtek! De beszélhetünk a felújított Templom parkról is, a Turul-szoborról,  s a
haranglábról, ahonnan naponta hallható fél 5-kor az Emlékharang zúgása…

– Valóban régi adósságokat próbálunk törleszteni, és ez csak lépésrõl lépésre megy.
A felsoroltak volumenükben ugyan kisebb beruházások, de a falu életében rendkívül
fontos szerepet töltenek be. Nagy örömmel tölt el, hogy látom, a játszótéren szinte
folyamatosan játszanak a gyerekek. És nemcsak a játszótér, hanem a Mûvelõdési
Ház elõtti park is, ahova ehhez csak rendezett, parkosított környezetre, néhány
padra, és – alpolgármester úr ötletére – Wi-Fi csatlakozás biztosítására volt szükség.
(Csatlakozás vezeték nélkül az internetes hálózatra...sic.) 
A Templom Park pedig végre olyan lett, amilyennek a település spirituális központjá-
nak lennie kell. Rendkívüli fontosságúnak tartom az Országzászlót, valamint az
Emlékezés Harangját. Nemcsak az üzenetük miatt, hanem amiatt is, mert példátlan
összefogással, önkormányzati források felhasználása nélkül valósultak meg. Magam
is meglepõdtem, amikor összeszedtük, hogy hányan járultak hozzá ahhoz, hogy ez
így létrejöhessen. És ahogyan ígértük, a neveket mindenki olvashatja is a Parkban
felállított táblákon.

– S most tervezünk egy kamaszparkot, újabb játszótér építését, parkolók
kialakítását. Ezt is pályázati pénzbõl! Hol? Mikorra?

– Végre nem azon vitatkozunk, hogy van-e, és ha igen, akkor hol van a falu köz-
pontja, hanem arról beszélgetünk, hogy a falu egyes helyeinek milyen funkciót
adjunk, és mit kell ahhoz tenni, hogy egy adott hely az adott funkciót be is tudja töl-
teni. Ilyen beszélgetések eredményeként úgy határozott a Képviselõ-testület, hogy
támogatja a Tölgy Alapítványt abban, hogy pályázatot nyújtson be egy kamaszpark
kialakítására, amelynek a helye a Béke utcai parkban lesz. Az ötlettel egyébként
maguk az általános iskolások kerestek meg. Az volt a kérésük, hogy hozzunk létre
egy olyan helyet, ahol BMX-kerékpárokkal gyakorlatozhatnak. Ezt fejlesztettük
tovább, erre nyújtunk be pályázatot. Ezzel együtt egy olyan játszótérre is, amelyik
falunak az újabban, és sok kisgyermekes család által benépesített részéhez fekszik
közel. Ugyanennek a pályázatnak a részeként szeretnénk megoldani az Óvoda és a
Mûvelõdési Ház elõtti kulturált parkolási lehetõség kialakítását. De ezek egyelõre ter-
vek, a pályázat még be sincsen nyújtva, rengeteg buktatón kell keresztüljutni, úgy-
hogy kérem, ezt senki ne vegye még készpénznek.

– Vannak viszont olyan további beruházások, amelyek már megvalósítási szakaszba
kerültek. Az utak mentén csövek, kiásott árkok… csapadékvíz elvezetõ hálózat is
épül Lakitelek több pontján. Van, ahol födötten, van, ahol nyílt árokban folyik majd a
víz a derítõkbe.  Hova? Miként?
– Átfogó csapadékvízelvezetõ-rendszert nem tudunk kiépíteni, hiszen annak több
milliárd forintos költsége lenne, de a legkritikusabb helyeken tudjuk kezelni a na-
gyobb mennyiségû lehulló csapadék által okozott problémát. 

„FÉLIDÕBEN“  – beszélgetés Felföldi Zoltán polgármester úrral – 1. rész

Folyt. a köv. oldalon!
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Ezt a csapadékvíznek záportározókba történõ elvezetésével oldjuk meg, amely
záportározókat önkormányzati területeken alakítunk ki. Ez is pályázati forrásból meg-
valósuló beruházás.

– A kerékpárút is felújul, bõvül… Ez milyen pályázatból, s milyen távolságba vezet
majd?

– Szélesítjük és felújítjuk a Kapásfaluig vezetõ kerékpárutat, amelynek a hivatalos
minõsítése egyébként járda. A szélesítés után a jogi státusa is kerékpárút lesz. Ezt a
kerékpárutat meghosszabbítjuk a nyárlõrinci határútig. Ezzel Lakitelek külterületének
nyugati részérõl biztonságosan be lehet majd jutni a faluba kerékpárral. Ez a
beruházás várhatóan a jövõ év tavaszán fejezõdik be, és nagyságrendileg 200 millió
forintba kerül. 
A megépülõ kerékpárutunkhoz csatlakozik a Nyárlõrinc által megépítendõ kerékpárút
szakasz, amely a mi kerékpárutunk végétõl egészen a nyárlõrinci vadászházig, majd-
nem a 16-os kilométer tábláig vezet majd. Ezzel jelentõsen közelebb kerülünk ahhoz
a célhoz, hogy Kecskemétet kerékpárút kösse össze Lakitelekkel. 
Mivel ez Lakiteleknek fontos, ezért a Nyárlõrinci Önkormányzat pályázatát is
igyekeztünk segíteni. A kecskeméti városvezetés részérõl pedig ígéretet kaptunk
arra, hogy amennyiben ezek a lakiteleki és nyárlõrinci szakaszok megépülnek, õk is
elõre veszik a Kecskemét és Nyárlõrinc között még hiányzó szakasz kiépítését,
illetve ehhez forrás szerzését. 
Hogy ez mikorra valósulhat meg, azt nem tudom, de azt igen, hogy a mi szakaszunk
jövõ tavasszal elkészül, és a nyárlõrincieknek is nyertes pályázatuk van a maguk sza-
kaszának az elkészítésére.

– Nemcsak kerékpárút épül, hanem a falu egyik útja is megújul: a Víztoronytól a
Piactérig vezetõ Dr. Deák István utca. Itt mire számíthatunk és mikorra?

– Ez is jövõ évi beruházás, amelyre azonban már nyertes pályázatunk van. Amikor
belterületi útépítésre lehet pályázni, ott mindig elindulunk. A pályázat megjelenése
után, az értékelési szempontrendszer alapján több utcát is vizsgáltunk, azt keresve,
hogy melyiknek lenne a legnagyobb esélye a nyerésre. Az elõzetes vizsgálat ered-
ményeként a Dr. Deák István utcával – közismertebb nevén az Árpádszállási úttal –
volt a legnagyobb esélyünk, így erre nyújtottunk be pályázatot, és a forrást meg is
ítélte a pályáztató. 
Ennek eredményeként az út jelentõsen megújul, és a piactéri ötös keresztezõdésben
egy körforgalmat alakítunk ki. Mivel a körforgalomhoz a hely nem túlságosan nagy, így
a tervezésnél, a körforgalom elhelyezésénél a tervezõnek nem nagyon volt
mozgástere. A körforgalom megépítése a forgalmi rend megváltoztatását is szük-
ségessé fogja tenni: A Vörösmarty utcából nem lehet majd autóval a körforgalomba
be-, illetve onnan a Vörösmarty utcába kihajtani. A Vörösmarty utca tehát elveszti a
Piacteret a Széchenyi körút északi szakaszával összekötõ szerepét, ezáltal jóval biz-
tonságosabbá válik az ott gyalogosan közlekedõ iskolások számára. A beruházás
további hozadéka az Univer ABC felajánlása, mely szerint az útépítés megvalósítása
esetén az üzlet elõtt – egyébként önkormányzati területen – kulturált parkolót alakít ki.

– Aki kimarad, az lemarad- tartja a mondás!  Minden pályázati lehetõséget meg kell
ragadni. Sajnos az idõsotthon pályázata még nem biztos, de reménykedünk. Miben
is reménykedhetünk?

– A Gondozási Központ felújítására és bõvítésére két pályázatot nyújtottunk be: egyet
az úgynevezett szociális alapszolgáltatásokra, egyet pedig a bentlakásos részre.
Azért kellett külön pályázatokat benyújtani, mert két, egymástól teljesen független,
más intézmény által kezelt pályázati kiírásról van szó. 
A nappali ellátás fejlesztésére benyújtott, 50 millió forintos pályázatunkat a kiíró
támogatta, de ehhez addig nem kezdünk hozzá, amíg a bentlakásos részt el nem
bírálják. Ha az nem nyer, akkor nehéz helyzetbe kerülünk, és a nappali rész meg-
valósítása is veszélybe kerülhet, mivel az épület egyes részeinek felújítását a két
pályázat arányosan támogatja, így ha az egyik nem nyer, akkor jelentõs önerõt kel-
lene mozgósítanunk. Pozitív esetben viszont egy összesen 160 millió forintos
fejlesztést tudnánk megvalósítani úgy, hogy ehhez mindössze 2,5 millió forint önrészt
kell biztosítanunk, amely összeg egyébként a Gondozási Központért Alapítványon
keresztül rendelkezésre áll. 
Megújulna a teljes Gondozási Központ, 10 fõvel növekedne a bentlakásos férõhelyek
száma, és a szociális alapellátásban részesülõk is többen és jobb körülmények
között lehetnének. 

– Beadtuk a természetháza pályázatot is.  Mi  is lesz ez?

– Ezt egészen pontosan a Tölgy Alapítvány adta be, de önkormányzati területen, és
természetesen az Önkormányzat egyetértésével, az Önkormányzat Tõserdõre
vonatkozó koncepciójához illeszkedve. De tudnunk kell, hogy abban a pályázati

konstrukcióban, ahol ez a pályázat fut, tízszeres a források túligénylése. Ezért én
óvatos lennék a túlzott reményekkel. Ha azonban megvalósul, akkor az Emlékmû
dombon álló ökoturisztikai központ jön létre, ami jelentõsen növelheti a Tõserdõ
turisztikai vonzerejét, elsõsorban a családos, természetet kedvelõ vendégek körében.

– Van azonban olyan turisztikai pályázatunk, ami már szintén a megvalósulás sza-
kaszában jár, és a Tõsfürdõ vonzerejét növeli majd. Mi is ez?

– Ez egy olyan pályázat, amire Önkormányzat nem pályázhatott. Ezért egy vál-
lalkozással közösen alakítottunk ki egy olyan konstrukciót, amelynek keretében a
vállalkozás felvállalta a pályázat benyújtását és a késõbbi mûködtetést úgy, hogy
közben a mi strandunk fejlõdik, gazdagodik egy újabb szolgáltatással. A beruházás
egyébként egy féltermészetes környezetben megvalósuló gyermek tocsogó lesz, ami
szemben a betonos-medencés fürdéssel, természetesebb környezetben biztosít
lehetõséget a gyerekeknek a víz élvezetére, és egyben a vízzel kapcsolatos
ismeretek elsajátítására. Mindez a strand területén belül. (Errõl az építkezésrõl a
közeljövõben részletesen tájékoztatjuk Önöket. A terepet most mérik, s a beruházást
ha az idõ engedi, nemsokára el is kezdik...sic.)

– Több pályázatot nyújtott be az óvoda és az iskola is. Ezek mire vonatkoznak?

– Az óvoda és az iskola jellemzõen ún. humán erõforrás fejlesztési típusú pályáza-
tokat nyújt be. Mivel ezek nem infrastrukturális fejlesztésekre, hanem képzésekre és
programok megvalósítására vonatkoznak, kevésbé látványosak, mint az elõbb fel-
sorolt pályázatok, de nem kevésbé fontosak. 
Egyrészt ezen pályázatoknak köszönhetõen a pedagógusok számos tovább-
képzésen vehetnek részt, és új ismereteket sajátíthatnak el. Másrészt ezek a
pályázatok finanszíroznak sok olyan programot, amelyek egyébként forráshiány miatt
nem valósulhatnának meg. Hogy példát is mondjak, a gyerekek utaztatása a
Népfõiskolára, az uszodába, ilyen pályázati forrás felhasználásával történik. De
pályázati forrást igényelt az iskola a kötelezõ iskolai foglalkozásokon kívüli, szakkör
jelegû tevékenységek finanszírozására is.

– Polgármester úr! Mindezeket a pályázatokat hogyan kell értenie egy laikus lakos-
nak? Hova pályáznak, kihez, ki adja a pénzt, s milyen feltételekkel? Ugyanis lehet
hallani idõsebb honfitársak megjegyzéseit: „Jönnek ezek a fiatalok, s mindent egysz-
erre meg akarnak csinálni! Hogyan, mibõl?“ 

– Jól esik, hogy a 40. életévemben járva fiatalként tekintenek rám…   De a kérdésre
válaszolva: a pályázatokat részben az Európai Unió, részben a Magyar Állam finan-
szírozza, és egy rendkívül összetett intézményrendszer bonyolítja, számos, úgy-
nevezett irányító hatósággal és közremûködõ szervezettel. 
Ezek az intézmények mind Magyarországon vannak, vagyis téves az a hiedelem,
miszerint Brüsszelbe kell pályázni.  Az összes pályázati forrásnak csak elenyészõ
része az, amit Brüsszelben bonyolítanak, nekünk nincs is ilyen pályázatunk. 
2007 és 2013 között több száz pályázati jogcím létezik, hozzáértõknek sem egyszerû
kiigazodni ezek között. 2013. után azonban új költségvetési idõszak kezdõdik az
Unióban. Részben ez az oka a sietségnek is: nem tudjuk, milyen pályázatok lesznek
2014. január 1-jét követõen. Vagyis addig, illetve akkor kell forrást szerezni a problémáink
megoldására, ameddig, illetve amikor lehet. Ameddig az Unió ad pénzt. Mondhatnám,
félig tréfásan, félig komolyan, ameddig egyáltalán még van Európai Unió...
Van olyan pályázat, amit hét év alatt egyszer, vagy kétszer írnak ki. Ha akkor nem
pályázunk rá, a hajó elment. Ilyen pályázat pl. az idõsotthonra benyújtott pályázatunk.

– Nem akarok régi dolgokat felemlegetni, de ennek alátámasztásául egy néhai példa:
sajnos a fürdõpályázatot kihagyta anno Lakitelek, nem pályázott valami ok miatt,
amikor nagyon sokan megtették..., s azóta sem írtak ki fürdõfejlesztési pályázatot...
No, de itt van e sok nyertes pályázatunk, s vele együtt a sok beruházás. Látványosan
szépül, épül a lakóhelyünk, s ez bizony nagyon jó érzés! Talán a 60-as években volt
utoljára ilyen sok beruházás, amikor felépültek a most felújítandó középületeink.
Vannak még feladatok! Lesznek még bõséggel újítandó, építendõ közösségi
épületek, utak, s sok-sok más egyéb... szép sorjában...
Ami még felemelõbb, hogy összefog a lakosság, sokan érzik szívügyüknek a fej-
lesztéseket, s jönnek segíteni az elsõ hívó szóra! 
Persze, hogy vannak most is ellenlábasok, piszkálódók, nemtetszésüket kifejezõk!
De ha majd õk is megnyugszanak, belátják, hogy mennyit is javult a közérzete mind-
nyájunknak, mennyivel jobb is így, s lesz majd még a jövõben....
És hogy tényleg mibõl lehet gazdálkodni, s hogyan, errõl a következõ számban
beszélgetünk – sok más egyéb mellett…
Köszönöm, Polgármester Úr! Felelõsségteljes munkájához minden jót kívánok! Sok
erõt, kitartást, egészséget, s nagyapám kívánságát: bort, búzát, békességet... 

