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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXV. évfolyam 3. szám (MÁRCIUS) Böjmás hava, KIKELET hava 

gr ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n  m o n d t a :  „ E g y n e k  m i n d e n  n e h é z ,  s o k n a k  s e m m i  s e m  le h e t e t l e n! “

Húsvét 
Isten szeretetének gyõzelme 
Errõl a mindent legyõzõ szeretetrõl tett

bizonyságot a názáreti Jézus. Az evangéli-
umok feljegyzéseiben a tanítványok megörökítették Jézus
életet és tanítását, és világosan áll minden kor embere elõtt,
hogy aki õt elfogadja és követi, az élet útját választja.

A keresztút, a kereszthalál és a feltámadás – a HÚSVÉT – a
hit ünnepe, mely gyõzelemrõl, diadalról szól.

A karácsony a szeretet ünnepe, mely a Golgotán teljesedik ki,
amikor az Isten Fia életét adta érettünk. Érettünk, akik oly
nehezen vagyunk képesek megbocsájtani „az ellenünk
vétkezõknek“.

A bonyolult világunkban nehezen tudunk ünnepelni is. Mert
az igazán nagy dolgok megéléséhez békére és csendre van
szükség. Ki kell emelkednünk a felszínességbõl. A keresztény-
ségnek van reményt hordozó és adó igazsága. Éppen a húsvét
ünnepe ad számunkra vigasztalást, reményt és erõt, mert
Jézus Krisztus drámája nem ért véget nagypénteken a
kereszten.

Mi, keresztény emberek hisszük, hogy Jézus feltámadt és
tapasztaljuk, hogy Jézus él! Örök érvényû, az egész történelmet
átható esemény az, amely húsvét hajnalán történt. 

Krisztus feltámadása erõt ad. Az Õ fénye beragyogja az egész
történelmet. Jézus legyõzte a bûnt és a halált, és a holtaknak
életet ajándékozott. Õ minden embert megváltott. Õ hív meg a
szeretetre, amely nem szûnik meg soha.

Húsvét üzenete tehát abban áll, hogy hittel csatlakozzunk a
feltámadt Krisztushoz és a tõle kapott erõvel tartsunk ki, sõt
növekedjünk a szeretetben és így építsük az országát, a
szeretet civilizációját. Ezért kell tisztelnünk minden embert,
bármilyen világnézeti meggyõzõdést, hitet is valljon. Ezért
kell  szeretettel tekintünk minden családra, minden népcso-
portra, minden vallási közösségre. Ezért kívánunk mindenkiv-
el együtt élni, dolgozni a megbékélés, a bizalom és a szeretet
kultúrájáért.

A mindent kutató és vizsgáló értelem mellett ma is a
szeretet erejében és hatalmában bízó hitre van szükségünk. 

A szeretet örök, nem hal meg, nem lehet keresztre feszíteni
és nem értéktelenedik el. A szeretet megújít, tartalommal tölti
meg az ember életét, és „sem a rozsda, sem a moly nem
tudja megemészteni“, de még a halál sem gyõzedelmeskedik
felette, mert a szeretet maga Isten.

Jézus elénk tárta és megmutatta, hogyan tud az ember
felemelkedni, igazán emberré válni. Gyõzött a szeretete.

A Nap minden emberre egyformán süt. 
Miért ne legyünk szeretetteljesek? 
Hiszen mindnyájan egyben reménykedünk: „Tenyerére fog

venni az Isten.“ – Ez a húsvét üzenete. Czinege Edit

Lakitelek Önkormányzata 
tisztelettel meghívja az érintetteket 

és az érdeklõdõket
2013. április 11-én 
17 órakor kezdõdõ

KÜLTERÜLETI FÓRUMRA 
(helyszín: Mûvelõdési Ház);

valamint

az április 12-én 17 órakor kezdõdõ
ÜDÜLÕTERÜLETI FÓRUMRA

(helyszín: Mûvelõdési Ház)

FELFELTÁMADT TÁMADT 
A HALÁLBÓLA HALÁLBÓL

„Vasárnap hajnal volt, néma
csend uralkodott a tájon. De
amikor a nap elsõ sugarai megje-
lentek az égen, a föld megre-
megett. Egy angyal érkezett, és
elhengerítette a követ a sírbolt
szájától. Az õrök szörnyen
megrémültek és elfutottak.
Mire az asszonyok megérkeztek

az illatszerekkel, a sírkamra már
nyitva állt, és Jézus teste nem
volt benne.
Az angyal így szólt hozzájuk:
– Ne féljetek! A nazareti Jézust
keresitek? Nincs itt. Feltámadt! 

Jézus tanítványai nem hitték el
az asszonyok szavait. Képze-
lõdésnek tartották az egészet. De
Péter és János elmentek a
sírhoz, hogy személyesen
gyõzõdjenek meg az elmondot-
takról.

Látták a gyolcsot, amelybe
Jézus holttestét göngyölték, és
ott feküdt a kendõ is, mely az
arcát takarta. János azonnal
rájött, hogy senki sem lophatta el
a testet. Igaz volt tehát, amit az
asszonyok mondtak! Jézus
valóban feltámadt a halálból!“ 

Kegyelemteljes 
húsvéti ünnepet 
kívánunk minden 

olvasónknak!

A Lakitelek – Nyárlõrinc  
Református  Társegyházközség

A LAKITELEKI TEMPLOM
HARANGJÁNAK JAVÁRA

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
rendez a lakiteleki mûvelõdési házban 

2013. április 27-én 20 órától.

ZENÉL: Belicza András és Nánási Lívia 
TOMBOLA elõvételben is kapható!

(Ha szívesen támogatja tombolahúzásunkat,

felajánlását leadhatja a szervezõknél, vagy a

lelkészi hivatalban.)

A BÁL ELÕTT 18 órai kezdettel a
mûvelõdési ház színháztermében

ZENÉS – TÁNCOS
SZÓRAKOZTATÓ MÛSOR LESZ,

melyre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt!

FELLÉPNEK: Lakiteleki néptánccsoportok,
Kéknefelejcs citerazenekar, Fejõs Jenõ nótaénekes,
kíséri: ifj. Farkas Béla prímás és zenekara
BELÉPÕJEGY:  EGY  TÁMOGATÓJEGY
megvásárlásása, mellyel a 18 órai elõadáson is részt vehet.