Czinege Edit
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Az elmúlt hónapban történt... – Rövid hírek Lakitelekrõl

Felújítják a lakiteleki vasútállomást

Néhány napja felújítási munkálatok
kezdõdtek a lakiteleki vasútállomás
épülete körül, körbeállványozták az
épületet. A Lakitelekma.hu hírportál

megkereste a MÁV Sajtóosztályát, ahon-
nan a következõ tájékoztatás érkezett: a lakiteleki állomásépület
homlokzatának karbantartását, a nyílászárók cseréjét, a terasz
és a lépcsõ karbantartását végzi a közlekedési vállalat.

A felújítás-karbantartás a Magyar Államvasutak úgynevezett
„állomási ütemezett karbantartási tervének“ részét képezi. A
vasútállomás csinosítása 2012. szeptember 28-án kezdõdött
és várhatóan 2012. december közepére fejezõdik be.

Az állomásépületen végzendõ munkálatok bekerülési költ-
sége a MÁV tájékoztatása szerint mintegy 16 millió Ft. VZ

Bõvült a helyi védettségû építmények köre
A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület kezdeményezésére a

képviselõ-testület módosította az épített örökség helyi
értékeinek védelmével összefüggõ szabályokról szóló 26/2008.
(XII.18.) számú önkormányzati rendeletet. A módosítás
értelmében helyi védettség alá helyeztek két út menti keresztet
(Koncz kereszt és Fehér kereszt), valamint védettséget kapott
az egykori Szikrai Csárda ásott kútja is.

A Koncz kereszt a szentkirályi út mellett található, melyet
Koncz József és Sváb Kovács Julianna emeltetett 1920-ban. A
kereszt anyaga vörös márvány, körülötte fából készült kerítés
van. A kereszt felirata: „Imádunk téged Krisztus és áldunk
téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.“

A tiszakécskei út mentén található a Fehér kereszt, amely igen
„vadregényes“ történettel bír. A Fehér keresztet ugyanis ma fak-
eresztként ismerjük, ez azonban nem mindig volt így. Hajdanán egy
kõ kereszt állt a kisalpári határban, melyre a mai napig emlékeztet
az eredeti kereszt talapzata. A faluszépítõk kezdeményezésére az
eredeti kõ talapzatot nyilvánították védetté, így lehetõség nyílik arra,
hogy egyszer az eredeti keresztet helyre lehessen állítani.

A Tõserdõben, Holt-Tisza partján állt az egykor messze földön
híres Szikrai Csárda. A csárda a XVIII. század végétõl a XX.
század közepéig mûködött. A Szikrai Csárda udvarán állt egy
gémes kút (ásott kút), amely a mai napig megtalálható az erdõ
sûrûjében. A megmaradt ásott kút régi idõk szószólója, így
helytörténeti, hagyományõrzési szempontok alapján elrendelték a
kút helyi védettségét.

Szeptemberben is védetté nyilvánítottak a képviselõk egy
lakiteleki építményt: a tiszaugi híd lábánál található – pozitív folyású
– artézi kút a helyi védettség része lett. Az 1896-ban fúrt, 220 méter
mély kútból a mai napig folyik a szakemberek szerint több ezer
éves víz. Sok lakiteleki hordta, illetve ma is hordja onnan a sajátos
ízvilággal rendelkezõ artézi vizet. Varga Zoltán

Lakitelek közbiztonságának aktuális helyzete
A képviselõ-testület felkérése alapján minden év októberében

beszámolót tart a Tiszakécskei Rendõrõrs Lakitelek közbiztonságá-
nak aktuális helyzetérõl. (A rendõrségi beszámolóban a 2009.,
2010., 2011. évi, valamint a 2012. január-augusztus közötti adatok
szerepelnek. Az alábbiakban 2012. elsõ nyolc hónapjának bûnügyi
adatait közöljük.)

2012. január és augusztus között Lakitelek területén 87 db bûnc-
selekmény vált ismertté. 11 db személy elleni bûncselekmény
esetében történt bejelentés: 6 db testi sértés és 5 db zaklatás fordult
elõ a nevezett idõszakban Lakiteleken. Közrend elleni bûncselek-
mény 9 db volt Lakiteleken: 2 esetben okirattal való visszaélés, 1
esetben közveszéllyel fenyegetés (bombariadó a Tõserdõ Szépén),
6 esetben garázdaság.

A bûncselekmények közül arányaiban a vagyon elleniek a leg-
nagyobb számúak: 32 db lopást, 16 db betöréses lopást, 1 db
sikkasztást, 3 db rongálást, 1 db csalást regisztráltak
településünkön. Zsarolás és orgazdaság a vizsgált idõszakban
nem volt Lakiteleken. (A rendõrségi beszámoló kiemeli: a
Lakitelek területén elkövetett bûncselekmények döntõ több-
ségét nem helyi, hanem ún. utazó bûnözõk követik el.)

A baleseti statisztika az elsõ nyolc hónapban a következõképpen
alakult: augusztusig 5 db baleset volt (azóta legalább ugyanennyi
történt). Az 5 db balesetbõl 1 db halálos kimenetelû volt, valamint 2
db súlyos és 2 db könnyû. A baleset okozója 3 esetben a gépkocsi
vezetõje volt, 1-1 esetben pedig motorkerékpár és gyalogos.

Beszámolójában a Tiszakécskei Rendõrõrs köszönetet mondott
a helyi polgárõrségnek a közbiztonság terén kifejtett
tevékenységéért. A polgárõrséggel több esetben közös szolgálat
ellátásra került sor. A helyi lovas polgárõrséget példaértékûnek
tartják a rendõrök országos viszonylatban is. A lovas polgárõrök
járva Lakitelek külterületi, tanyás részeit, szolgálatukkal bizton-
ságérzetet adnak az ott élõ lakosoknak, az észlelt jogsértéseket
pedig jelentik a rendõrségnek.

Lakitelek Önkormányzata célul tûzte ki, hogy településünkön
ismét felálljon – fizikálisan is – a rendõrség Körzeti Megbízotti
Csoportja. Az Önkormányzat ennek érdekében jelenleg is
felújítási munkálatokat végez a KMB épületén (energetikai pályázat
révén szigetelés, fûtéskorszerûsítés, nyílászárók cseréje, emellett
tetõ került az épületre.) Ha a feltételek adottak lesznek, idõ és lét-
szám kérdése, mikor állhat fel ismét Lakiteleken a KMB.    VZ

Novemberben döntenek a temetõ üzemeltetõjérõl
Szeptember elején pályázatot írt ki a képviselõ-testület a helyi

temetõ üzemeltetõi feladatainak ellátására, öt éves idõtartamra.
A pályázat kiírását az tette szükségessé, hogy a jelenlegi
üzemeltetõ – Himalája Blue Kft. – 2000-ben megkötött
szerzõdése ez év december 31-én lejár. A jelentkezési
határidõig három pályázat érkezett be.

A képviselõ-testület októberi ülésén elõkészítõ bizottságot
hozott létre a pályázatok megfelelõ szakmai megvizsgálása,
valamint döntéselõkészítés céljából. A bizottság tagja dr. Tóth-Péli
Emõke jegyzõ, Zobokiné Kiss Anita igazgatási csoportvezetõ,
Madari Andor alpolgármester, valamint Czinege Edit és Sallai
András bizottsági elnökök.

A pályázatokról szóló végsõ döntést elõreláthatólag a novem-
beri ülésen hozzák meg a képviselõk.

A pályázóknak a szakmai anyagukban fel kellett vázolniuk, hogy
az 5 éves reménybeli szerzõdéses idõszak alatt milyen változtatá-
sokat hajtanának végre a temetõben; ezek késõbb a szerzõdés
részét képeznék. A pályázati kiírás szerint az elbírálásnál elõnyt
élvez az a pályázó, aki az elõírtnál több üzemeltetési és
felújítási feladatot vállal. VZ

A Tõserdõ hírei
T á j é k o z t a t j u k
kedves vendégein-
ket és olvasóinkat,
hogy a Tõserdei
Kalandpark a –
nov. 1-jei – hosszú

hétvége után bezár. A nyitás tervezett
idõpontja 2013. március.

A Tõserdei
csónakköl-
csönzõ még 2
hétig üzemel,
addig 2 (per-
getõ) horgászverseny lesz, november 4-
én és 11-én. Részletek a köv. oldalon:
www.horgasszatosben.hu .

A Holt-Tisza partján az új sétány a ter-
veink szerint a következõ sze-
zonkezdésre elkészül.

A Tõsfürdõben az új gyermek vízi-
foglalkoztató „medencénk“ kivitelezése
megkezdõdött, az új egység tervezett
nyitása 2013. szezonkezdése.

Bõvebb infor-
mációt a
k ö v e t ke z õ
s z á m b a n
olvashatnak.

A Tõserdõvel, illetve a turisztikai
egységekkel kapcsolatosan bõvebb
információt a www.toserdo.com oldalon
olvashatnak, illetve a köv. e-mail címen
kérhetnek: toserdo@lakitelek.hu .

Czinege Orsolya

Kerékpárút-hálózat fejlesztése

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a Közlekedés Operatív
Program keretében, melyen a
K Ö Z O P – 3. 2 .0 / c - 0 8 - 11 - 2 0 11 – 0 0 0 9
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Lakiteleken a 44. sz. fõút mentén“
címû pályázattal nagy összegû támogatást
nyert. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg. A támo-
gatás összköltsége 197 927 810 Ft, amely
100%-os támogatottságú. A projekt-
megvalósítás tervezett idõtartama:
2012.04.01 – 2013.03.31

A projekt során Lakitelek közigazgatási
területén a 44. sz. fõút 22+577 - 26+414 km
szelvények közötti szakaszán, 4,1 km
hosszú kerékpárút kerül megépítésre. A
kerékpárút Lakitelek és Nyárlõrinc közötti
szakaszon épül meg, melynek köszön-
hetõen biztonságosabbá válik a külterületi
illetve a települések közötti kerékpáros
közlekedés. Bõvebb információ a köv.
oldalon olvasható:
www.lakitelekifejlesztesek.hu Cz.O.

Varga Zoltán

Fotó: Török Nándor
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Az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

hírei

Az elmúlt egy hónapban két alkalommal tûz-
esethez, egy alkalommal vízszivattyúzáshoz
kellett vonulniuk a Lakitelek Önkéntes Tûzoltó
Egyesület tagjainak.

Szeptember 26-án a hajnali órákban lángra
kapott egy ipari csarnok a tiszakécskei út mentén.
A csarnok oltásához nyolc környékbeli tûzoltóautó
érkezett: kettõ Kecskemétrõl (egy szer és egy
vízszállító), valamint egy-egy
Kiskunfélegyházáról, Kunszentmártonból,
Tiszakécskérõl, Szolnokról (vízszállító) és
Lakitelekrõl (vízszállító). A helyszíni munkálatok-
ban öt fõ lakiteleki önkéntes tûzoltó vett részt, akik
a ZIL-131 tûzoltóautóval folyamatosan hordták a
vizet a csarnokhoz.

Október 2-án egy felhõszakadásban hirtelen 16
milliméter csapadék esett le Lakiteleken, ami a
Kinizsi utca kritikus pontjain problémákat okozott.
Három helyi önkéntes tûzoltó két ingatlantól szi-
vattyúzott vizet az esõ után.

Október 20-án este egy Hunyadi utcai házhoz
riasztották a tûzoltókat. A kémény belsejében ler-
akódott kokszos anyag begyulladt, és égni kezdett
a kémény belülrõl. A házhoz három önkéntes
tûzoltó érkezett, majd a tiszakécskei tûzoltók is
kiérkeztek. Riadalmon kívül nagyobb kár szerenc-
sére nem keletkezett.

* * *
Mint ahogy a Lakiteleki Újság szeptemberi

számában írtuk, Varga Róbert parancsnok
vezetésével tûzoltószekér felújítást végeztek
önkénteseink az elõzõ hónapban, azzal a céllal,
hogy a szeptember végi szüreti felvonuláson már
részt vehessen a tûzoltószekerünk. A szekér
idõre elkészült, azonban sajnálatos módon nem
találtunk olyan lakiteleki lovast, aki húzta volna a
szeptember 29-i szüreti felvonuláson a szekeret.
(Aki vállalta volna, azt pedig már beosztották más
szekér elé.) Reméljük, hamarosan bemutatkozhat
felújított tûzoltószekerünk a lakiteleki
nagyérdemûnek.

Október 4-én beszámolót tartott Egyesületünk a
képviselõ-testület elõtt. 14 oldalban összegezte az
Egyesület eddigi tevékenységét, melyet pozitív
módon fogadtak az önkormányzati képviselõk.
Beszámolónkat egyhangúlag elfogadta a
képviselõ-testület.

A tûzoltó egyesületbe folyamatos a tagfelvé-
tel, jelentkezni az egyesület vezetõinél lehet.

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

Madari Andor elnök: 30/412-54-17
Varga Róbert parancsnok: 70/672-55-46

E-mail cím: ote@lakitelek.hu

A HELYI POLGÁRÕRSÉG HÍREI:

A mindennapi szolgálatellátás mellett, a
Polgárõr Egyesület Lakitelek is csatlakozott az Országos
Polgárõrszövetség tanévkezdési akciójához, mely az
iskolába igyekvõ gyermekek biztonságát, a közlekedési
balesetek megelõzését volt hivatott segíteni. Ennek
keretében szeptember 3 és október 15 közötti idõben két
társunkkal, Ágoston Györgyné Évával és id. Salánki
Imrével találkozhattak a gyalogátkelõhelyeknél min-
den reggel az iskolába igyekvõ gyermekek és szüleik. 

Az iskola mellett található sportpályákon a felsz-
erelési tárgyak biztonsága, a rend és tisztaság fen-
ntartása érdekében szintén az egyesület tagja Molnár
Margit végzi önkéntes tevékenységét hónapok óta. 

Szeptember 29-én az Õszköszöntõ szüreti nap és
felvonulás eseményeinek biztosításában szintén szerepet
vállaltak egyesületünk tagjai. A reggeli futóverseny, a
délelõtti állomásparkban folyt események, valamint a
délutáni lovas, fogatos felvonulás baleset- és zökkenõ-
mentes lebonyolításában nyolc tagunk (Ágoston
Györgyné, Müller Ferencné, id. Török Mihályné, Madari
István, Madari Róbert, Müllert Ferenc, id. Salánki Imre,
ifj. Salánki Imre) vett részt. Lovas polgár-õreinkkel a
felvonulás tagjaiként találkozhattak a résztvevõk.

Szintén erre a napra kapott egyesületünk felkérést
Lezsák Sándor elnök úrtól a „Lakiteleki sátor“ felállí-
tásának 25. évfordulója alkalmából a Lakitelek
Népfõiskolán rendezett ünnepség biztosításában való
részvételre. Itt három tagunk (Molnár Margit, Dakó
Sándor, Szabó József) vett részt, a szervezõk
megelégedésére, melyet köszönõlevéllel fejeztek ki
egyesületünk vezetése felé.

Amennyiben e sorok olvasója is csatlakozni szeretne
közösségünkhöz, részese szeretne lenni a település, a
lakiteleki lakosok személy- és vagyonbiztonságát
támogató önkéntes tevékenységünknek keresse az
egyesület tagjait, hiszen két aktív polgárõr írásos aján-
lásával kérheti felvételét. Abban az esetben, ha cél-
jainkkal, tevékenységünkkel egyetért, azt segíteni
kívánja, de személyesen munkánkban nem tud részt
venni, szívesen fogadjuk támogatásukat.