Bõvebb felvilágosítás, asztalfoglalás:
Csikós Mihálynál (70/430-10-63)

Magyarné S. Kovács Mónikánál (70/639-66-15) 



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Faragó Arnold (László Bianka)
Jenovai Hanna Bianka (Mihály Anett Beatrix)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet Tiszakécske
(Egészségház) Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

MAGYARI ZOLTÁN (1937)

LABANCZ ISTVÁN (1940)

ÉZSIÁS JÁNOSNÉ HAJNAL ANNA (1925)

CSILLE LAJOS ELEKNÉ TÚRI ILONA IRÉN (1932)

LOVAS SZILVESZTER (1947)
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Kedves Betegek!

w Örömmel tudatjuk, hogy Rácz doktor
rendelõjének a felújítása elkészült, ismét a
régi helyén fogadja a betegeit!

A rendelési idõ:
Hétfõn: 1230 – 1630-ig
kedd: 1300 – 1630-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

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

A VÉRVÉTEL NAPJA: HÉTFÕ, fél 7- 9-ig 

Lakitelek 
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

FONTOS TELEFONSZÁMOK: 

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):       06-20/539-58-99
Török Nándor (polgárõr):       06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (polgárõr):        06-30/370-04-81 
Varga Róbert (tûzoltóparancsnok) 06-70/672-55-46
Rendõrség – Tiszakécske Ügyelet 06- 20/539-84-89

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt.

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

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

KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondok köszönetet 

a gyászoló család nevében
mindazoknak, akik testvéremet,

Puskás Bélát
az utolsó útjára elkísérék, fájdalmunkat  enyhíteni

igyekeztek, sírjára koszorút, virágot tettek.
Külön köszönet a Lakiteleki Sportegyesületnek, a

Kecskeméti Sportklubnak a megkülönböztetett
tiszteletért.

Puskás Mariann

Rendelõfelújítás
2012 februárjában a rendelõ feletti lakás

csõtörése miatt használhatatlanná vált az I. sz.
háziorvosi rendelõ. A szükséges adminisztratív
körök (biztosítóval való egyezkedés, alkudozás)
megtétele után 2012 telén lehetõvé vált a rendelõ
teljes felújításának elkezdése. Az önkormányzati
tulajdonú rendelõ felújításának anyagi hátterét a
biztosító által kifizetett kárösszeg, az önkor-
mányzat és a saját anyagi hozzájárulásom biztosí-
totta. Az önkormányzattól „szabad kezet kaptam“ a
rendelõ kialakítására, mely – az anyagi keretek
betartásával – saját elképzelés szerint történhetett.
Cél az apróbb helységek megszüntetése, a ren-
delõ modernebbé tétele volt. 

A felújításhoz szükség volt falak áthelyezésére,
az elektromos hálózat és a fûtésrendszer teljes
átalakítására, burkolásra, a falakon fennmaradt
csempék javítására. Megtörtént a belsõ szigetelés,
a teljes festés-mázolás is. Új bútorokkal is bõvült a
rendelõ. A munkálatok végeztével 2013 már-
ciusában megtörtént a visszaköltözés is. 

A rendelési idõ az alábbiak szerint történik:
hétfõ: 13-1530-ig, kedd: 13-1630-ig, szerdától péntekig
730-12 óráig (a régi idõbeosztás szerint).

A felújításban résztvevõ mestereken kívül
köszönetet szeretnék mondani a Laki-Gazda kft
dolgozóinak az oda-vissza költözésben vállalt
segítségért, Rozsnyói Ákosnak számítástechnikai
munkájáért, az Önkormányzat képviselõ-
testületének is. Köszönettel tartozom Kalocsa
doktor úrnak és asszisztenciájának a segítõkész
hozzáállásért, hogy a közös rendelõben a
munka minél zavartalanabb legyen. Köszönetet
mondok asszisztenseimnek, Csillának és
Eszternek, hogy hozzáállásukkal segítették a
rendelések gördülékenyebbé tételét. És külön
köszönöm mindkét praxis betegeinek, hogy
türelmükkel, bátorító szavaikkal, biztatásukkal a
zsúfoltságból eredõ feszültségeket a lehetõ
legkisebbre csökkentették. dr. Rácz Péter

Emlékezés édesapánk,

FARAGÓ JÓZSEF
halálának 7. évfordulóján

Ne fájjonk nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok!
ha szép idõ van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog,
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hulló csillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetetk, 
Hogy boldog lehessen szívetek. 
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok…

Emlékeznek rá: gyermekei, v. felesége, unokái, veje.

Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek. 

Mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek. 

Gondolatban velünk vagy, bármerre is járunk,

Tudjuk, hogy nem jössz, és mégis várunk!

Ifj. Bende Sándor 
halálának 1. évfordulójára
emlékezünk: 

szüleid
és családod

„Szívünk egy darabja távozott veled,
hiányozni fogsz, te áldott jó lélek.
Soha nem fogy el bennünk el a szeretet lángja,
mindenki tudja, hogy a kérdésre a választ hiába várja...“

Könnyes szemmel és fájó szívvel
emlékezünk

Kökény
Gergelyre
halálának

3. évfordulóján:
Szeretõ felsége 

és családja

Fájó szívvel búcsúzunk 
Magyari Zoltántól, 

aki tragikus hirtelenséggel hunyt el.
Megõrizzük jó emlékezetünkben: szomszédai

Köszönetet mondunk minden rokonnak,
ismerõsnek, szomszédnak, akik

Labancz Istvánt
utolsó útjára elkísérték,
gyászunkban együtt
éreztek velünk,

a gyászoló család

Drága lelked nyugodjon 
Mindörökké békében.

Köszöntõ: Tar Mihálynét
közelgõ születésnapja al-
kalmából szeretettel kö-
szönti  egy volt munkatársa. 

Jó egészséget és boldog
nyugdíjas éveket kíván.

EMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezem férjemre,

Hajagos Istvánra,
halálának 22. évfordulóján, 

lányomra, Cziráki Károlyné
Hajagos Erzsébetre, aki 20

esztendeje távozott el közülünk,

és vejemre, Kozma Kálmánra,
aki 10 éve már, hogy elhunyt. 

A szeretõ család
nevében: Hajagos Istvánné

„Emberek állták körül a koporsód, 
hogy tiszteletüket tegyék, az utolsót.
Barátok, ismerõsök, rokonok, síró emberek,
elviselhetetlen fájdalom.
Õszinte érzelmek. 
Gyerekek, unokák, testvérek, és 
sok-sok ismerõs, kiket itt hagytál,
Búcsúzunk mi is tõled. 
Tested nyugodjék békében.“

Gál Ferencre
emlékeznek szerettei:

felesége, lányai, unokái,
dédik, és a család többi tagja.
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Március 1-jén volt a 2013. évi Falugyûlés
Március elsõ napján tartotta meg az Önkormányzat az idei Falugyûlést a

Mûvelõdési Házban. A korábbi évekhez képest kevesebb érdeklõdõ jött el
meghallgatni az Önkormányzat elõzõ évi beszámolóját. Felföldi Zoltán pol-
gármester tájékoztatóját ebben az évben is Power Point vetítéssel egészítette ki,
így beszámolóját írásos formában is követni lehetett.

A polgármester általánosságban ismertette az önkormányzati szféra 2012-ben
történt változásait. Az új köznevelési törvény elfogadásával, 2013-tól az általános
iskolai nevelés szakmai feladata állami kézbe került, az iskolai épületek
mûködtetésének feladatait azonban helyi szinten megtartotta Lakitelek. Mind
pénzügyi, mind érzelmi szempontból fontos döntés volt ez.

2013-tól megváltoztak a Polgármesteri Hivatal feladatai is. Felállt a tiszakécskei
központú járási hivatal, amely több ügyet átvett a helyi Polgármesteri Hivataltól,
például: ápolási díj, közgyógyellátás, gyermekvédelmi intézkedés, egyes hatósági
feladatok. A járási rendszer bevezetése körülbelül 5-10%-os feladatcsökkenést
hozott a Hivatalnak, ezzel szemben a Hivatal létszáma 40%-kal csökkent. 2011
végén 17 köztisztviselõ dolgozott a Hivatalban, ez a szám 2013-ban 11-re
csökkent. Többen a járási hivatalhoz kerültek, másokat áthelyeztek más
munkakörbe, de van, aki más helyen talált munkát.

2013-tól az ivóvízhálózat önkormányzati tulajdonba került, Lakitelek is megkap-
ta az ivóvízhálózat tulajdonjogát. A tulajdonjog megszerzése azonban nem jelen-
ti a hálózat üzemeltetésének lehetõségét, azt továbbra is a Bácsvíz Zrt.
üzemelteti.

A hulladékszállítás tekintetében is változások történtek 2012-ben. 2013-tól az
állam állapítja meg a hulladékszállítás díjait. A szelektív hulladékgyûjtést 2013
elõtt csak áremeléssel lehetett volna bevezetni. Az új hulladékszállítási törvény a
nem szelektív hulladékgyûjtést még jobban „bünteti“, így jelentõs ösztönzés van
a szelektív hulladékgyûjtés bevezetésére.

A kecskeméti hulladéklerakóval vitában áll az Önkormányzat a lerakó egyoldalú
díjemelései miatt. Éves szinten 5 millió Ft emelést jelentett volna Lakiteleknek a hul-
ladéklerakó plusz igénye. Az emelést a település kifizetni nem tudja, az Önkormányzat
a lakosságra nem kívánja áthárítani, így a szolgáltatóval került vitába a település.

Az 5.000 fõ alatti önkormányzatok adósságának állami átvétele is érintette 2012
végén Lakiteleket. A tavalyi év eseményei közül ez volt az egyik legjelentõsebb.
Lakiteleknek 780.000.000 Ft nettó adóssága volt, amely 2013-tól megszûnt. Ettõl
függetlenül továbbra is van néhány hitel jellegû kötelezettsége az Önkormányzat-
nak. A Víziközmû Társulat 2006-ban 325.000.000 Ft hitelt vett fel a csatornázás
finanszírozására. A hitelhez az Önkormányzat készfizetõ kezességet vállalt. A
Társulat a hitelnek csak a tõkerészét tudja visszafizetni, a kamat visz-
szafizetésének kötelezettsége az Önkormányzatot terheli, amely évente
18.000.000 Ft-ot tesz ki. A K&H Bank három alkalommal emelt a víziközmû hitel-
nél egyoldalúan kamatot, ami plusz 13.500.000 Ft kiadást jelent. Az Önkor-
mányzat bírósághoz fordult az ügyben. 2003-ban közvilágítási lámpatest csere
volt Lakiteleken. A cserét 15 éven keresztül kell megfizetnie a településnek a
Démász felé. Ez a kiadás évente 13.080.000 Ft kötelezettséget jelent. A mind-
ezekbõl adódó hiteljellegû fizetési kötelezettség kb. 42.000.000 Ft-ot tesz ki to-
vábbra is évente a településnek. Máshogy nézne ki Lakitelek költségvetése, ha
ezek az összegek nem terhelnék minden évben.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerint az Önkormányzat
a költségvetésében nem tervezhet hiányt. Ennek megfelelõen kellett összeállítani
a 2013. évi lakiteleki költségvetést. A beruházások települési szinten csak
pályázatok útján tudnak megvalósulni, minden lehetõséget megpróbál megragad-
ni Lakitelek, hogy fejlõdhessen a település.

2013-ban több más eredményt is elért az Önkormányzat. 2012. április 1-jétõl a
Laki-Gazda Kft. szállítja a szilárd hulladékot. 2012-ben bérelt autóval, 2013-tól
már saját tulajdonú a kukásautó. A szippantás három lépcsõben került önkor-
mányzati kézbe. 2011. április 1-jétõl a díjfizetés alapja a fogyasztott ivóvíz mennyi-
sége. 2012. január 1-jétõl a Laki-Gazda Kft. végezte a szippantási tevékenységet,
majd 2013. január 1-jétõl már a közszolgáltató is a Laki-Gazda Kft. lett.

2013-ban is lesz kátyúzás olyan formában, mint a korábbi évek során: helyi
emberek részvételével, Tiszakécskérõl hozott aszfalttal, lakiteleki vállalkozó által
felajánlott autóval. Így sokkal többet lehet megcsinálni, mintha külsõ vállalkozás
csinálná.