Egyéb kérdéseikkel forduljanak hozzánk a polgar-
orseg@lakitelek.hu email címen, valamint a +3630/621-
0063-as (Madari Róbert elnök), a +3620/529-8916-os
(Dobecz Éva elnökhelyettes), a +3630/531-6518-as
(Török Nándor elnökhelyettes) telefonszámokon.

Biztonságos mindennapokat kívánunk minden
olvasónak,vegyék figyelembe, hogy egyre hamarabb
sötétedik, a bûncselekmények elkövetõinek több idõ
áll rendelkezésére. Ne feledjék, elsõsorban Önök tehet-
nek saját biztonságukért. A közlekedés körülményei is
megváltoztak, körültekintõen, a látási és idõjárási viszo-
nyoknak megfelelõen vegyenek részt a forgalomban.
Tartsák szem elõtt a „látni és látszani“ elvet!

Egyúttal tájékoztatjuk a földtulajdonosokat, hogy a
polgárõrség a terménylopások, falopások és egyéb kül-
területi bûncselekmények elleni még hatékonyabb fel-
lépés érdekében igyekszik minden gyanús eset
észlelésekor magát az ingatlantulajdonost telefonon
értesíteni. Ezáltal gyorsan tisztázható, hogy valóban mirõl
is van szó, és szükséges-e a rendõrséget bevonni.
Mindennek feltétele, hogy a polgárõrség számára ismert
legyen az, hogy melyik ingatlan kinek a tulajdona, és
milyen telefonszámon lehet elérni. Kérjük ezért minda-
zon földtulajdonosokat és tanyatulajdonosokat, akik
élni kívánnak ezzel a lehetõséggel, hogy hivatali
idõben a falugazdász irodában szíveskedjenek
megadni ezen adatokat.

HASZNOS TÛZVÉDELMI

TANÁCSOK A TÉL KEZDETÉRE

Mit tegyünk kéménytûz
esetén?

1. Értesítsük a tûzoltóságot a 105-ös vagy az
általános 112-es segélyhívószámon,
2. Képeket, éghetõ anyagot távolítsuk el a kémény
faláról!
3. Zárjuk el a tüzelõberendezésen az égési levegõ-
szabályozó kart! (Levegõutánpótlás csökkentése!)
4. Felügyeljük a kéménytüzet a tûzoltóság
kiérkezéséig (pincétõl a padlásig) és szabadtéren is
kísérjük figyelemmel a kiáramló égésterméket.
5. Kéménytüzet vízzel oltani TILOS! A kémény
belsõ hõmérséklete kb. 1000 0C. (Az égõ
kéménybe jutatott víz a kémény robbanásához
vezethet, a hírtelen megváltozó hõtágulás miatt!)
6. Tájékoztassuk a kéményseprõ szolgáltatót!

HASZNOS TANÁCSOK A 
TÉLI TÜZELÉSHEZ

1. Ne tüzeljünk mûanyagot, festett és
rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti
talpfát, szemetet, hulladékot, fáradtolajat! 
2. Rendszeresen tisztítsuk ki a kéményt és a
tüzelõberendezést! Házilag kémény kiégetést soha
ne végezzünk.
3. Kéményünket és tüzelõberendezésünket rend-
szeresen ellenõriztessük szakemberrel! A
kéményseprõ szolgáltatót ne tekintsük ellenségnek, a
mi biztonságunk érdekében szeretné a kéményt
ellenõrizni.
4. Gondoskodjunk arról, hogy a tüzelõberendezés-
helyiségben (kazánházban) mindig kellõ tisztaság
legyen!
5. Csak engedélyezett begyújtó anyagot
használjunk a tüzeléshez! 
6. Csak a tüzelõberendezéshez engedélyezett
tüzelõanyagot használjuk! 
7. Szél esetén vagy alacsony külsõ hõmérsékletnél a
kémények huzata erõsen megnõhet. Egy
megfelelõen beépített és mûködõ huzatszabályozó
sokat segíthet. 
8. Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen
kazántagok, rosszul szigetelt égéstermék
elvezetõ csövek csökkentik a hatásfokot, ráadá-
sul ezek tûzveszélyesek. 
9. Vásároljunk szénmonoxid (CO) érzékelõt. A
modern házi érzékelõk már olcsón beszerezhetõk (2-
3000 Ft-ért már lehet megfelelõ érzékelõt vásárolni).
10. Kézi tûzoltó készülék otthoni készenlétben
tartása életet és vagyont menthet. Egy 6 kg-os kézi
porral oltó már 6-8000 Ft körül megvásárolható.

A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület rövidesen egy
figyelemfelkeltõ videót fog készíteni a kézi porral oltók
használatáról. Érdeklõdés esetén a lakiteleki lakosság
számára tûzoltó készülékek beszerzésében segítséget
nyújt az Egyesület, hogy tûzvédelmileg megfelelõ
készülék legyen megvásárolva a legoptimálisabb áron.



Tisztelt Olvasó! 
Köszönöm, hogy velem, velünk van, érdekli a sor-

sunk, az hogy mi történik intézményünkben,
figyelemmel kíséri, hogy hogyan élnek lakóink.
Köszönjük a tiszteletét, a szeretetét, amellyel felénk
fordul. 

November hónapban az egyik legszomorúbb
ünnepünk van: Halottak Napja. 

Emlékezünk azokra, akik hozzánk tartoztak, akiket
szerettünk, azokra, akik már nincsenek velünk.

„Viszontlátásra – mondom és megyek, 
Robognak vonatok és életek
S bennem legbelül valami remeg, 
Mert nem tudom, sohasem tudhatom 
Szoríthatom-e azt a kezet, amit elengedek.

Viszontlátásra – mondom mégis, mégis
Viszontlátásra holnap, 
Ha nem holnap, hát holnapután, 
Vagy ha akkor sem, hát azután, 
Vagy ha nem, hát ezer év múlva, 

Viszontlátásra a földnek porában, 
Viszontlátásra az égi sugárban, 
Viszontlátásra a Holdnak udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán." Reményik Sándor

Az intézmény, egy második otthonná, a lakók,  dol-
gozók második  családjává válik azoknak akik
beköltöznek. A sírig, az utolsó pillanatig kísérjük el
lakóinkat. És fáj mikor végleg lehunyja szemét valaki. 

2012 november 6-án kedden délelõtt 10 órakor
megemlékezést tartunk. Imádkozunk értük és
emlékezünk azokra,  akik intézményünk meg-
nyitása óta itt éltek és itt hunytak el. (46 fõ) 

Családtagjaikat, ismerõseiket, volt szomszédaikat -
bárkit aki velünk szeretne tartani ezen a szomorú
megemlékezésen, szeretettel hívjuk és várjuk.
……………………………………………….............…..

2012. november 14-én szerdán délelõtt 10
órától ismeretterjesztõ elõadást
szervezünk. Az elõadás alternatív gyógy-
módokkal ismertet meg.

Valóban van lehetõség arra, hogy kevesebb gyógy-
szerrel (gyógyszertõl) is javulhasson a megromlott
egészségünk?  Remélhetõleg ezen az elõadáson
választ kapunk erre. 

Nagyon sok szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklõdõt (a kétkedõket is).
………………………………………………..................

2012. december 5-én remélhetõleg a
Gondozási Központba is belátogat a Mikulás. 

A kiscipõt ugyan nem tesszük ki az ablakba – de
reméljük, hogy pár szaloncukrot – egy kis virgáccsal
mindannyian kiérdemlünk a „Mikulás bácsitól“. 

Minden intézményünkhöz tartozót, ellátásaink
közül bármelyiket igénybe vevõt szeretettel várunk –
de várjuk az érdeklõdõket, várjuk a község nyugdíja-
sait, tartsanak velünk ezen a napon. Örülni fogunk ha
pár kellemes órát, mosollyal, beszélgetéssel, ének-
léssel eltölthetünk együtt. (Valaki 90 palacsintát igért

nekünk erre a napra – és mivel férfi az ígéret tevõ,
izgatottan várjuk a mester munkát.)

Volt évekkel ezelõtt egy kedves idõs néni, aki egy
versikével lepett meg Mikuláskor. Ez a vers számom-
ra a mai napig kedves. Ha megengedik most átnyúj-
tom az olvasónak:

„Jó Miku lás bács i
Nézz be az ablakba,
Mind a két  k isc ipõm
Ki  van oda rakva.

Ne tégy be le semmit ,  
Sem d iót ,  sem a lmát
Csak fo l tozd meg gyorsan
A két  lyukas ta lpát .  

Édesanyám nem tud 
Új  c ipõcskét  venni,
Pedig úgy szeretnék
Óvodába menni! “

Karácsonyi ünnepünkrõl, Újévi terveinkrõl a
következõ számban szeretnék beszámolni,
azzal az egyetlen kívánsággal, hogy akik most
velünk vannak, legközelebb is velünk legyenek,
lehessenek, jó egészségben. 

………………………………………………………...…

Mikor hónapokkal ezelõtt idekerültem, sok min-
denkit nem ismertem (sajnos még most sem ismerek
nagyon sok mindenkit – pedig szeretnék mindenhová
eljutni, mindenkivel beszélgetni.)

Egy apró termetû, szalmakalapos néni köszönt be
hozzám. Bemutatkoztunk egymásnak, elbeszélget-
tünk. Elmondta szeretne az otthonba költözni, még a
tél beállta elõtt. El is vitte a nyomtatványokat, azzal,
hogy áttanulmányozza. 

Búcsúzáskor „csókolom“-mal köszöntöm el Tõle.
Dacosan hajtotta félre a fejét, bár a szemében gyer-
meki huncutság volt: Nekem ne „Csókolomozzon!“
én még lány vagyok! – mondta –, tegezõdjünk. És
apró alakja, ahogy tolta maga mellett a kisbiciklit
beleveszett a távolságba... 

Õ volt Kása Julianna. Juliska néni, akit sokan
tiszteltek szerettek. Lakitelek szegényebb lett egy
apró csodával. Intézményünk Lakói és Dolgozói
nevében tisztelettel búcsúzunk Tõle.
……………………………………............................….

Õszinte részvétünk Polgármester Úrnak
Édesanyja elvesztése miatti gyászában,
intézményünk Lakói és dolgozói nevében.

„Valaki elment közülünk,
Örökül hagyva néhány száz mondatot,
Itt hagyta fényét, mint ki nem húnyó fáklya,
Mert Õ a nap, a hold és fölöttünk a csillagok.“

……………………………......................................…..

Hálás vagyok a „Lakiteleki Újságnak“, a
Szerkesztõinek, hogy segítik a munkámat azzal,
hogy közzé teszik az írásaimat.

Nagy örömöt jelent számomra, és mindannyiunk

számára, ha azoknak, akiknek méltányossági
nyugdíjemelést, egyszeri támogatást, vagy fogya-
tékos támogatást (mozgásra-, látásra lehet kérni)
intéztem, meg is kapták!

Azonban még mindig sokan vannak,
akiknek lehetne segíteni. Örömet jelentene,
ha eljutnának hozzánk a Gondozási
Központba, jó lenne ha segíthetnénk. 

Van még egy támogatást igénylõ lehetõség, azon-
ban tényleges nyilvántartás a településen nem áll
rendelkezésre, hogy aki hadifogoly volt
huzamosabb ideig, vagy az özvegye részére is –
lehetõség volna egy második körös támogatást kérni. 

Hálás volnék, ha valaki segítene felderíteni, van-e
valaki, aki jogosult volna erre a támogató összegre. 

………………………………………………………...…

Végül ismét köszönetet szeretnénk mondani.
Köszönöm Miskolczi Szilveszternek, hogy elsõ
szóra jött, feláldozva a szabadidejét, és segítséget
nyújtott nekünk. Köszönjük Molnár Istvánnak (var-
rógép szerelõ) és szüleinek, hogy kérõ szavunkra,
ingyen és bérmentve nyújtottak segítséget, hogy a
villanyvarrógépünk ismét mûködhessen, és
Laczkóné Erzsike ügyes kezének köszönhetõen, a
javítani-, varrni valók gyorsan elkészüljenek, rendbe
legyenek. 

Köszönöm Pécsi Andrásné (Csöpi) segítségét,
támogatását. Köszönjük lakóink közül Váradiné
Rózsika néni, és Gecséné Marika néni támo-
gatását, akik üdítõt adtak az ünnepségen történõ
vendéglátáshoz. Köszönjük a Település üzemeltetési
csoport (iskolai karbantartók, asztalos, víz-, gáz-
szerelõ,) alapvetõen mindannyiuk munkáját,
ahogyan köszönjük Polgármester Úr, a
Képviselõtestület, a Bizottságok, a Jegyzõ asz-
szony, és a Hivatal minden dolgozójának a
munkáját. Nélkülük nem tudnánk zökkenõ-, és prob-
lémamentesen mûködni. 

Itt szeretném megköszönni Komádi Emese szo-
ciális ügyekkel foglalkozó munkatárs munkáját,
azt, hogy szívvel-lélekkel segítette az itt élõk
életét. Sajnáljuk, hogy november 1-tõl már nem
értünk dolgozik. Életében, munkájában sok sikert
örömet kívánunk neki. 

Köszönetet mondunk a Himalája Blue Kft-nek (a
Szénási családnak és Szórát Istvánnénak), hogy
intézményünket támogatják, a Kegyeleti Emléknap
megtartásához, a megemlékezés szebbé, meghitteb-
bé tételéhez segítséget nyújtottak. 

Minden támogatónknak, segítõnknek, az
idõsek felé tisztelettel közeledõnek azt kíván-
juk, legyen részük sokszorosan abban a jóban,
amelyet felénk közvetítenek. 

Tigyi Istvánné 
intézményvezetõ
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A Gondozási Központ hétköznapjai és ünnepei…



Kedves Olvasóink!

Október 27-én különleges idõu-
tazással emlékeztünk arra, hogy
ötven esztendõvel ezelõtt, 1962-ben

kezdõdött meg a tanítás az „emeletes“ iskolában. A
jubileumra jelent meg az Eötvös Hírmondó címû
diákújság elsõ száma. Ebbõl válogattunk cikkeket a
legfrissebb Lakiteleki Újságba. 

Az alsó tagozatos évfolyamokkal a 6. a osztályból
Dakó Bianka, Horváth Letícia és Barkóczi Viktória
tartják a kapcsolatot. Õk Olajos István vezetésével
most ismerkednek az újság elõállításának rejtelmei-
vel. A felsõ tagozatosok munkáját Sütõ Eszter,
Váradi Fruzsina, Aszódi Janka és Kovács Zsolt 8.
a osztályos tanulók fogják össze Csinger Andrea
irányításával. Nekik már van egy kis tapasztalatuk,
mert az elõzõ tanévben szerepeltek a Petõfi Népe
médiavetélkedõjén, ahol az országos döntõbe is elju-
tottak. Terveink szerint ebben a tanévben még három
lapszámot szeretnénk megjelentetni. 