A beruházásokról szólva Felföldi Zoltán elmondta: az elmúlt két esztendõben

1,8 milliárd Ft értékû fejlesztés valósult meg Lakiteleken. Az iskola környe-
zettudatosságot formáló pályázata keretében le fogják szigetelni az iskolaépület
egy részét, kerékpártárolót építenek, és az esõvízbõl oldják majd meg a WC-k
öblítését. A beruházás költsége 72.000.000 Ft. Az új óvoda bõvülni fog egy
114.000.000 Ft összegû pályázat révén. A Gondozási Központ nappali ellátásának
fejlesztésére 50.000.000 Ft összeget nyert az Önkormányzat. A bentlakásos rész-
leg fejlesztésére beadott pályázat még nem került elbírálásra. A Deák István utca
felújítása és a körforgalom építése tavasszal fog elkezdõdni, 121.000.000 Ft érték-
ben valósul meg. A Tõsfürdõben egy vízi foglalkoztató medence fog épülni vál-
lalkozói közremûködéssel, 49.000.000 Ft-ból. A nyárlõrinci határút és az Autós
Csárda között tavasszal meg fog épülni az új kerékpárút 198.000.000 Ft összegben.

A Polgármesteri Hivatal, a Mûvelõdési Ház és a Rendõrség épülete teljesen
megújult 223.000.000 Ft-ból. Tavaly megvalósult beruházás a napelemek elhe-
lyezése az Eötvös Iskola tetején, 22.000.000 Ft értékben. A csapadékvíz elvezetõ
hálózat is szinte teljesen elkészült már 104.000.000 Ft-ból. Két év alatt 80.000.000
Ft ÖNHIKI támogatás érkezett Lakitelekre.

Néhány újdonság 2012-bõl: a Gondozási Központ keretei között elindult a
tanyagondnokság mûködése. Szeptembertõl tanrendbe illesztett lovas oktatás
zajlik az Eötvös Iskolában. Ehhez a Népfõiskola biztosítja a helyet, a lakiteleki
lovas polgárõrök a lovakat és a szerszámokat, az oktató is lakiteleki. Szintén
szeptembertõl mûködik Lakiteleken a Tûzoltózenekar.

Önkormányzati gazdasági társaságai közül a Laki-Gazda Kft. a település-
üzemeltetés, a szemétszállítás, a szippantás területén, valamint az egyes
beruházások megvalósításában vesz részt, 2012-ben nyereséges volt. A Laki-
Konyha Kft. esetében megtörtént a piac felé nyitás, rendezvényekre, lakodalmakra
is fõz a Kft. A rezsidíj csökkenés és a Kft. munkatársainak cserélése miatt ön-
fenntartó szinten üzemelt a Kft. 2012-ben. A Tõserdõ Turisztikai Kft.-hez tartozott
2012-ben a Tõsfürdõ (mely az idén is 6 milliós nyereséggel zárt! sic.), a csónak-
kölcsönzõ, a kalandpark, a Holt-Tisza és környéke. A Tõserdõ Kft. összességében
veszteséggel zárta az évet, mivel sok olyan feladatot kapott, ami jövedelmet nem
termelt, de el kellett látni.

Felföldi Zoltán végezetül Lakitelek településképérõl szólt. 2012 folyamán a
falukép is változott. A Mûvelõdési Ház elõtti parkban felállításra került egy
kopjafa, a Templom téren felavatták Petõfi Sándor mellszobrát, a téren
tájékoztató és köszönõ táblákat helyeztek ki. Az Alkotmány utcán fasort
telepített az Önkormányzat.

A polgármester beszámolóját követõen kezdõdtek a kérdések. Elõször senki
sem jelentkezett. A polgármester már majdnem bezárta a Falugyûlést, mikor ket-
ten mégis tettek fel kérdést az Önkormányzat vezetõjének.

Major Péter helyi lakos azt sérelmezte, hogy Lakitelek a regionális, a megyei
sajtóban mindig csak a negatív hírek kapcsán jelenik meg, pedig vannak pozitív
hírek is. Szerinte az Önkormányzatnál vannak olyan képviselõk, akik pozitív
hírekrõl is tájékoztathatnának a megyei és Kecskemét környéki lapokban.
Felföldi Zoltán szerint a helyi szintû tájékoztatásban részt tud venni az Önkor-
mányzat honlapja. Mellette tájékoztat az Önkormányzattól független Lakiteleki
Újság és Lakitelekma.hu is. Hogy a megyei és az országos lapokban mi jelenik
meg Lakitelekrõl, arra kevés ráhatással tud lenni a település. Példának hozta az
RTL Klub egyik mûsorát, amely néhány hónapja a gyermekéhezésrõl forgatott
Lakiteleken. Végül nem került adásba a történet, mivel az RTL Klub bevallása
szerint nem találtak éhezõ gyereket Lakiteleken.

Puskás Mariann helyi lakos a szemétszállításról kérdezett. Javasolta, hogy az
üdülõterületen ne zsákokban kelljen gyûjteni a szemetet, mivel azokat a kóbor
macskák széttépik. Téli fagyban az üdülõterületen talált egy elpusztult macskát,
amit kérése ellenére csak sok idõ múlva vitt el az Önkormányzat. Nehezményez-
te, hogy a csekkes leveleket pontatlanul kézbesítik, olykor nem megfelelõ
postaládában landolnak; így a késedelmi pótlékot nekik kell fizetni. Végül kérte,
hogy fejlesszenek valamit a Tõserdõben, mivel minden második üdülõ eladó.

Mint Felföldi Zoltán mondta: a Képviselõ-testület döntése alapján történik a
szemétszállítás úgy, ahogy. Az üdülõterületen a zsákos módszer az egyszerûbb
a nem állandó lakosok miatt. A Tõserdõ fejlesztése ha lassan is, de folyamatosan
halad. Felújították a hidat, a kilátót, elkészült kalandpark és a csónakkölcsönzõ,
folyamatban van a tõsfürdõi vízi foglalkoztató építése, valamint a Holt-Tisza part
tisztítása.

Két kérdés után végül valóban vége lett a 2013. évi Falugyûlésnek.
Varga Zoltán
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Március idusa – 2013
Az egész országra hótakaró borult március közepén, rég nem látott és megélt ítéletidõvel küzdöt-

tek honfitársaink a Dunántúlon. Dideregve érkeztünk mi is a községi ünnepségünkre 15-én reggel.
S örömmel töltött el, hogy a zord idõ ellenére is igen sokan összejöttünk, hogy részesei legyünk
az ünneplésnek, honfitársaink állampolgársági eskütételének. Köszönet illeti azokat, akik az
országzászló körül – a tér jelentõs részérõl – ellapátolták a havat!
A zászlófelvonást követõen a református
templom adott védelmet az ünnepsé-
günknek. Az óvodások mûsora ráhangolta
az ünneplõket a nemzeti érzés erõsítésére,
de a könnyeink csorogtak, amikor Czirják
Mária, Czirják Áron, Fejér Lajos és Gál
Ernõ – gyergyókilyénfalvi magyar
testvéreink –  letették az állampolgársági esküjüket.  Trianon átkát, ezt az igazságtalanságot
nagyon nehéz indulatok nélkül kezelni majd száz év múltán is!...

A törvény elõírása szerint magyar állam-
polgárrá akkor válnak, ha településünk
polgármestere, Felföldi Zoltán elõtt
esküt tesznek. Elsõként õ köszöntötte az
ünneplõket, majd következett az eskütétel.

„Én, …………….. esküszöm/fogadom,
hogy Magyarországot hazámnak tekintem.
A Magyar Köztársaságnak hû állampol-
gára leszek. Alkotmányát és törvényeit

tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erõmhöz mérten megvédem, képességeimnek
megfelelõen szolgálom. Isten engem úgy segéljen.“
Ezt követõen Kissné Zoboki Anita anyakönyvvezetõ köszöntötte a vendégeket.
„Köszöntöm Önöket Magyarország új állampolgáraként! Az imént elhangzott esküvel már
nemcsak a magyar nemzetnek, de a magyar hazának is teljes jogú, elkötelezett tagjai let-
tek. A nemzeti múlt ismerete és megbecsülése, amelyet szülõföldjérõl, rokoni és baráti
kapcsolataikból hoztak magukkal, az egyik kulcs a boldogabb jövõhöz. 
A másik, a nemzetért, a hazáért, a szûkebb környezetünkért végzett munka, és ha kell, az
áldozatvállalás is. A nemzetet szolgálni, a hazát építeni, a család szellemi és anyagi
gazdagodását elérni, csak így lehet és csak így érdemes.
Derüljön fényre ez a föld, mely talpalatnyi ugyan, de magyar és a hazánk. Mutasson irányt
a nemzet minden tagjának bárhol éljen is a világban, és sugározzon baráti meleget más
népek fiainak határainkon innen és túl.
Történjen bármi, szeressék, becsüljék, óvják e hazát!“

Március 15-én a hazaszeretet érzése egyébként is sokkal jobban munkál bennünk, mint
az év többi napján. A kokárda alatt sokkal hevesebben ver a szív; túláradó nemzeti érzés
vesz mindnyájunkat a hatalmába, s a Nemzeti dal együtemre dobol a lelkünkben.
Lélekben minden magyarral összekapaszkodunk, meg-
fogjuk egymás kezét, és újra és újra tudomásul vesszük,
hogy mi a kötelességünk,  mi a feladatunk a hazánkkal
szemben, mit kell tennünk a hazánkért – 1848 szellemében!
Lezsák Sándor az országgyûlés alelnöke egy
lengyelországi ünnepségrõl érkezett haza ünnepelni
közénk; s még inkább erõsítette bennünk a nemzeti érzést
a beszédével. A 148-as márciusi követelés 12. pontja tel-
jesünk itt nálunk, egyfajta uniót ünnepeltünk Erdéllyel, hiszen a székely testvérek
fogadalmával egyesült a két nép. Most ismét többen lettünk négy fõvel! Erõsödtünk! De csak

így maradhat meg a magyar nemzet!
Össze kell fognunk! Egy célért kell mun-
kálkodnunk. Mert csak így boldogulhatunk!

Az országzászlónk ismét félárbócra
ereszkedett, az ünneplõk haza-
mentek... S védõn õrzi az új lobogót a
téren a tárt szárnyú turulmadár!

Czinege Edit

Védjük meg Lakiteleken is a rezsicsökkentést!
Magyarországon 2002 és 2010 között a gáz ára a
háromszorosára nõtt, az áramár pedig megduplázó-
dott. Az energetikai cégek éveken át tízmilliárdokat
kerestek a magyar embereken, körülbelül ezermil-
liárd forint haszonra téve szert privatizálásuk óta. 

Magyarország kormánya most ennek az idõszaknak vetett véget
azzal, hogy csökkentette a családok rezsijét, és további rezsicsökken-
tést tervez.

Ugyanakkor folyamatos belföldi és nemzetközi nyomás tapasztal-
ható a rezsicsökkentés ügyében. Ennek a nyomásnak csak akkor
lehet ellenállni, ha a magyar családok mindenki számára nyilván-
valóvá teszik: akarják a rezsicsökkentést.

Ezért Lakiteleken is aláírásgyûjtés indul a rezsicsökkentés támo-
gatásáért. A rezsicsökkentést támogató íveket alábbi helyeken
láthatják el az emberek kézjegyükkel: Jutka ABC, Kék ABC, Magyar
Pékség, Fotóbolt (Kossuth utca), Antológia könyvesbolt,
Szabó Tüzép, Ancsa Presszó, Czakóék Autóalkatrész-boltja.

Kérünk minden lakitelekit – pártállástól függetlenül – támogassa
aláírásával a kormány kezdeményezését, védjük meg együtt a rezsi-
csökkentést!

25 esztendõs a Lakiteleki Újság!
Az elõzõ számban – bevallom –, elég nehéz

feladatot adtam az olvasóknak; csak az tudott rá
helyesen válaszolni, akinek vagy megvolt az elsõ
száma a családi archívumban, vagy elment a
könyvtárba, s megnézte, végig bogarászta azt.
Két olvasót jutalmazunk egy-egy könyvvel: Tubak

Csillát és a Rozsnyói családot. (A nyeremények a
szerkesztõségben átvehetõk!)

Ebben a számban olyan feladatot kapnak, amelyik sokkal
köny-nyebb: Meg kell fogalmazni, mióta olvasója a
Lakiteleki Újságnak, miért kedveli, illetve mit szeretne
szívesen látni benne, amirõl szívesen olvasna, s egyál-
talán min kellene változtatni a jövõben...

Ezeket a munkákat, a bátor, segítségetnyújtó fogal-
mazványokat is JUTALMAZZUK! Ajándékokat adunk érte! Cz.E.

Lakiteleki

Újság
Nagyon bízunk

abban, hogy a

2 0 0 6 - o s

vÆlasztÆskor ez

a kormÆny

eltakarodik a

nyakunkból!!!