Szalagos rögbi diákolimpia
Október 6-án, szombaton rendezték meg a szala-

gos rögbi diákolimpia országos döntõjét
Kecskeméten a Széktói stadionban. A verseny
rangját mutatja, hogy a megmérettetésen több tucat
csapat mintegy 600 játékosa vett részt.  A lakiteleki
iskola diákjai Retkes Tibi bácsi vezetésével négy
csapatot is indítottak. Nagy volt a lelkesedés a
busznyi gyermekek és kísérõ szülõ körében.
Diákjaink „Mini", „Manó" és „Törp" kategóriában indul-
va fényes sikert arattak: két arany és egy ezüst érmet
nyertek, valamint egy negyedik helyezést szereztek.
Egyikük így foglalta össze a történteket:

Az osztályúnkból négyen mentünk rögbizni: Balla
Zoltán, Árvai Albert, Németh Péter és Mengyán Máté.
Nagyon izgalmas volt a játék, nagyon jól éreztük
magunkat. Az egyik csapatunk aranyérmes lett, de a
többiek is nagyon jók voltak! Már várjuk a következõ
meccset! Boldogan vittem el az osztálynak megmu-
tatni az aranyérmemet! Tibi bácsinak és csap-
atainknak további szép eredményeket kívánunk a
versenyeken!                                  4. a osztályosok

Atlétika verseny
2012.10.18-án atlétika verseny volt az iskolánkban. A

testnevelés tanárok és az osztályfõnökök biztatták a
gyermekeket. Az 5. és 6. osztálynak az elsõ
versenyszáma a 30 méteres futás volt. Nagyon ügyes
volt mindenki,s látszott rajtuk mennyire kitartóak,és
mennyire várták már ezt a napot. Egyszerre 3 gyer-
mek futott. A második versenyszám a kislabda
hajítás volt. egy ember háromszor dobhatott. Németh
Anna közel 38 métert dobott, nagyon ügyes volt. A
harmadik versenyszám a távolugrás. Mint a kislabda
hajításnál, itt is háromszor ugorhatott minden
résztvevõ. Uram Béla 4 méter 10 centimétert ugrott, õ
ugrott a legmesszibbre. Mindenki nagyon ügyes volt,
és mindenkinek gratulálunk!

Eredmények:
5. évfolyam lányok: I. helyezett Németh Anna

Bernadett  5.b; II. helyezett Simonyi Martina 5. a; III.
helyezett Mihalik Eszter Jázmin 5. b 

5. évfolyam fiúk: I. helyezett Tamásy Krisztián 5. b;
II. helyezett Beke Bálint 5.a III. helyezett Kocsis

András János 5. a 
6. évfolyam  lányok
I. helyezett Gyetvai Boglárka 6. b, II. helyezett Bódia

Etelka 6. a ,III. helyezett Honti Dorka Laura 6. b
6. évfolyam fiúk
I. helyezett Uram Béla 6 .b, II. helyezett Kovács

Marcell 6. b, III. helyezett Budai Lajos Dániel 6. a 

Népzenei táborban voltam

Alföldi gyerek vagyok, mindig nagyon örülök, ha
hegyekben tölthetek néhány napot. 

A tavalyi citerás tábor Simán volt a Zempléni-hegy-
ségbe, így idén is oda vágytam vissza. Amikor kiderült,
hogy Tiszakécskén leszünk, csalódott voltam, de
anyáék kérésére elmentem. Megtanultunk néhány új
dalt a citerán, énekeltünk, népi játékokat játszottunk
és táncoltunk. Még a helyi kis vonattal is kerültünk
egyet. Sokat készültünk a szombat esti gálára. Errõl
CD és DVD is készült. Jó érzés volt a színpadon állni
és fogadni a tapsot. Még a nagybátyámék is megnéz-
tek Tiszakürtrõl. Sajnáltam, hogy az osztályunkból
egyetlen gyerek sem kapott  kedvet, de ettõl még jól
éreztem magam, hisz tavalyról voltak ismerõseim.

Remélem jövõre sikerül néhány gyereket elcsábí-
tani, hiszen ebben a táborban nagyon jó a hangulat.
Minden terembõl zene, énekszó szûrõdik ki, amitõl
mindig vidám az ember.     Tálas Donát Marcell 3. b

Lovaglás és úszás 3. osztályban
Örültem neki, amikor megtudtam, hogy harmadik-

ban lovagolni és úszni fogunk. A Népfõiskolán tartják
nekünk ezeket az órákat. Pista bácsi buszával hamar
odaérünk. 

Az úszást Márti néni tartja, aki nagyon kedves. A
legjobb az, amikor a tanító néni sípját meg kell keres-
ni a víz alatt, vagy amikor örvényt kavarunk a vízben.
Aki odafigyel, biztosan megtanul úszni.

Nagyon szeretem a lovakat, Éva néni pedig türel-
mesen tanít, ezért a lovaglásra különösen szeretek
járni. Kedvenc lovam Apacs. nemcsak lovagolunk,
hanem tisztogatjuk, vezetgetjük is az állatokat. A
bátortalanabb  gyerekek még csak simogatják a
lovakat, de a legtöbben fel is ülnek rá. Éva néni az
órákon mesél a lószerszámokról, lófajtákról. Remé-
lem még sok órát tart nekünk!     Varga Sándor 3. b

Szüret
Szeptemberben az egyik napon busszal mentünk ki

szüretelni a Népfõiskolára. Nagyon finom, édes volt a
szõlõ! Jó sokat, minden fürtöt leszedtünk!  Traktorral
is mentünk, azután mustot készítettünk, ami nagyon
finom volt! Kenyérlángost kaptunk, Lõrinc Pista bácsi
sütötte a kemencében, hû, de finom volt! Azután
megnéztük Ica nénivel a lovakat is, de szívesen
lovagoltunk volna egyet! Végül egy focival és játékkal
fejeztük be ezt a napot a sportpályán. Jövõre is
szeretnénk szüretelni!

Csipai Amina, Harabula Krisztián, Gulyás Dénes 4. a

Projekt

Szeptemberben kezdõdött a „Szebb a tiszta, mint a
cifra“ Tisztálkodás és tisztítás projektünk. Ennek
keretében látogatást tettünk Enikõ néninél a
fodrászatában. Sok érdekes dologról hallottunk.
Ezekrõl beszámolókat készítettünk. 

„Enikõ néni mindent megmutatott. A munkáját
sohasem unta meg, mert sok-sok szép, új hajat
csinál.“ (Veres Viktória)

„Volt nála mûhaj, amit fel is próbáltunk. Egy nagy
könyvben hajfestési minták voltak.“ (Németh Dorka)

„Nem sokan mondhatják el azt, hogy ami a hobbija,
az a szakmája.“ (Németh Anna)

„Ez a fodrász bizonyosan kedves, mert sok képes-
lapot kapott azoktól, akiknek már csinálta a haját.“
(Csíkos Anna)

A projekt alatt informatika órán anyagot gyûjtöttünk
Magyarország gyógyfürdõirõl. Éva nénivel utána
leporellót készítettünk. 5. b osztályosok

Muraközy-akadályverseny
Nagyon örültem, hogy a Honvéd Hagyományõrzõ és

Lövész Egylet tagjaként állomásfõnök lehettem az
idei sportnapon . A reggeli borongós, esõs idõjárás
sem szegte kedvünket .A megemlékezés és ko-
szorúzás után a Honvéd Egylet tagjai elfoglalták
helyüket a község és a Tõserdõ területén kialakított
állomásokon . Minden megállónál más jellegû fela-
dattal vártuk az iskola alsó és felsõ tagozatos diákjait.
Szellemi és mozgásos feladatokban kellett megmu-
tatni ügyességüket , képességeiket, tudásukat

Minden sikeres megoldás után pontokat kaptak a
csapatok. Az összesítést követõen a legtöbb pontot
elért csapatok jutalmat kaptak. Az utolsó állomás
fõnökeként elmondhatom, hogy a hozzám érkezõ
gyerekek fáradtan de sikeresen megoldották a felad-
ványokat. 

Alsó tagozat eredményei: 1. helyezett: 2. a
osztályból a Magyarok csapata 2. helyezett: 2. c
osztályból Huszárok csapata 3. helyezett: 4. b
osztályból Villám macskák csapata

Felsõ tagozat eredményei: 1. helyezett: 7. c
osztályból a Gettó patkányok csapata 2. helyezett: 6.
a osztályból a Tigrisek csapata3. helyezett: 6. b
osztályból az Úttörõk csapata   Laczkó Gréta 8. c

SZMK Hírek

A tanévkezdésrõl a Szülõi Munkaközösség egyik
vezetõjét, Dakóné Harkai Csillát kérdeztük:

Az idei tanév elsõ ülését október 3-án tartottuk, leg-
nagyobb örömömre a szülõk nagy létszámban meg-
jelentek. Ezen a megbeszélésen elsõ számú pont
volt az Erzsébet-Katalin bál teendõinek meg-
beszélése. Minden szülõ örömmel vállalta a rábízott
feladatokat. A bál 2012. november 24-én kerül
megrendezésre az iskola tornatermében. Várako-
zással tekintünk elé. Mindent megteszünk, hogy a
vendégek nagyon jól érezzék magukat,és együtt tölt-
sünk egy nagyon kellemes és jó hangulatú estét.

Elsõ programunk volt az idén a tornateremben az
iskolabörze megrendezése. Ez a program még újdon-
ság volt számunkra,és a gyermekek számára is.
Kicsit nagyobb lelkesedést vártunk,de remélem a
jövõ tanévben nagyobb érdeklõdést váltunk ki ezzel
a programmal.

15.000 Ft gyûlt össze. Ezúton köszönöm minden-
kinek, aki felajánlásával vagy vásárlással segítette a
kezdeteket.

E tanévhez minden tanulónak kitartást, jó ered-
ményeket, a tanároknak pedig sok türelmet, és sike-
res tanítást kívánok.   Dakó Bianka

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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„A Szentírás olyan könyv, 
ami mindig idõszerûvé válik."

Szeptember 29-én, a Lakiteleki Találkozó 25. évfordulója alkalmából a
Lakiteleki Népfõiskolán volt Dr. Bábel Balázs érsek atya is; s ezen a napon
este 6 órakor – szentírás vasárnapjának elõestéjén – templomunkban mon-
dott szentmisét Bagi Ferenc atyával és Fejér Lajos gyergyókilyénfalvi atyával.
Prédikációjában a Szentírásról elmélkedett. Többek között ezt mondta:
„Szoktam ajánlani a szentírásolvasásnál, hogy sose hagyja addig az ember,
míg egy olyan gondolatra talál, amit úgy érez, hogy éppen õneki szól.“

Zarándoklat Szent Imre napján
Gyalogos zarándoklat 2012. november 10-én, Szent Imre – Boldog Gizella –
Szent István ereklyéit körbejárva, Lakitelek – Nyárlõrinc – Szentkirály –
Lakitelek útvonalon. A Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk
családjaink, közösségeink, magyar hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért,
valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bûneinkért és az
egész világ bûneiért.
További részletek a honlapon www.magyarszentcsalád.hu találhatók, kérdés-
sel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak a szervezõkhöz:
Szuetta Béla: 30/473-2510            Rozsnyói Ákos: 70/325-4348

Hiszek, hiszek, hiszek, hiszek, hiszek!
5 keresztelõ egy napon

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója
alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a Hit évét. A Magyar
Püspöki Kar ebbõl az alkalomból kibocsátott körlevelében ezt olvassuk: „A hit
a legszemélyesebb aktus, ugyanakkor közösségi is. Az Egyház hitében
részesülünk a keresztség szentségében, így leszünk Isten népének tagjai,
hogy elnyerjük az üdvösséget. A hiszek, amit a kereszteléskor személyesen
megvallunk, az Egyház hite.“
Templomunkban úgy kezdõdött a hit éve, hogy október 14-én,
vasárnap részesültek a keresztség szentségében. Név szerint: 
Lendvai Adél és Lendvai Márton (szülei: Dr. Ádám Mária rk., Dr. Lendvai
Dénes rk.) Tyukász Magdolna Mária (szülei: Morvay Kinga rk., Tyukász
Gábor rk.) Balázs Gergely (szülei: Tyukász Anikó rk., Vass Balázs Ákos rk.)
Kerekes Jázmin (szülei: Rohács Szilvia rk, Kerekes József rk.)

60 év jóban,
rosszban...

Nagyszüleim, Hajagos Ferenc
és Hojsza Terézia, 60 évvel
ezelõtt, 1952.szeptember 27-én
fogadtak örök hûséget egy-
másnak. Kimondták a szavakat,
miszerint jóban-rosszban,
egészségben-betegségben,
szomorúságban és örömben
kitartanak egymás mellett. 

Eddig együtt töltött éveik során voltak nehéz, de ugyanúgy boldog idõk is. Mi már
csak a történelem könyvekbõl sejthetjük, hogy milyen lehetett, amikor jöttek a beha-
jtók, az ÁVO-sok és elvitték a parasztok verejtékezve megszerzett jószágait, és
takarmányaik nagy részét. Nagypapám rengeteget mesélt nekem errõl, mennyire fél-
teni kellett mindenüket, és örültek minden egyes olyan napnak, amikor nem érte õket
valamilyen negatív hatás az akkori rendszer miatt. Házasságuk kezdetén igen
szegényes körülmények között éltek, nem telt nagy lakodalomra, csak egy egyszerû
ebédre, amelyet már rögtön a munka követett, hisz tudták valamibõl el kell tartaniuk
magukat. Két rosszabb csikójuk volt, amellyel a földeket mûvelték, de még õket is fél-
teniük kellett, hiszen bármikor jöhetett az utasítás, hogy be kell õket is adniuk. Ekkor
még nem telt saját tanyára, albérletben éltek. Ahogy teltek az évek egymásban bízva
és egymást szeretve, együtt dolgozva gyarapították vagyonukat, melybõl elõször egy
tanyát vásároltak, majd késõbb a 70-es években Lakiteleken egy házat építettek fel.
Ahhoz, hogy meg tudják szerezni mindazt, amijük most van, sokat küzdöttek, imád-
koztak és bíztak Istenben, hogy mellettük lesz és megsegíti õket. 

Természetesen sok öröm is érte õket. Ne nagy dolgokra gondoljunk, hisz õk min-
den apróságnak örültek, ami a mai napig is így van. Egy-egy szép szó mosolyt csal
az arcukra. Közös életük elsõ nagy csodája az volt, amikor édesanyámat magukhoz
vehették. Addig nem volt gyermekük, igaz több keresztgyerekük is van, akiket mindig
is nagyon szerettek, akik a szünidejüket gyakran náluk töltötték. Az idõ múltával
pedig jöttünk mi, unokák, testvéremmel, Elizával. Sokszor bosszúságot okoztunk
(tudom, sok csínytevésünkrõl hallottunk már történetet), de mindezek ellenére nagy
volt és jelenleg is nagy a szeretet. Persze most már mindezt mindenki nevetve meséli
és hallgatja. 

Úgy gondolom, sokan példát vehetünk róluk, hogy ne adjuk fel, ha egy-egy problé-
ma jön, imádkozzunk, hogy megoldódjon, és ami a legfontosabb soha ne felejtsük el
szeretni egymást, hiszen, ahol erõs a szeretet, ott a rossz dolgok elhomályosodnak.

Boros Rebeka

Elment Kása Juliska néni...  (1924-2012)

Az egyházközségben és Lakiteleken szinte mindenki ismerte,
mert mindenkihez volt egy kedves szava és egy mosolya.