Elegünk van a

l o p Æ s b ó l ,

hazugsÆg-ból,

az öntömjØne-

zØasbıl,  az

orszÆg vagy-

onÆnak oszto-

Mit tesznek a kisem-
bereel?Az utolsó
centig bevasalják az
adóját, megdolgoz-
tatják, kizsarolják, a
pénzét, erejét kisaj-
tolják.
Főleg a nagyavál-
lalkozók meg nagy
ívben letojják! 
Ha el tudja olvasni,
akkor csak egyet
érthet, mert a saját
bőrén is ezt tapasz-
talhatja!
Undirító komcsik
ülnek a nyakunkon,

Idén is letették a Muraközy János Honvéd
Hagyományõrzõ Egysület új tagjai az

ünneplõ gyülekezet elõtt az esküjüket. 
Az alábbi fogadalomra esküdtek a márciusi ünnepségünkön. Most is
nagyon megható volt! Nagyon jó lenne, ha nemcsak õk, hanem más
egyesületi tagok is eszerint élnének, sõt minden lakitekei, minden
magyar ember! Mert ez az eskü EMBERKÉNT kötelez!
En, ............ az Egylet tagjaként esküszöm, hogy...
...Megismerem, ápolom és továbbadom a magyar hagyományokat.
...Segítem bajtársaimat, az Egylet tagjait.
...Segítem, támogatom, megvédem a gyengébbeket és a rászorulókat.
...Tisztelem szüleimet, testvéreimet. 
...Becsülöm és segítem a felnõtteket, az idõseket.
...Fegyelmezetten, kulturáltan viselkedem, minden helyzetben példamu-
tató önfegyelmet tanúsítok.
...Az erkölcsi szabályokat és a jogszabályokat betartom.
...A közösségi munkákban tevékenyen részt veszek.
...Szeretem szülõföldemet, hazámat, a történelmi Magyarországot,
annak megismerésére törekszem.
...Óvom a természetet.
...Mindig szem elõtt tartom, hogy viselkedésem alapján Lakiteleket és
a lakitelekieket, külföldön Magyarországot és a magyar nemzetet
minõsítik.
Isten engem úgy segéljen!

Fincickyné Piroska szavalt, s õ
varrta az új országzászlónkat is!
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Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Mobil: +3630/621-0063 Email: polgarorseg@lakitelek.hu

A polgárõrség hírei

Az Önkéntes
Tûzoltó

Egyesület hírei
2013-ban is: „Ha baj van, segítünk!“

Március 1-jén, a Nemzetközi Pol-
gári Védelem Napján emlék-
érmet vehetett át Tóth Ferenc
ÖTE-tag, a Petõfi Mentõcsoport
tagja a Petõfi Mentõcsoport sike-
res minõsítéséért, a feladatok pél-
daértékû ellátásáért Budapesten,
az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóságon. Gratulálunk! 

Március 13-án erdõtûzvédelmi
konferencia volt Kecskeméten, a
bugaci õsborókás tûz után egy
évvel. A konferencián a Lakitelek
Önkéntes Tûzoltó Egyesületet
Beregszászi Sándor és Török
Nándor tagunk képviselte.

Március 15-én délelõtt mûszaki
mentéshez riasztották az önkén-
tes tûzoltókat. A télies idõjárási
viszonyok miatt keresztbe fordult
egy kamion a 44-es fõúton, a
Szóráth-dûlõnél. A fagyasztott
árut szállító kamion kimentésére
riasztották a lakiteleki önkénte-
seket, végül darunak kellett az
útra visszafordítania a kamiont.

Március 15-én délután segítség
indult Bács-Kiskun megyébõl
az M1-es autópályára, ahol sok
száz autó ragadt a hó fogságá-
ban. A megyei katasztrófavéde-
lem által szervezett buszon a
Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület 5 tagja is ott volt, végül nem
kellett beavatkozniuk a Bács
megyeieknek.

Március 15-én este gálamûsor
volt a Mûvelõdési Házban, ame-
lyen fellépett a lakiteleki Tûzoltó-
zenekar is.

Március 18-án kisebb tûz volt
egy lakiteleki ipari épületben.
Riasztva lettek a lakiteleki
tûzoltók is, jelentõsebb anyagi kár
nem keletkezett a tûzben.

Gyûjtsük össze a lakiteleki
tûzoltó emlékeket! Továbbra is
várjuk a helyi tûzoltó relikviákat,
régiségeket fénymásolásra vagy
szkennelésre, hogy azokat ké-
sõbb be lehessen mutatni a
nagyérdemûnek.

Madari Andor elnök: 30/412-54-17
Varga Róbert parancsnok:
70/672-55-46
E-mail cím: ote@lakitelek.hu

Kedves Olvasó!

Szeretettel hívjuk 2013. április 06-án
(szombaton) napján az Árpádszállási

vasúti megállóhely mögött lévõ, lovas
pálya felavatására, családi napra.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, akik
szeretnének a friss tavaszban eltölteni egy napot,
hogy jobban megismerhessék a lovas életet, a lovas
polgárõrök munkáját! Várunk mindenkit, aki szereti a
mókát, a jó hangulatot és persze a lovakat! 

Tervezett program/ajánló:
Fél 9-tõl gyülekezõ, majd 9 órától az egyesület

lovasai nyílt idomító edzésen vesznek részt
Somogyi Zsuzsanna sportlovas oktató
vezényletével.
1030-kor ifj. Zerinváry Szilárd lovas szakmai
elõadása, bemutatója a lóval való kommuniká-
cióról, (utána külön tud foglalkozni a lovakkal igény
szerint...)
10 óra felé indul közben a közös fõzés, bográ-
csozás, majd EBÉD,
14 órakor kezdõdik a pálya avatása, a kapu fölöt-
ti felirat felhelyezése, a köszönõ tábla kihelyezése.
15 óratól – PUSZTA OLIMPIA (ló nélkül) – játékos
csapatverseny, amelyen minden bátor jelentkezõ
részt vehet! 

Napközben a gyermekeknek, a felnõtteknek
lovaglási lehetõség, … és még sok egyéb érdekes
program...

Várjuk azokat a baráti társaságokat is, akik
szeretnének saját részükre fõzni. Hely van, fel-
szerelést, alapanyagot hozzanak magukkal! A
családi nap jellegébõl adódóan „batyus“ a nap, azaz
kérünk mindenkit, amennyiben a helyszínen kíván
fõzni-étkezni, hozzon magával evõeszközt, tányért,
poharat és a saját részére inni valót is...

Madari Róbert elnök

A Polgárõrség Lakitelek hírei
A polgárõrség a mindennapos járõrözõ

tevékenysége mellett, felkérés alapján közremûködik
községi, közösségi rendezvények biztonságos
lebonyolításában, temetéskor a közlekedés
elõsegítésében és a parkolókban lévõ gépkocsik biz-
tonságának fenntartásában.