Juliska néni egész élete imádság és szolgálat volt.Fiatal
korában apáca szeretett volna lenni, de ez a vágya nem teljesül-

hetett a háború, az egészségi állapota és a szerzetesrendek feloszlatása miatt.
Tevékenyen részt vett az egyházközség életében. Sokáig egyháztanácstag

volt, részt vett a templom takarításában és díszítésében. Segítette a rászorulókat
anyagilag is és munkájával is.   Fiatal korától kezdve imádkozott a papokért és
papi hivatásokért. Állandó résztvevõje volt az engesztelõ imaóráknak,
szentségimádásoknak, vezetõje volt az egyik rózsafüzér koszorúnak.

A rendszerváltás után belépett a Lakiteleken megalakult világi domonkos
közösségbe, melynek haláláig tagja volt. Amíg egészsége engedte eljárt az
országos domonkos találkozókra és nyári lelkigyakorlatokra.

Amikor október elsõ péntekén utoljára találkoztam vele, arról beszélt, hogy
télre beköltözik az idõsek otthonába, de azóta az Úr által neki készített örök
otthonba költözött.                                                                 Orgoványi Lászlóné

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

„Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak!“ (Lk 12,35-38)

LAKITELEKI    ÚJSÁG 9. oldaloktóber

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén délután 
2 órakor kezdõdik a sírszentelés.  5 órakor a temp-

lomban szentmise. Utána  temetõi ájtatosság.



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 a gyõzelem, amely legyõzte a világot, a mi hitünk.“  (1 János 5,4. )

LAKITELEKI    ÚJSÁG10. oldal október

E M L É K E Z É S 

I/  Ez az idõszak az emlékezésé.
Fõhajtással  gondolunk  azokra, akik az
1956-os forradalom és szabad-
ságharcban, s az azt követõ megtor-
lásban,  életükkel fizettek népünk
szabadságáért.  

Gloria Victis! Dicsõség a legyõzöt-
teknek! Mert meg vagyunk gyõzõdve,
hogy ez a szent indulat hevítette mindazokat, akik nem lehorgasztott
fejjel, nem megadásra feltett kézzel, hanem hittel s  felemelt fõvel
szálltak szembe a túlerõvel –  és gyõztek!  Igen, a legyõzöttek
gyõzelmébõl élünk, és mindmáig harcolunk a Gonosz  minden
támadása  ellen, és azon erõkkel szemben, akik   megtörni akarják a
magyarság hitét, szabadságvágyát és függetlenségre törekvését.  

„Rabok legyünk vagy szabadok“! (Petõfi: Nemzeti dal)  –  mindig
aktuális kérdése feszíti szabadságra teremtett életünket.  Mi keresz-
tyének hittel valljuk:  „Akiket a Fiú megszabadít, azok valósággal
szabadok lesznek!“(Jn 8,36.) Az Õ szabadító áldozata legyen  a
Benne nyert dicsõséges, örök életünk forrása.

II/  Ebbõl az igazságból táplálkozó reformátor
eleink hitét  lobbantotta lángra Isten igéje és
Szentlelke  1517. október 31.-én.  Kiváltképpen
Luther Márton és Kálvin János szívét, akik  zász-
laján  ma is ott tündöklik a hitbéli megújulás örök
igéje:   „Kegyelembõl, hit által van
üdvösségetek. Nem tõletek van:  Isten ajándé-
ka az!“ (Ef 2,8.)

A 'semper reformare debet' (a megújulásnak mindig ideje van)
nem azt jelenti, hogy a változó világhoz kell igazítani Isten örök igéjét,
tanítását, keresztyén hitünk rendszerét, hanem fordítva:  az
igazságtól eltorzult, Istentõl elfordult világot kell a Szentlélek által újjá
formálni, az isteni igazsághoz fordítani, hogy azon a megváltó Krisztus
ábrázata fölragyogjon, hogy „aki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen“!   (Jn 3,16/b.)

A Reformáció közelesen 500 éves jubileumára készül a keresz-
tyén világ! Jövel megújító Szentlélek! 

III/ Az élet és a halál együtt jár. Bûnös
létünk elkerülhetetlen következményével, a
halállal,  szembe kell néznünk.   Temetõink
ilyenkor  a minden élõk útján elmentek felé
fordítják tekintetünket.   Az emlékezés
nehéz, fájdalmas, könnyes  alkalmán
magába száll még a legkeményebb lélek is,
mert tudja jól: „Utad itt már véget ér…“
(Erdélyi énekeskönyv 212.)

Senki el nem kerülheti.  S ez a változhatatlan tény, legalább egy
évben egyszer,  mindenkit elgondolkoztat.  De hiszen a temetõ nem
végállomás, hanem  ajtó, melyen át a létnek egy másik dimenziójában
folytatódik tovább életünk, várván majd ítélõ Bíránkat, s az új testben
való feltámadásunkat.

Ezzel a hitbéli bizonyossággal fordítjuk tekintetünket  Jézus
Krisztusra, hitünk Fejedelmére, aki maga mondta: „Én vagyok a
feltámadás és az élet;  aki hisz énbennem, ha meghal is él az,
és aki csak él és hisz énbennem, nem hal meg soha! Hiszed-
e ezt?“ (Jn 11,25-26.)

Ez a hit világoljon bennünk szeretteinkre gondolva, értük hálát adva:
a  vigasztalás, a feltámadás, a viszontlátás, és az örök élet
reménységében.

Szabó Tamás református lelkész

JUHÁSZ FERENC:   HIMNUSZTÖREDÉK

„Emeld fe l  fe jedet  büszke nép,
Vise l ted a v i lág szégyenét

Emelkedj  magasba,  k is  haza
Te,  az e lnyomatás iszonya

Emeld fe l  sz ívedet  nemzetem,
Lángol jon a v i lágegyetem!“

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

2012. október 28. Vasárnapi istentisztelet
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc

2012. október 31. REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc

2012. november 1. TEMETÕI ISTENTISZTELET
14 órakor  Nyárlõrinc  (az új ravatalozónál)
15 órakor  Lakitelek  (a ravatalozó mellett,  

Papp Kálmán síremléke körül)

2012. november 3.  Bûnbánati úrvacsorai elõkészítõ istentisztelet
17 órakor Nyárlõrinc
18 órakor Lakitelek

2012. november 4.  Az Új Borért való hálaadó istentisztelet
 úrvacsoraosztással

9 órakor Lakitelek
11 órakor Nyárlõrinc

2012. november 25.  ÖRÖKKÉVALÓSÁG vasárnapja
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVJUK
ÉS VÁRJUK TESTVÉREINKET!



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

Szerkeszti: Molnárné Lezsák Anna 76/549-049

LAKITELEKI    ÚJSÁGoktóber 11. oldal

INTERNETES TANFOLYAM  NYUGDÍJASOKNAK

A lakiteleki Népfõiskola kedvezményes internetes tanfolyamot
szervez nyugdíjasok részére 2012. november 11-16-ig.
A kedvezményes internetes tanfolyam költsége: (szállás + napi három-
szori étkezés és a tanfolyam költsége): 20.000-Ft/fõ. 

Üdülés i  csekket  e l fogadunk.
Szállás: 3 és 4 ágyas kollégiumi szobákban. 
Étkezés: A Népfõiskola Tisza Vendéglõjében. 

Te m a t i k a : w In t e r n e t e s  a l ap i s m e r e t e k
w S z ö ve g s z e r k e s z t é s  a l ap j a i
w T á b l á z a t k e z e l é s  a l ap j a i
w K é p s z e r k e s z t é s  a l ap j a i

Helyi szabadidõs programlehetõségek: Népfõiskola (pihenõ padok,
irányjelzõk, szoborparkok, Szent István kápolna, állandó kiállítások:
Mindszenty József életútja, Emigráció a Hazáért, Kõjurta), focipálya, uszoda,
kerékpárkölcsönzés, biliárd, asztali tenisz, csocsó, minigolf, tábortûz.

Nyugdíjas uszoda jegy                 700.- Ft
Kerékpárkölcsönzés díja:                      700.- Ft/túra
Biliárd:                                                 1.000.- Ft/óra
Csocsó:                                                 100.- Ft 
Minigolf:                                                Díjtalan

Érkezés: 2012. november 11-én vasárnap 17órától, 
Távozás: 2012. november 16-án  ebéd után

A jelentkezés határideje: 2012. november 06. kedd, 16 óra

A korlátozott férõhely miatt a pályázatokat a beérkezés sorrendjében
tudjuk elfogadni.

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket,

hogy az USZODA
2012. nov. 01-tõl 2012. nov. 05-ig 

zárva tart!
MEGÉRTÉSÜKET kérjük és KÖSZÖNJÜK!

Nyitás: 2012. nov. 05.

2012. október 22-én, a Lakitelek Népfõiskolán felavatásra
került az 1956-os Pesti srácok padja. A padot Aranyosi Tibor
(a képen látható) adományából készítette a Népfõiskola, aki
maga is részt vett pesti srácként az 1956-os forradalom és
szabadságharcban. A padon a következõ felirat olvasható,
üzenetként az utókornak:

„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh Magyar!“
„Dicsõség a legyõzötteknek.“

A PESTI SRÁCOK PADJA
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A lakiteleki Népfıiskola Alapítvány Kuratóriuma a Kátay- 
hagyatékból 

 

KRISTÓF PÉTER ÉS  

KRISTÓFNÉ GUNGL RITA 
 

részére 250.000 Ft. összegben megosztott tanulmányi 
ösztöndíjat adományoz. 

A Kátay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat  
2012. október 22-én,  

Kátay Zoltán halálának évfordulóján Lakiteleken, az 
1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékét 

idézı kopjafánál adtuk át. 
Abban bízunk, hogy mindkettıjük  élete, tudományos 

munkássága méltó marad 
az ösztöndíj névadójához. 

 
Lakitelek, 2012. október 22. 

 
 
           Lezsák Sándor                               Bíró Zoltán 
      a Kuratórium elnöke                      a Kuratórium tagja 

Kátay-ösztöndíj
A hagyományoknak megfelelõen az okt. 23-i községi ünnep-
ségünkön adja át a Lakiteleki Népfõiskola Kuratóriumának tanul-
mányi ösztöndíját Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke. Idén egy
fiatal házaspár megosztottan részesült e díjban.

A házaspár koszorúz a kopjafánál...



LAKITELEKI    ÚJSÁG12. oldal október

Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat, hogy az elmúlt években itt
is – ott is mennyivel fogyott a mi drága népünk, és hogy a statikák
fényében mire számíthatunk. Természetesen én is kitudom számolni,
hogy ha havonta leesik 10 cserép a házamról, akkor mikor fog elfogyni az
összes cserép és rám roskadni a ház. Az is logikus, és ki is lehet számol-
ni, hogy ha jön nekem ezer méterrõl az autó ötvenessel, akkor hány
másodperc múlva fog elütni... csak az nem logikus, hogy miért nem ugrok
félre, miért nem igazítom meg a cserepeket az otthonomon, miért várjuk
némán, passzívan a sorsunk beteljesedését?

Egy statikusan gondolkodó világban élünk, a legtöbb ember abból indul
ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogadni. Mostanában újból és újból
felcsendül bennem egy régi, Kájoni János által gyûjtött csíksomlyói dal
refrénje: „ha nincs kenyér, keresünk!“ Igen, mi keresztények a mi Urunktól
Istenünktõl azt halljuk: „Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyit-
nak nektek“, „bármit kértek az én nevemben, azt megkapjátok“... Igen,
egy változó, növekvõ, kibontakozó világot teremtett az Isten, és mi ennek
a folyamatosan születõ világnak vagyunk a gyermekei. Nem statikus,
fáradt gondolkodás kellene vezessen bennünket, hanem egy dinamikus,
bátor, cselekvõ, keresztény lelkület, a mi Urunk Istenünk szelleme. Isten
ránk bízta a teremtõ erõt, merem-e azt használni hittel, reménnyel?
Szépnek látom Isten adta drága szülõföldemet? Azt ami érték nekem, azt
örömmel megmerem-e osztani gyermekeimmel???

Egy kedves vállalkozó itt Székelyföldön 15 év alatt egy kis csodát
teremtett, van neki panziója, sípályája és fõleg sok-sok vendége. Egy nap
felhívott szomorúan, hogy nagyra nõtt fia összepakolt és elment
Amerikába... Leültünk beszélgetni és én megkérdeztem õszintén: „Mit
gondolsz, ezt amit itt 15 év alatt megálmodtál, felépítettél, más országban
ezt el tudtad volna érni? Saját szájával mondta ki, hogy nem. Hát akkor
miért kell nap mind nap azt mondani, hogy itt Erdélyben nem lehet ered-
ményesen dolgozni meg nem is érdemes, mert úgyis minden hiába, meg
stb., stb. Ha a gyerekeid nap mind nap csak azt hallják, hogy nehéz, hogy
nem éri meg, akkor miért ne mennének el a mi „rossz“ világunkból??“
Barátom némán hallgatott, láttam, hogy érti azt, amirõl beszélünk. Végül
is õ ûzte el, a problémák folyamatos felemlegetésével magától, szépen
fejlõdõ vállalkozásától a gyermekét. Így igaz, de gond egy szál sincs –
mondtam neki –, most te kell vissza is édesgessed a fiadat! Ha felhívod,
ha írsz neki, mindig mondd el, hogy mennyi vendég volt, hogy ma hányan
lovagoltak és hogy mennyi állatot tudtál értékesíteni a saját tehéncsor-
dádból. Nem kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, csak az
igazat mondd ki, de azt újból és újból örömmel mondd el, mert a te
örömödnek, bizakodásodnak teremtõ ereje van!! Használt a gyógymód, a
fiatal ember, mint szakács,   hazajött és vezeti apja konyháját.

Igen, folyamatos félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani,
munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó
pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink,
fiataljaink elõtt, hogy ennyi cipõnk, ruhánk soha nem volt, és öseinknek
sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen meny-
nyiségû élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-
medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy 10-20 kilóval átlag-
ban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell fogyókúrázzunk. Ennyi
kövér ember, megmûveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan
szõlõtõke soha nem volt itt a Kárpát-medencében! Miért sírunk? Miért
ûzzük el gyermekeinket, fiataljainkat falvainkból, városainkból??

A félelem, a szorongás, ha csak irreális még akkor is mindenképp kife-
jti a maga pusztító hatását. Hogy mennyire így van, elmondok egy kísér-
letet: A tudósok vettek száz egeret, ötvenet beraktak egy kísérleti terem-
be, a másik ötvenet egy ugyanolyan terembe zárták. Arra voltak kíván-
csiak, hogy a félelem, a szorongás, a stressz mit fog eredményezni az
egereknél? Éppen ezért az egyik megfigyelés alatt álló terembe beraktak
egy ketrecbe zárt macskát. Így bezárva a macska nem bánthatta az
egereket, de a szaga érzõdött, közben nyávogott, morgott félelmetesen
és a kis parányi állatokra ez az irreális félelem is hatással volt. Abban a

teremben hol nem volt cica, az élet szépen ment a maga medrében, sok
sok kis egérke született, a párok gondoskodtak a parányi utódokról, vígan
fejlõdött az egérpopuláció. A másik teremben, hol a cica a ketrecben biz-
tosította a stresszt, a félelmet, hiába, hogy egyetlen egeret sem tudott
bántani, az egerek nem hoztak kellõ mennyiségû utódot, sõt sokszor a
megszületett utódokat is megették és azok a kis egerek amelyek életben
maradtak, sokkal gyengébben fejlõdtek, betegesebbek voltak, sõt min-
denféle deviancia gyakrabban elõfordult náluk, pl. több volt itt a saját
neme iránt vonzódó egyed... Igen, a félelem, a szorongás, még az irreális,
alaptalan félelem is öl, pusztít, megfojtja az áldozatát!! Ezt a gonosz lélek
is jól tudja, ezért lengi be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság, félelem!!
A Gonosz mindig, de mindig a Szentírásban pánikol, ócsárolja a jó Isten
által szeretettel teremtett világot. Jézus Krisztus mindig, de mindig
vigasztal, biztat, bátorít! Azt kéri újból és újból, hogy ne féljünk, hanem
bízzunk benne!!

Végezetül szeretnék elmondani egy jó hírt! Erdélyben, a tavaly télen, a
hideg miatt egy héttel meghosszabbították a téli vakációt és mi szépen
csendben pihentünk a nagy hó alatt. Érdekes a kollégáim családjaiban
toronymagasan a szeptemberi hónapban született a legtöbb kisbaba.
Igen, a csend, a nyugalom, a béke meghozta a maga gyümölcsét.
Szerintem ebben a mai gazdasági, társadalmi hullámverésben is, ha
magunkban, környezetünkben békés nyugalmat tudnánk teremteni, akkor
Isten áldása kiáradna ránk és megmaradnánk. Ha hitetlenül a gonosz
lélekre figyelünk, akkor a félelem, a szorongás, a legtöbbször felesleges
pánik, alaptalan stressz összemorzsolja a szívünket is, de a népünket is.

E néhány gondolattal szeretném megköszönni azt a hatalmas bizalmat,
szeretetet melyet folyamatosan érzek az anyaországi testvéreim részérõl,
és kérek elnézést amiért nem tudtam Székelyföldrõl személyesen elmenni
Budapestre.

Adja a jó Isten, hogy áldás legyen ezen a mostani találkozón is!!

Csaba testvér
Csíkszereda, 2012 október 16.

Megmaradunk!? – Böjte Csaba, erdélyi ferences rendi szerzetes írása...

Bölcseletek
„Fiam, ne felejtsd el tanításomat, 
és parancsaimat õrizze meg szíved, 
mert hosszú életet, magas életkort 
és jólétet szereznek azok neked!
A szeretet és hûség ne hagyjon el
téged:  kösd azokat a te nyakadba, 
írd fel a szíved táblájára!
Így találsz kedvességre és jóindulatra
Istennél és embereknél.
Bízzál az Úrban teljes szívbõl, 
és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden útadon gondolj rá,  
akkor Õ igazgatja a te útaidat.“ 

[ Példabeszédek 3,1-6. ]

A magyarság egy emberi tartalom a
szó igazi értelmében,ami bennünk
kódolva van és mûködésbe lép, ha ezt
befele fordulva megnyitjuk Magunkban.
A tisztaság és a jó szándék vezéreljen
bennünket magunk és mindenki javára! 
A magyarság és minden ember
érdeke,hogy fejlõdjön lelkileg,szellemi-
leg és használja ki azt a nem túl hosszú
idõt,ami még rendelkezésünkre
áll,hogy azok legyünk,akik valójában
legbelül vagyunk. Merjünk igaz
emberekké válni és akkor az egység

magától megoldódik, mert mûködnek
az egyetemes törvények.  Wass Albert

w w w

A fény a szívetekbõl árad 
felénk éltetõ ragyogással.
Olyan kincs ez, mit nem lehet
pótolni e világon mással.
Gazdagság, hírnév és dicsõség
se pótolja ezt igazán;
a szívünket ez boldogítja
ifjúságunk szép tavaszán.

És aztán végig az úton
ha egy hû asszony jó velünk,
– kinek fény árad a szívébõl –
mindent jobban elviselünk
a bánatunkból, kudarcunkból,
ha Õ megért és úgy szeret:
hogy még gyógyítani is tudja 
a lét adta fájó sebeket.

Mert az igazi 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.

Nádudvari Nagy János:  Éltetõ fény
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Voltunk, tanultunk, visszamennénk...

Pénzes Xénia vagyok, kisfiam, Olivér 2010.09.05-én
született Kecskeméten, 36 hét+6 napra oxigénhiánnyal,
1-es Apgar értékkel, 48 cm-rel és 2600 grammal. Sajnos
a köldökzsinór háromszor volt a nyakán, ez okozta a
gondokat.

A születését követõen négyszer élesztették újra az
elsõ 24 órában. Ennek következtében shunt-je van,
mozgásában jelentõsen korlátozott, az agyvérzések és
az epilepsziás gyógyszerek hatására nem lát. Már 3
hónapos kora óta folyamatosan járunk heti 3 alkalom-
mal Dévény-tornázni, heti két alkalommal korai-
fejlesztõbe, ahol a mozgás mellett az értelmét és a
látását is fejlesztik, valamint heti egy alkalommal zeneterápiára és talpmasszázsra is. 

Ezek mellett azonban folyamatosan keressük az újabbnál újabb lehetõségeket Olivér
fejlesztésére, hiszen a cél még messze.

2012. szeptemberében részt vehettünk egy lengyel intenzív mozgásfejlesztõ tréningen.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez! Napi 2 órás
tornája volt Olinak. Olyannyira jótékony volt ez a terápia, hogy az én kisfiam aki mindezidáig
önállóan csak oda-vissza fordulni és kúszogatni tudott egyedül, és sokszor még a fejtartás is
nehezen ment , immáron ül egyedül! 

A gyerek teljes testtartása megváltozott, sokkal jobban tartja magát, a fejtartás sem
jelent már akkora gondot, mint eddig, nyitja a tenyereit, amik eddig ökölbe zárva voltak.
Felülni sajnos még nem tud egyedül, de egy kis segítség után már akár 2 percig is ül
törökülésben, kartámasszal!!!!

Azt gondolom, hogy ez egy igen kimagasló teljesítmény, ami dicséri a lengyel ter-
apeutánkat, akinek nagyon hálás vagyok. Azonban mindenek elõtt Olivér fiam
elszántságát, akaratát és kitartását példázza a teljesítménye.

Természetesen kaptunk házifeladatokat is, amiket azóta szorgalmasan gyakorlunk nap
mint nap, így sikerült a néhány másodperces ülésbõl 2 percig eljutnunk!

Minden erõnkkel azon dolgozunk, hogy 2013.januárban megismételhessük a tréninget ( hiszen
mára látványosan bizonyította hatékonyságát, és jelentõsen javította Olivér életminõségét). A
terapeutánk javaslatára immáron napi 2-szer 2 órás tréningre lenne szüksége Olinak.

A napokban kaptuk az újabb diagnózist miszerint tej, kazein, tojásfehérje és rozsliszt allergiája
van Olinak, ami új kihívást jelent számunkra a megfelelõ táplálását illetõen. 

Ahogy a többi fejlesztést, sajnos ezt sem támogatja a TB, sem az OEP. Ezért az állandó
fejlesztések kiadásai mellett, ami havonta meghaladja a 100.000,- Ft-ot, igen nagy anyagi
nehézséget okoz ennek az intenzív terápiának a díja, ami közel 1.400 Euro, valamint
ehhez jön a szállás és étkezés költsége, amit Budapesten töltünk majd.

Ezért ezúton szeretnék segítséget kérni az ehhez szükséges összeg összegyûjtéséhez.
A felajánlások a következõ bankszámlára küldhetõk:
Pénzes Xénia, Lakiteleki Takarékszövetkezet, 52000018-15065294
IBAN: HU60 5200 0018 1506 5294 0000 0000
SWIFT: TAKBHUHB  Megjegyzés:Olivér fejlesztése
Aki ismer engem, bennünket tudja, hogy imádjuk ezt a kisgyermeket , aki nap mint nap bear-

anyozza az életünket! Egy gyermek szülõjének lenni kiváltság, Oli szülõjének lenni hatalmas
megtiszteltetés számunkra. Kimondhatatlanul hálás vagyok a Teremtõnek, hogy Olivér
anyukája lehetek: Köszönöm!                                                                        

Nyomon követheted Olivért a következõ blogon: http://oilvermindennapjai.blogspot.hu/

BÖLCSELETEK:
„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok
lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták,
hogyan lehet másokat szolgálni.” (Albert Schweitzer)

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: Igyekezz úgy
érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára
legyél.  Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad
a föld, fölötted az ég, benned a létra.” (Weöres Sándor)

„Szeressenek vagy utáljanak – de szívbõl tegyék. Ha nem vagy
hatással másokra a mûveiddel, nem alkottál semmit.“

Tanácsok ingatlaneladáshoz és 
ingatlanvásárláshoz

Amikor beteg az otthonunk, minket is azzá tesz.
Mitõl egészségtelen egy lakás? I.rész

20-25 évvel ezelõtt figyeltek fel elõször arra, hogy bizonyos épületek-
ben tartózkodó személyek viszonylag enyhe, de hasonló
betegségtüneteket mutattak. Egyesek a szemben, orrban és torokban
érzett ingerlõ hatásokról számoltak be, míg mások fáradékonyságról,
lehangoltságról és fejfájásról. 

Ki gondolná, hogy ilyen esetekben maga az épület lehet a betegség
okozója?

Sokan érzi magukat rosszul a munkahelyen, egyeseknek akkor megy
fel a vérnyomása, amikor hazaérkeznek, de általában olyan
körülményeket teszünk felelõssé, melyek nem az épülettel vannak
összefüggésben, legalábbis nem annak levegõjével, szellõzésével,
világításával. Nem mindenki fogadja el a létezését annak a dolognak,
amit „sick building syndrome-nak“, illetve magyarul legtöbbször beteg
épület tünetegyüttesnek hívnak. Mindenesetre a WHO által 1986 óta
elismert az SBS. Az SBS lényeges jellemzõje, hogy nem egy-egy
tényezõ váltja ki, hanem több oknak a közrejátszása vált ki valami-
lyen tünetet, tünet együttest. 

De milyen tünetek esetében gyanakodhatunk arra, hogy az
épület is okozhatja problémáinkat?

1. Kötõhártya izgalom, orr és torok szárazság.
2. Bõrizgalmi tünetek.
3. Neurotikus tünetek.
4. Szaglási és íz érzésbeli panaszok.

De mitõl válik egy épület egészségtelenné?
Az Egészségügyi Világszervezet egy összefoglaló tanulmányában a

problémákat négy fõ kategóriába sorolja:
– helyi tényezõk;
– az építõanyagok és a bútorok vegyi anyag kibocsátása, világítás,

fûtés);
– az épület szerkezetétõl független problémák (pl. a házi-por, a

penész vagy a pollen allergia);
– pszichológiai eredetûnek tekinthetõ problémák, amelyek

kiváltásában társadalmi okok, fizikai adottságok és egyéb tényezõk ját-
szhatnak szerepet.

A WHO egyébként olyan jellemzõket is felsorol, melyek gyakran
megtalálhatók az érintett épületeken.

– a 60-as években vagy késõbb épült épület, 
– légkondicionált épület, nyithatatlan ablakok
– nagyon fényes és/vagy villódzó világítás, 
– nagy felületû szõnyeg vagy kárpit
– új bútor, szõnyeg vagy festett felület, 
– elégtelen takarítás, 
– nagyon alacsony vagy nagyon magas páratartalom, 
– porszemcsék és rostok a levegõben, 
– számítógép képernyõi…                                    (folyt.köv)

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

Jelentkezni  lehet:  Anka Gyula Att i la
www.anka. tk      E-mai l:  gyu la@anka.hu
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Bevíz Ágnes
természetgyógyász kineziológus, coach kineziológus

Idõpontegyeztetés: 30/5151-579; 
Rendelõ: Tiszakécske, Móricz Zs. u. 5.

A kineziológiai kezelések 
az alábbi problémákban tudnak segítséget nyújtani:

w az élet legtöbb területén felmerülõ problémákban,  amiben pozitív változást
szeretnénk elérni,
w életmódunk, életvitelünk, életszemléletünk megújításában, a jobb önismeret
kialakításában,
w testi-lelki-érzelmi problémák kezelésében,
w önbizalomhiányban, döntésképtelenség,
w kapcsolati, kommunikációs gondok, konfliktusok kezelésében,
w munkahelyi stressz kezelésében,
w a céljaink elérését akadályozó belsõ gátak felszámolásában,
w párkapcsolati problémákban,
w elhunyt emlékének elengedése, 
w állandó feszültség és stressz feloldásában, 
w személyiség/képességfejlesztésében, 
w anyaság megélésével kapcsolatos problémák,
w túlsúly hátterében álló lelki problémák megoldásában,
w a betegségek megelõzésében és gyógyításában, a betegség mögött álló
problémák feltárásában, 
w félelmek, fóbiák feloldásában, 
w depressziós állapot megszüntetésében, 
w pánikbetegség,
w fájdalmak csökkentése,
w allergia, asztma kezelésében,
w függõségekbõl való kiszokás, kényszeres viselkedés feloldásában. 
w Gyerekeket érintõ különbözõ problémákban: nehezen kezelhetõ, maga-
tartászavarok, ágybavizelés, körömrágás, beszédzavar, figyelem zavar, 
w tanulási nehézségek, feleléssel, dolgozatírással és vizsgahelyzettel kap-
csolatos stressz; dyslexia,
w é s  s o k  m á s  e g y é b  p r o b l é m a  k e z e l é s é b e n. . .

Szeretettel várok mindenkit, aki szeretne megszabadulni régóta fennálló prob-
lémáitól, szeretne változtatni önmagán és életén, hogy a mindennapokat kiegyen-
súlyozottabban, harmónikusabban és boldogabb élje meg.

Tisztelt állattartók!

Dr. Pesír Zoltán állatorvos vagyok, 2009 óta
tevékenykedek állatorvosként többek között Lakitelek
településen is. Hetente több alkalommal találkozhattak/
találkozhatnak velem, annak ellenére, hogy nem vagyok lakiteleki lakos.
Egyaránt foglalkozom a kedvtelésbõl tartott és gazdasági haszonállatokkal is,
mert apraja-nagyja engem is megbabonázott.

Most azt a megtisztelõ felkérést kaptam, hogy osszak meg néhány
fontosabb gondolatot a kutyák chipezésérõl.

A kutyák mikrochipes megjelölésével kapcsolatosan  a leggyakoribb kérdés
az, vajon kötelezõ-e ez ma Magyarországon? 

A 41/2010 Kormányrendelet 2010. július 1. óta érvényben van, és arra az
esetre vonatkozik, ha bármilyen okból megváltozik egy eb tulajdonosa. (pl.
tulajdon átruházása elõtt meg kell a kutyát jelölni chippel). 

Magyarország Kormányának 115/2012 (VI. 11.) Korm. rendelet módosításai
szerint (mely többek közt az Állatvédelmi törvényt is érintette) 2013. január 1-
tõl kezdõdõen a 4 hónapos életkort elért kutyák már csak mikrochippel
megjelölve tarthatók! A rendelet szerint az állat tartójának kötelessége,
hogy ebét/ebeit 2012. december 31-ig egyedileg transzponderrel(chip)
jelöltesse meg és regisztráltassa az országos elektronikus adatbázisban.

A mikrochip beültetése egy fájdalommentes, pár perces procedúra,
amelyet csak állatorvos végezhet el. A beültetéshez bármelyik kamarai
mûködési engedéllyel rendelkezõ állatorvos felkérhetõ.