Sajnos március hónapban is két alkalommal tel-
jesítettek szolgálatot polgárõreink temetések idején.
A külön szolgálatokban Ágoston Györgyné, id.
Salánki Imre, Keresztúri Dénes, Madari Róbert
vettek részt.

A március 15-ei megemlékezés keretében
egyesületünk is elhelyezte a tisztelgés koszorúját
Petõfi Sándor szobránál. A zord idõjárás nem tette
lehetõvé, hogy lovas polgárõreink díszelgése mellett
emlékezzünk az 1848-as szabadságharcra. Az ünnep
délutánján rendezett gálamûsor keretében egyesü-
letünk alapítója, egykori elnöke, a Bács-Kiskun
Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségének
elnöke, Szabó Mihály vehette át a „Lakitelek
közbiztonságáért“ díjat. Elnök úr több évtizede
önkéntesen végzett tevékenységének eredménye,
hogy Lakiteleken, Bács-Kiskun megyébenilyen magas

színvonalon és nagy létszámmal mûködik a polgárõr
mozgalom. A képviselõ-testület egyesületünk aján-
lásával egyet-értve adományozta Szabó Mihálynak
ezt a megtisztelõ címet. 

Tisztelt Elnök úr, kedves Misi! További munkádhoz jó
egészséget, erõt és kitartást kíván egyesületünk min-
den tagja!

A jó idõ beköszöntével egyre több a kerékpáros
községünk útjain. Kérünk minden kerékpárost, hogy
saját és a többi közlekedõ biztonsága érdekében
körültekintõen, az elõírásoknak megfelelõen felsz-
erelt kerékpárral vegyenek részt a forgalomban. A
közeljövõben egyesületünk a Tiszakécskei
Rendõrõrs munkatársaival, az elmúlt évhez hason-
lóan, a kerékpárosok biztonságos közlekedését
segítõ célzott akciósorozatot tervez.

A KRESZ által elõírt kerékpártartozékok listája:
* fehér színû elsõ lámpa; * csengõ;
* piros színû hátsó lámpa, amely legalább 150 méter
távolságból is jól látható két egymástól független fék;
* borostyán sárga színû küllõprizma legalább az elsõ
keréken;
* fényvisszaverõ ruházat, lakott területen kívül az
úttesten éjszaka vagy rossz látási viszonyok között;
* minimum egy, de inkább kettõ, szimmetrikusan elhe-
lyezett, nem háromszög alakú piros színû fényvissza-
verõ prizma.

A lámpák a kerékpáron nem villoghatnak,
folyamatos fénnyel kell világítaniuk. A villogás
büntetendõ!!! Azonban a ruhára, sisakra szerelt
villogóra ez a szabály nem vonatkozik.

Javasolt tartozékok:
* borostyánsárga prizmák a pedálon és a küllõk között;
* karos szélességjelzõ prizma, elõre fehér, hátra piros
fényvisszaverõvel;
* visszapillantó tükör; sárvédõ; bukósisak.

Annak érdekében, hogy a polgárõrség is a szabá-
lyoknak megfelelõ mûszaki állapotú gépjármûvel
lássa el a szolgálatot egyesületünk szûkös anyagi
lehetõségei között is mindent megtesz. Március
hónapban a gépkocsinkon két gumiabroncsot kellett
kicserélni, melyeketFestõ Hegedûs Gyula gumis
mesteregyesületünknek felajánlotta és ingyenesen fel
is szerelte. Ezúton is köszönjük támogatását!

Egyesületünk minden hónap utolsó péntekén – téli
idõszámítás szerint 18, nyár idõszámítás szerint 19
órakor – tartja havi összejövetelét a Könyvtár alatti
klubhelységben, ahol a következõ hónap szolgálatait
osztjuk be, megbeszéljük aktuális feladatainkat, gond-
jainkat. Igyekszünk minden alkalommal a tevékeny-
ségünk hatékony, jogszabályoknak megfelelõ, bizton-
ságos végzése érdekében képzést is tartani. Aki
érdeklõdik a lakosság, a település érdekében végzett
szolgálatunk iránt látogasson el összejöveteleinkre, legyen
egyesületünk szolgálatot adó „rendes“ tagja, vagy más
tevékenysége, anyagi támogatása alapján pártoló tagja.

Az adóbevallások idõszakának közeledtével gondol-
janak arra, hogy egyesületünketadójuk 1%-ával is segít-
hetik, oly módon, hogy a tevékenységünk támogatására
létrejött Lakitelek Közbiztonságáért Alapítványt jelölik
meg kedvezményezettként adóbevallásuk 1%-áról ren-
delkezõnyomtatványában.LAKITELEK KÖZBIZTON-
SÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Adószám: 18341388-1-03

Köszönjük! Madari Róbert elnök

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy 2013. ápr. 13-án  13-16 óráig

könyvvásárt tartunk a könyvtárban.
Jelképes,  100-200.-Ft -os áron vásáro lhat -

nak könyveket .
Minden érdek lõdõt  szeretet te l  várunk.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Dr. Kerényi János kormánymegbízott 

K ö s z ö n e t  a  k a t a s z t r ó f a h e l y z e t
e l h á r í t á s á b a n  va l ó  r é s z v é t e l é r t

2013. március 15. napján a Katasztrófavédelem, a
Tûzoltóság, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igaz-
gatósága, az Önkormányzatok és az önkéntes polgárok
közös áldozatos munkája eredményéül került elhárításra
az a katasztrófa helyzet, amit a heves havazás és a rend-
kívül erõs szél közösen idézett elõ.

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal ez úton köszöni
meg az elhárításban résztvevõk önfeláldozó teljesít-
ményét, aminek köszönhetõen megyénkben a rendkívüli
hóhelyzet komolyabb fennakadásokhoz és problémákhoz
nem vezetett.              Dr. Kerényi János kormánymegbízott

Meghívó
a Nõbizottság és a Községi Könyvtár szeretettel
meghívja 2013. ápr. 5-én (péntek) 17 órára –
Utazások, Ízek, Kalandok
címmel rendezett – irodalmi estjére

Vendégünk: VVadas Zsuzsaadas Zsuzsa
író, újságíró,

a Nõk Lapja munkatársa

Az est házigazdája: Dékány Zoltánné
Helyszín: a könyvtár olvasóterme



„A legszebb mûvészet  tudod mi,  
Derü l t  sz ívve l  megöregedni.  ( . . . )  
Kezed le tenni  ö lbe s
hagyni,  hogy gondod más v ise l je.
Ahol  segí ten i  tudtá l  régen,  
Beval lan i  nyugodtan,  szépen,
Hogy er re most  már  n incs erõd.
Nem vagy o lyan,  mint  aze lõt t . “ (Sík Sándor)  

Kedves Olvasó!