A mikrochip egy rizsszem méretû eszköz, melyet egy elsõ látásra hatalmas-
nak tûnõ, injekciós tûszerû eszközzel az állat bõre alá ültet be az állatorvos.
Ebben a parányi szövetbarát kapszulába egy antenna, és egy mikrochip van
beépítve, mely egy 15 számjegybõl álló egyedi kódot tárol. A mikrochip sem
energiaforrást, sem mozgó alkatrészt nem tartalmaz, ezért annak meghibá-
sodása kizárható. A kapszula anyaga nem vált ki az állat szervezetében ellen-
reakciót, így az a beültetés helyén szépen megtapad. Fontos tudnivaló, hogy
a mikrochip önmagában nem sugároz jeleket, csak egy speciális leolvasó
rádiójeleire válaszolva adja vissza a benne tárolt számsort. Mivel a mikrochip
nem sugároz jeleket, így a tévhittel ellentétben nem is alkalmas az eb aktuális
tartózkodási helyének a meghatározására! A leolvasó is csak néhány cen-
timéteres távolságból tud kapcsolatot teremteni a beültetett chippel.

Mikrochipet ma sokféle okkal és indokkal lehet használni, azonban két-
ségtelen tény, hogy ezek között a leghasznosabb – és egyben a leglátványos-
abb –  az elkóborolt, elveszett állatok mielõbbi hazajuttatása. Sokan még nem
is tudják, hogy egy mikrochippel rendelkezõ, megfelelõen regisztrált kutyáról
optimális esetben a megtalálást követõen 5-10 perc alatt kideríthetõ, hogy ki
a gazdája!  Aki még nem veszített el kutyát, az nem tudja, mivel is jár az! Az
idegeskedés, a kutya keresésére fordított idõ és pénz, és nem utolsó sorban
az, amit a kutya ez alatt átél – csavargás, éhezés, félelem, fagyoskodás, men-
helyen, gyepmesteri telepen töltött idõ, összeszedett betegségek, sérülések –
megspórolható ezzel az eszközzel és annak regisztrációja segítségével. Már
léteznek azok az adatbázisok, amelyekben a chipben tárolt 15 jegyû
számhoz hozzárendelik az állat és a tulajdonos adatait.

2006. októberében lehetõvé vált, hogy a Petvetdata nevû adatbázisban
bárki ellenõrizhesse, hogy a mikrochippel megjelölt állata szerepel-e abban?
Ehhez nem kell mást tennie, minthogy felkeresse a www.petvetdata.hu címet,
és ott beüsse a keresett mikrochip- vagy útlevélszámot. 

Az önkormányzat segít az ebek bechipezésében úgy, hogy megadott
idõpontokban a megadott helyszínekrõl értesíti a kutyatartókat, így a
kötelezõ oltásokhoz hasonló rendszerben történnék meg ez a kötelezõ
beavatkozás is. (A szervezett formában történõ ellátás olcsóbb is lenne!...)

Az állatorvosnak az ebek vizsgálata/kezelése elõtt meg kell gyõzõdnie
arról, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. A nem jelölt négy hónaposnál
idõsebb ebekrõl a jegyzõnek és az állatorvosnak jelentést kell tennie a
kerületi hivatal felé.

A rendelet betartását a jegyzõ és a kerületi hivatal ellenõrzi.

Amennyiben a témával vagy más  – akár állategészségüggyel kapcso-
latos – kérdése merülne fel, bátran keressen személyesen vagy telefonon.

Köszönöm figyelmüket annak reményében, hogy hasznosnak találták a
fenti sorokat.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos 06-20 / 36 1 - 93 - 30

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 KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI
November – December

Elõadások:

Nov. 5. 1730 óra:  Életmódunk avagy gondolkodásunk hatásai
Elõadó: Táncos Lívia természetgyógyász

Nov. 12. 1730 óra: Bethánia – Elõadó: Kormos Tivadar teológus
Nov. 19. 1730 óra: Prana Nadi

Elõadó: Szepesi Miklós természetgyógyász
Nov. 26. 1730 óra: Jeruzsálem-Gecsemáné-kert és a Via Dolorosa

Elõadó: Kormos Tivadar multimédiás elõadása
Dec. 3. 1730óra:   Szellemgyógyászat, ideggyógyászat

Elõadó: Heffler István természetgyógyász
Dec. 10. 1730 óra: Olajfákhegye

Elõadó: Kormos Tivadar teológus
Dec. 17. 1730 óra: Mit tegyünk egészségünk megóvásáért?

Elõadó: Dr. Csizmadia Ágnes

Kiállítás: Nov. 30. 15 óra, KÉZIMUNKAKIÁLLÍTÁS

Könyvtárórák: Minden hónap 2. kedd, 10 óra

Rendhagyó környezetismereti óra: Minden hónap 4. kedd, 10 óra

Óvodás csoportok fogadása: Szerdánként délelõtt

Kézimunka szakkör: Szerdánként 14 órától

Dékány Zoltánné könyvtárvezetõ



A SZERETET ÍZEI
– olcsó praktikák a konyhában:

Sajt házilag
1 l tej (2,8 %-os, ill. házi tej!) felforralva, belemorzsol-
va fél kiló túró – kevergetve fõzni, míg a tej savassá
válik. Gézen keresztül leszûrjük és kicsepegtetjük.
10 dkg vajat (margarin nem jó!) felolvasztunk,
összekeverjük a túróval, 1 egész tojással, 1 kk szód-
abikarbónával és ízlés szerint sóval. Kb. 5 percig
tovább fõzzük, míg sûrû és egyenletes nem lesz.
Mûanyag vagy porcelán formába nedves gézt
teszünk és forrón beleöntjük. (Formába öntés elõtt
ízesíthetjük köménymaggal, apróra vágott petrezse-
lyemmel, kaporral, fokhagymával, apróra vágott
sonkával, kolbásszal…stb.)                     

Tojáskrém-házilag
4 fõtt tojás sárgáját kikeverünk annyi vajjal, vagy mar-
garinnal, hogy kenhetõ legyen. Belereszelünk 1 szál
nyers sárgarépát; apróra vágott petrezselyemmel,
sóval, borsikalevéllel, csipetnyi gyömbérrel ízesítjük.
Hozzákeverjük a villával összetört tojás fehérjét.
Májas változat: Kevés zsírban hagymával megpároljuk
a csikremájat, az egészet pürésítjük, a tojáskrémbe
keverjük. (A margarin ebbõl kimaradhat a zsír miatt.)
Szardíniás változat: Vaj helyett a szardínia olajával
keverjük ki a tojásokat, a villával összetört szardíniát
kevés citromlével ízesítjük, így keverjük a krémbe.

Kenyérre kenve, vagy dúsabbá téve sonkával, sajttal
és paradicsomszeletekkel (illetve ezekkel díszítve)
kiváló reggeli vagy uzsonnaszendvics.

Kefires lángos (kb. 20 db)
1 kg lisztet kiskanál sóval, 8 dl kefirrel, 5 dkg apróra
motzsolt élesztõvel galuska sûrûségûre kidolgozzuk.
Egy napig hûtõben tároljuk. Lisztezett deszkára
kinyújtjuk, a kívánt nagyságra feldaraboljuk, szélét
bevagdossuk, 10 percig pihentetjük, és bõ olajban
kisütjük.

Palacsinta
Ha nem a hagyományos töltelékkel (túró, kakaó,

lekvár, fahéj) töltjük meg a palacsintát, máris új
fogással kedveskedhetünk családtagjainknak.
Reszelt alma a résztába, s fahéhhal keverve töl-
telékül. Mákos meggy; pudingos, gyümölcsdara-
bos.... és még sok-sok más...

Íme két sós palacsinta, mely második fogásnak
is megfelelõ:

Tojásos palacsinta: Sós tésztából palacsintákat
készítünk, és a szokásosnál keményebbre sütött
rántottával megtöltjük. Felgöngyöljük és forrón,
pirospaprikával meghintve tálaljuk.
Hagymás paradicsom- vagy burgonyasalátát adunk
mellé.

Zöldborsós palacsinta: A hagyományosan
készített sós palacsintatésztát elkeverjük a levétõl
lecsurgatott zöldborsókonzervvel és finomra vágott
petrezselyemmel – így sütjük meg. A megsütött
palacsintákat reszelt sajttal meghintve tálaljuk.

Legyen bátor  k ísér le tezzen az ízekkel!  
Néhány a lapanyagból  ú j í that! ! !  

LAKITELEKI    ÚJSÁGoktóber 15. oldal

„Megtanulni élni nem más, mint megtanulni
elengedni.“ Buddha 

Kedves Olvasók!

Az õsz az egyik legszebb évszakunk, mégis számos fer-
tõzés „telephelye”. Ráadásul az ízületeink is kivannak szolgál-
tatva az idõjárás viszontagságainak. Már írtam a betegségek

lelki okairól, mégis szeretném Önökkel, ezt a tudást bõvíteni. A
Magyar Természetgyógyászok Szövetsége kiadott egy közleményét, amelyben
segítséget kíván nyújtani azzal, hogy hogyan is lehet megerõsíteni ízületeinket a
lélek fejlõdésével és milyen lelki okok gyengíthetik azt.

AZ ÍZÜLETI GYULLADÁS LELKI OKAI

„Az arthritis, más néven ízületi gyulladás esetében fizikai merevségrõl és
mozgásképtelenségrõl van szó. Mindez arra utal, hogy a beteg szellemi-lelki
vonatkozásban is „mozgásképtelenné", azaz hajthatatlanná és makaccsá vált.
Ez a betegség, különösen idõsebb emberek körében, rendkívül gyakori.
Minthogy ezek az egyének rendszerint képtelenek változtatni egyszer már
kialakult álláspontjukon, így testi vonatkozásban is merev, nehézkes benyo-
mást keltenek. Következésképp az arthritis általában a környezettel szembeni
merev magatartással párhuzamosan jelentkezik.

Foglaljuk össze: Arthritis – csökkent mozgékonyság, merevség, makacsság,
belsõ melegség hiánya, merev normák és korlátok.

Az arthritis fájdalmas módon hozza tudomásomra, hogy az életet valamilyen
részterületen nem engedem szabadon áramolni. Nem fogadom el az életem
valamely részletét, szeretném másnak tudni, olyannak, amilyennek én akarom.
Meg kell hát kérdeznem magamtól: „Tulajdonképpen mit szeretnék? Mi zavar az
életemben? Mi korlátoz? Mi akadályozza meg, hogy olyan legyek, amilyen
voltaképpen lenni szeretnék? Mi fáj nekem?"

Mindezek csupán „kiváltó okok", jelzik nekem, mennyiben nem vagyok összhang-
ban magammal, lényem mely része nem szabad.

Ezenkívül utalnak arra, hogy: - fájdalmat okozok magamnak – korlátozom
magam – mintegy „fûzõbe préselve" élek,

– azt hiszem, ilyennek vagy olyannak kellene lennem –, azt hiszem, muszáj
merev formákhoz ragaszkodnom,

– nem hiszem, hogy képes lennék megváltozni – téves vagy túl magas mércét
állítok magam elé –, ragaszkodni, igazodni kívánok valamihez.

Az arthritis arról árulkodik, hogy a valóság helyett valamilyen elképzelés vagy
eszmény szerint próbálok élni. Bizonyítja, hogy nézeteimben, véleményeimben és
gondolkodásomban valahol megrekedtem. Tudni vélem, milyen az élet, ahelyett
hogy odafigyelnék és meglátnám, milyen is a valóságban.

Az arthritis esetében voltaképpen „makacsságom“ következményérõl van
szó, képtelenségemrõl, hogy valóban átadjam magam az életnek,
mozgékony és rugalmas legyek.

Amit tenni kell: A betegnek újra meg kell tanulnia nyitottá válni, hogy az új és
szokatlan dolgok ismét „mozgósílótag“ hassanak rá, következésképp fizikailag is
rugalmasabbá, mozgékonyabbá váljék.

Rá kell ébrednie, hogy valójában nem élt, hanem dogmákat állított fel és
azokhoz igazodott. Ha viszont felismeri, hogy a szükséges lépés megtételéhez
soha sincs késõ, mert csupán némi bátorságot igényel, minden esélye megvan
arra, hogy állapota javuljon. Az arthritis magában rejti a felszólítást, hogy életün-
ket a „belsõ bölcsesség“ nyújtotta biztonság – mint középpont – vezérelje, és ne
másokat akarjunk megváltoztatni, hanem önmagunkat.

Az arthritis-betegnek hiányzik a melegség, hiszen szüntelenül elmulasztotta,
hogy éljen és szeressen. Az igazi szeretet nem dogmákban, eszményekben vagy
a képzeletben létezik: csakis az elevenen lüktetõ „Itt és Most“-ban. A betegnek be
kell látnia, hogy képzetei a valóságtól szakítják el. A szabadságtól saját maga fosz-
totta meg önmagát, csakis õ adhatja vissza és lehet általa ismét önmaga. Meg
lehet tanulni, hogy az ember ismét megértõ legyen – önmagával szemben is –, újra
kitárulkozzék és hagyja –, hadd vigye õt az élet árama. Fel kell ismernünk:
„Kötelességem olyannak lenni, amilyen most vagyok, és csak örülhetek annak,
hogy végre az élet irányít s érzelmeimet szabadon kinyilváníthatom.“ forrás: Magyar
Természetgyógyászok Szövetsége

„Aki az élet elõtt kitárulkozik, azzal nem fordulhat elõ, hogy egy betegség nyuga-
lomra kényszerítse.”  See More

Lovasné Marika

Házi tisztító praktikák
Ablaktisztítás, autóablak 

Ablaküveget legjobb felhõs, száraz idõben tisztítani, míg
erõs napfényben az üveg foltos és homályos lesz.

Ecetes ruhával dörzsöljünk be az ablakot, és tegyünk az
öblítõvízbe egy evõkanál alkoholt. Nedvszívó ronggyal vagy
újságpapírral töröljük szárazra.

Poros ablakot elõször portalanítani kell egy ruhával. Majd
meghámozunk egy nagy burgonyát, és vastag lapokra
vágjuk. A vágási felülettel alaposan dörzsöljük be az ablakot,
végül tiszta vízbe mártott szivaccsal mossuk le, és puha
ronggyal vagy újságpapírral töröljük szárazra. Az öblítõvízbe
tett egy evõkanál alkohol tükörfényessé teszi az üveget.

Az ablakkeretre rakódott légypiszkot legkönnyebben
hideg teába vagy lefölözött tej és hideg víz egyenlõ arányú
keverékébe mártott puha ruhával moshatjuk le.

Télen a befagyott ablaküvegrõl a jeget sós vízzel távolít-
suk el (egy liter víz, 10 dkg só). A fagyott üvegfelületet
dörzsöljük be vele. A jég néhány perc alatt elolvad és
letörölhetõ. Hideg idõben sem párásodik be az üveg, ha a
belsõ felét glicerinbe mártott ronggyal vékonyan áttöröljük,
majd száraz, puha ruhával fényesre dörzsöljük.

Bútorápolás, kárpittisztítás
Tölgy és mahagóni ápolására jól bevált módszer, ha lan-

gyos sörrel dörzsöljük át, majd rögtön szárazra kell törölni.
Ha a bõrbútoron zsíros folt keletkezett, szódabikarbónás

lemosással lehet eltüntetni.
A lenolaj bõrkárpitok tisztítására, puhítására is remek.
A nádbútort langyos sós vízzel mossuk át.    (Folytatjuk)
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Újdonság a Picadilly Centrumban!

– Használt ruha üzletünkben november 5-tõl
darabáras választékunkat bõvítjük kilós ruhák
árusításával, így bizonyos darabokhoz még olcsóbban
juthatnak hozzá! 
– BIZONYÁNYI ÉRTÉKESÍTÉS TOVÁBBRA IS MÛKÖDIK!
Téli meleg férfi-, nõi- és gyermekruhákat, kabátokat,

overálokat, csízmákat, bakancsokat, hótaposókat,
táskákat, öveket várunk.

Szívesen fogadunk megunt jó állapotban lévõ játékokat is!

Használt ruhákat kilóra is
átveszünk! 

Csak jó minõségû, hibátlan
állapotú, tiszta, divatos, fiatalos

ruhákat várunk.

Minden szombaton – 20 %
árkedvezményt adunk!
(Kivéve a bizományi áruból!)

AKCIÓ A SZORÁLIUMBAN! Novemberben a bérlet ára:

– 10x 6 perces bérletórára 4.000 Ft helyett 3.000.- forint!

– 10x 12 perces bérlet ára 7500 Ft helyett 6.500.- forint. 

Továbbra is szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

Nyitva tartás: H–P: 8-12-ig; 14-18 ráig;
szombaton: 8-12-ig.
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Kisgépek javítását vállalom! (motorkerékpár, robogó,
láncfûrész, fûnyíró, szivattyú, kerti traktor)

Érd. :  06-70/770-29-19.  

300 literes, 7 fiókos fagyasztó-
szekrény eladó. Érd.: Lakitelek,
Bem u. 20.

4 szobás lakás, teljesen
alápincézett családi ház
gyönyörû kerttel sürgõsen eladó.
Irányár: 10.500.000 Ft. Lakitelek,
Árpád u. 68. Tel.: 06-20/257-89-27

Azonnali kezdéssel konyhai
kisegítõ munkát,  gyermekfelügye-
letet, idõs gondozását vállalom.
Érd.: Márfi Anita, 06-70/568-34-92.

Akciós áron eladó – tulajdonostól – Lakitelek külterületén
1,6 ha, fiatal erdõ, akácos-nyárfás. K i v á l ó  b e f e k t e t é s ! 
Érdeklõdni lehet a 06-20/952-41-63-as mobilszámon.

Akác tûzifa felfûrészelve,
házhoz szállítva eladó. 2.300

Ft/q.  Felfûrészelt tûzifaakció:
1 kocsival (20 q) 25.000 forint. 

Tel.: 06-30/266-60-15

ELADÓ: Egy-egy két SZEMÉLYES REKAMIÉ, GYÜMÖLCS-CENTRI-
FUGA,  FÉRFI DZSEKI, FÉRFI TÉLIKABÁT, FÉRFI ÁTMENETI
KABÁT, FÉRFI BALLONKABÁT, 2 nagy tollpárna és szõnyegek is
eladók! 120 m2-es kertes, jó állapotú, karbantartott, teljes összkomfortú
családi ház. Parkosított utca-udvar, haszonkert, pince, melléképületek,
kocsibeálló. A 3 szoba parkettás, a többi helyiségen hidegburkolatos.
Központi fûtés gáz-. ésvegyes tüzelésû kazánnal, de van még külön
kémény kandalló vagy cserépkályha részére is.  Tel.: 76/327-508

120 m2 tetõre jó minõségû hódfarkú tetõcserép kedvezõ  (60 Ft/db) áron
eladó. Ugyanitt eladó 5 db PANEL 7x1,2 m-es. Érd.: 06-20/471-52-31

Sürgõsen eladó vagy nagyobb-
ra cserélném 71 m2-es, 7 éve
felújított régi típusú családi
házamat. I.á.: 6,5 M Ft. Érd.:
06-70/606-11-09; ill. 06-20/9-
609-444. 

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!

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)

NYITVA
A HÉT MINDEN NAPJÁN

ESTE 8-ig!! ! !  
Hétfõtõl pétekig    reggel   6-tól 
szombat-vasárnap reggel  7-tõl 

folyamatos akciókkal várjuk
Önöket!

Helyben sütött császárcselme
(39.- /db) és vajaskifli (30.-

/db)kapható!
Várjuk Önt is szeretettel!

BON-BON-
BONBON

Használt LCD-Tv eladó;
45 e forint!! 

Érd.:06-20/538-06-70.

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

Nov. 1-je után
tyúkok lesznek
eladók Váriéknál!
Érd.: 76/448-674.

Kiadó lakást ,  házat ,
nyaralót  keresek:  

06-70/3376656

Jó állapotban lévõ konyhabútor rozs-
damentes mosogatóval  eladó.  
Érd . :  06-30/267-35-09.

Ruhajavítást vállalok!
Függönyszegés, zippzárcse-
re. Nadrágfelhajtás...

Egyedi textil 
ajándéktárgyak

készítése.
Vargáné Bodor Judit

(06-30/388-61-37)

Szobai szekrénysor, heverõk,
kis rekamié olcsón eladó!
Tel.: 06-30/ 97-28-498.

RENAULT Clio eladó. Tel.: 76/448-584.

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

Eladó helyben egy jó
állapotú ETZ 250/301

motor.
Érd.: 

70/7710-638.

Egyedi minták: mesefigurák, virágok
és igény szerint bármilyen ábra vagy
felirat megjelenítése textíliára –
mosásálló festékkel. Zászlókészítés.

Dr. Fincicky Sándorné textilfestõ
Lakitelek, Iskola u. 2. 

Tel.: 76/448-992; 06-20/59-55-886

Korszerû konyhai eszközök folyam-
atosan rendelhetõk (széles
választékban).  Lakitelek, Móricz Zs. u.
47. Tel.: 76/449-370; ill. 70/516-16-13.

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

Kovács Ferenc
– szobafestõ 
– mázoló 
– tapétázó

Lakitelek, 
Árpád u. 1/a.

Tel.: 06-30/478-93-96 

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK:
Színes másolás, nyomtatás, névjegykártya-készítés.

Használt  mûszaki  c ikkek értékesítése.

Szeretettel várja Önt és családját

ROZIKA KONYHÁJA!
Jól bevált kifõzdea Szultán Grill

helyén!
Helyben fogyasztás-
ra, elvitelre (ételes-

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

ízekkel várják a vendégeket!
Napi ajánlat, menü!

Reggel  6- tó l  
hurka-ko lbász is

kapható!

Mákvirág
Galéria
Drogéria
Petõfi u. 1.

Újdonság: P A R F Ü M Ö K
díszcsomagolásban!

Festmények, díszgyertyák, apró ajándék-
tárgyak születés- vagy névnapra!

Nov. 5-tõl kerámia „ékszerek“, nyakba
valók közül is választhat!

V á r j u k  Ö n t  i s  s z e r e t e t t e l !



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ Mi a szösz, kedves Paraj kollega, maga otthon is
szokott aludni?“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Csorba
Attiláné. Selyem-akácfát nyert: Golovics Mihályné. 1.500Ft értékû mobil-
telefon-feltöltést (az IT-PAvilon ajándékát nyerte: Csáki Vilmosné. A vacsorát
nyerte: Utasi Imre, melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós
Csárdában egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Faragó Vilmosné,
Kulcsár Istvánné, Magóné Csík Ilona. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyere-
mények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Kö-
szönjük. A nyerteseknek gratulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat Galambos
Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) Klárik
Lászlónénak (selyemakác), Molnár Gábornak az IT-ajándékot! 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor *  Készült:
1000 példányban,  2012-ben * Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit * Fõszerkesztõ: Czinege Sándor * A szerkesztõség  postai  címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15.

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

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

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 
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A skót fogorvoshoz viszi fiafal feleségét.
– Ezt a fogat már legalább két  éve be kellett volna tömni! – mondja fejcsóválva a
fogorvos. 
– ....  (A skót válaszát, azaz a vicc poénját lásd a rejtvényben!)

Vízsz.: 1. A vicc csattanójának kezdete (z.b.: A, É, Á, O). 14. Fontos, lényeg-
bevágó. 15. Elmozdul az inga. 16. Õrlemény. 17. Nézd csak! 18. Akklimatizálódik, alka-
lmazkodik. 19. Az egyik szülõ. 20.  Kis súly. 21. Ewald Andreas Dupont rendezte
amerikai film címe. 22. Erdélyi fõnemes, fõkirálybíró, emlékiratíró (Péter; 1676-1752):
24. Csókolás; régiesen. 26. A cink vegyjele. 27. befizetés az APEH-nek. 29. Tanonc.
30. ... grófja; Rossini kétfelvonásos vígoperája. 31. Szóvége. 32. Nomen est …; a név
intõ jel. 34. A neptúnium vegyjele. 35. A szeretet jelképe. 38. Az a pénzrendszer,
amelyben a pénzegység értéke meghatározott súlyú nemesfémnek felel meg. 38.
Szótlan. 40. Végtelen hit! 41. Katonai, szövetség. 42. Tova. 43. Novella, lexikonbeli
rövidítéssel: 44. ... Lisa; Leonardo da Vinci festménye. 46. Rizs is, káposzta is van
ilyen. 48. ... Milan; olasz sportklub. 49. ... Ford; az USA 38. elnöke. 51. … róla;
messzirõl meglátszik rajta. 52. ... Fitzgerald; legendás amerikai dzsesszénekesnõ.
53. A búsuló juhász címû szobor alkotója (Miklós). 55. Baranyai „rejtvényközség“. 57.
Ijed, retten. 59. Dunántúli bazaltbánya helye. 60. Dönt a bíró. 61. Arra a helyre rendel.
63. Szekrényt ürítõ.

Függ.: 1. Lovacska, vesszõparipa, az irodalomtörténetbõl világszerte ismertté vált
francia szóval. 2. Megszûnõ (forrás). 3. Fogával maró. 4. Após, népiesen. 5. Sáv
szélei! 6. Euterpé a múzsája. 7. Erkölcstan. 8. Március 8-i. 9. Kerékabroncs! 10. Földbõl
elõtúrás. 11. Növénynemesítési mód. 12. Egykori iskolatípus. 13. Magyar Nagylexikon,
röviden. 20. Irodalmi mûvem. 21. Számítógép fontos része. 23. Példaadó tolnai
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MESE, melyet mindenki ismer:
EREDETI VERZIÓ:

A hangya a forró nyarat szorgalmasan
végigdolgozta, építgette-szépítgette há-
zát, és élelmet halmozott fel, felkészül-
vén a kemény télre. A tücsök úgy gondol-
ta, a hangya bolond, és végig mulatta a
nyarat Eljött a tél, a hangya nem fázott és
nem éhezett, ám a tücsök élelem és
szállás híján a hidegben lelte halálát.

A HUMÁNUS VERZIÓ:
A hangya a forró nyarat szorgalmasan
végigdolgozta,építgette-szépítgette házát,
és élelmet halmozott fel felkészülvén a
kemény télre. A tücsök úgy gondolta, a
hangya bolond, és végig mulatta a nyarat.
Eljött a tél, és a tücsök bekönyörögte

magát a balek hangyához, ahol tovább
mulatozott...

A MODERN VERZIÓ:

A hangya a forró nyarat szorgalmasan vé-
gig dolgozta, építgette-szépítgette házát,
és élelmet halmozott fel felkészülvén a
kemény télre. A tücsök úgy gondolta, a
hangya bolond, és végig mulatta a nyarat.
Eljött a hideg tél, és a nélkülözõ tücsök

sajtótájékoztatót hívott össze azt a kérdést
feszegetve, hogyan lehet az, hogy míg
egyesek kint fagyoskodnak a hidegben,
mások úgy élnek, minta hangya.
A kereskedelmi TV-k és a CNN felvétele-

ket mutattak be a didergõ tücsökrõl, és a
melegben, terített asztal mellett henyélõ
hangyáról. A világ döbbenten konstatálta
az égbekiáltó különbséget. Hogyan lehet-
séges egy ilyen jól fejlõdõ, épülõ ország-
ban a tücsköt így sorsára hagyni? A
NZSz (Nemzetközi Zöldbogarak Szövet-
sége) vezetõi több hírmûsorban is „zöld-
ellenes elfogultsággal“ vádolták a hangyát,
és felhívták a figyelmet arra a szomorú
tényre, hogy a világon sok tücsök áldoza-
ta ennek a kirekesztõ mozgalomnak.
Breki béka a tücsökkel együtt lépett fel a
Mónika Show-ban, és mindenki köny-
nyekre fakadt, amikor az „Azért Vannak
A Zöldbarátok“ címû slágert énekelték.
Több politikus jótékonysági bálon támo-

gatásukról biztosították a tücsköt, és olyan
javak juttatását helyezték kilátásba, ami-
bõl a tücsök az elõzõ kormányzati ciklus-
ban kimaradt.

L.L. politológus a „Mélyvíz“ adásában
kifejtette, hogy a hangya a tücsök kárára
szépen meggazdagodott, és egyúttal az
ilyen típusú jövedelmek elvonását célzó adó-
jogszabály szükségességét hangoztatta az

„egyenlõ közteherviselés“ szellemében.
Végül, az „Egyenlõ Esélyeket Az Anti-Zöl-

dekkel“ szervezet hathatós közremûkö-
dése nyomán a hangyát visszamenõleges
hatállyal megbírságolták, mert nyári mun-
kái közben nem foglalkoztatott elegendõ
számú zöld bogarat, adótartozásait behaj-
tották, a házát elkobozták. A hatóságilag ki-
telepített hangya házába a tücsök beköl-
tözött, felélte a hangya utolsó téli élelemtar-
talékait..., a hangya pedig eltûnt a hóban... 
Néhány nap múlva elfogyott az élelem, így
a tücsök fogta a cókmókját és elindult
újabb hangyát keresni... 
Ha a mai magyar valósággal bármi össze-
függést vél felfedezni, az csak a véletlen
mûve! (Ja, azt pedig nem is mondtam,
hogy a hangya egy rohadt rasszista!...)

Éjszaka érkezik haza a részeg férj. Kopog,
de a felesége nem engedni be. Újra kopog:
– Nyisd ki az ajtót! Virágot hoztam a szép-
ségemnek!
Az asszony ellágyul a kedvességre és

kinyitja az ajtót.
– De hát hol vannak a virágok?
– Miért, hol van a szépség?

Feleség a férjének:
– Dezsõ, te egész nap mást nem csinálsz,
csak a rejtvényt fejted! Hát már egy kedves
szót sem tudsz nekem mondani?
– Hány betûvel?

A fõnök aggódik a beosztottja miatt, mert
12:00-kor mindig elmegy valahová, 14:00-
kor megérkezik, és újra leül dolgozni.
Felbérel egy detektívet, hogy kiderítse, mit
csinál közben. A nyomozó másnap jelenti:
– János ismét elhagyta az irodát, beszállt
a kocsijába, a házához hajtott és bent le-
pihent. Utána megebédelt a hûtõjében
talált ételbõl, és lefeküdt a feleségével,
ezután elszívott egyet a legjobb szivarjai
közül, és visszajött dolgozni.
– Én már azt hittem, valami baj van... Ez
nagyon egészséges!
– Nos, megengedi, hogy tegezzem?
– Persze!
–  Akkor elmondanám újra: János elhagy-
ta az irodát, beszállt a kocsidba, a házad-
hoz hajtott és bent lepihent. Utána mege-
bédelt a hûtõdben talált ételbõl és lefeküdt
a feleségeddel, ezután elszívott egyet a
legjobb szivarjaid közül, és visszajött dol-
gozni... (Ugye milyen édes az anyanyelvünk?)

– Jenõ, hallottad hogy a Tibi kórházban van?
– Ne mondd, hiszen tegnap láttam egy
szõke bombázóval!
– Pont ezért! A felesége is látta!...
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