Szeretném intézményünk eseményeirõl, fejlõdésérõl,
nehézségeirõl tájékoztatni Önöket.

A  szakfeladatainkról:
1. Szociális étkeztetés; jelenleg 54 fõ veszi

igénybe. Kevesen tudják, hogy ez a lehetõség nemcsak
az idõskorúaknak áll rendelkezésére. Bármely
korosztályból kérhetõ, igényelhetõ, ha élethelyzete,
betegsége, problémái miatt úgy érzi szüksége van
rá. Jövedelemigazolást kell becsatolni a kérelemhez,
amely-nek alapján a személyi térítési díjat megállapítjuk.
Ez alacsony jövedelem esetén, igen kedvezõ és meg-
fizethetõ ár lehet még a legnagyobb anyagi
nehézségekkel küzdõk részére is. Igényelhetõ  30 napon
keresztül, folyamatosan, (tehát hétvégén, és ünnep-
napon is) de lehetõség van arra is, hogy hetente egy-két
alkalommal, vagy étlap alapján kiválasztva kérjen valaki
étkezési lehetõséget. Lehet, helyben fogyasztással,
kiszállítással, és saját elvitellel igényelni. 

FONTOS: Senki nem  nélkülözhet olyan szinten,
hogy ne legyen részére egy tányér meleg étel.

2. Házi segítségnyújtás; jelenleg 21 fõ veszi
igénybe. A házi gondozók, akik szakképzett ápoló-
gondozók, kérelem alapján (itt is fontos a jövedelem
igazolás becsatolása) az igénylõ lakásán nyújtanak
segítséget, a mindennapi életvitel fenntartásában,
szükség szerint, bevásárlásban, gyógyszer íratásban,
kiváltásban, takarításban, fürdetésben, gondozási
feladatok ellátásában, alapszûrések elvégzésében,
ebédhordásban, de lehetõség van az intézményben
történõ mosatásra, különösen ágynemû, felsõ ruházat
vonatkozásában, de lehetõség van arra, hogy csak napi
látogatással biztonságot nyújtsanak, figyelmet, és ha kell
azonnali segítséget. 

FONTOS: Senki nem szenvedhet hiányt figyelem-
ben, segítségnyújtásban, ha arra szüksége van.
Tragédiába torkollhat, ha valaki egyedül él, és órákon,
napokon keresztül nincs senki, aki kinyissa az ajtót, nincs
senki, aki adjon egy pohár vizet. Ez a segítségnyújtás
lehet eseti (a hét bizonyos napjain, lehet, egy betegség
idõtartamáig tartó, de lehet kérni, igényelni mindennapra -
hétvégén és ünnepnapon is.

3. A nappali ellátást egyelõre 15 fõ veszi igénybe,
de lehetõség van arra, hogy bárki bármikor bejöjjön
az intézménybe, leüljön beszélgetni, velünk töltsön
egy ünnepet. Lehetõség van fürdésre, mosatásra, alap-
szürések elvégeztetésére, de lehet kártyázni, dominózni,
társasjátékozni. 

FONTOS: Ha valaki még tevékeny, és jól érzi magát,
és szeretne tartózni egy közösséghez, szeretne
emberek között lenni és még szeretne, és lehetõsége van,
hogy az otthonában éljen, olyan idõsek számára van a
nappali ellátás. Segítünk, hogy szellemi és fizikai aktiv-
itása még sokáig megmaradjon, de ott vagyunk ha több

segítség  kell. Esetenként adomány ruhákból szívesen jut-
tatunk bárkinek aki úgy gondolja szüksége van rá. 

4. Tanyagondnoki szolgálat:
Egyre többen veszik igénybe a külterületen élõk

közül ezt a segítségnyújtási formát. A bevásárláson,
gyógyszeríratáson, kiváltáson, hivatalos ügyintézésen túl
- lehetõség van összetettebb, személyre szabottabb
ellátásra is.   Sokat jelent, hogy  végre magasabb szinten
tudunk gondoskodni a külterületen élõ lakosokról is.

FONTOS: A biztonság amelyet a szolgálat mû-
ködése jelent, fontos a napi kapcsolat a külvilággal.

5. Az Idõsek Otthona jelenleg „telt házzal“ mûködik.
Sajnos a bõvítésére beadott pályázat még mindig nem
került elbírálásra. 

Egyre többen kérik az elhelyezést e bentlakásos
intézménybe! Végtelen szomorúságot jelent, ha
egészségi okok miatt sürgõs elhelyezés válik szük-
ségessé, és a kérésnek nem tudunk eleget tenni.
Lakóink egyre elesettebbek, gyengébbek. 2 lakónk 92 év
feletti,  4 lakónk mozgatása csak tolókocsival lehetséges,
1 fõ látásfogyatékos, 3 személy ágyhoz kötött (ter-
mészetesen Õk is ki vannak ültetve.) 1 fõ oxigén palack-
hoz kötött.  Az átlagéletkor az intézményben 83,5 életév.
Az intézmény lakói közül 3 fõ tud segédeszköz nélkül
mozogni.

Mindent megteszünk azért, hogy lakóink életének utol-
só szakaszát, élete utolsó óráit, napjait megszépítsük,
biztonságossá, nyugodttá tegyük. Meggyógyítani, megfi-
atalítani senkit nem tudunk... 

FONTOS: aki itt élte, dolgozta le az életét, akinek
hozzátartozói itt élnek, életének utolsó szakaszát is
itthon, a lakóhelyén élhesse. Jó lenne minden igénynek
megfelelni, minden igénylõnek helyet biztosítani.
Reméljük, ezt az „álmot“ ezt az elképzelést hamarosan
megvalósíthatjuk. 

Aki úgy érzi segítségre, gondoskodásra, bár-
milyen ügyintézésre, illetve abban segítségre
van szüksége keressen bennünket, mindenkép-
pen megpróbálunk a segítségére lenni. 

Nõnapot tartottunk…

Intézményünk lakóit a Nõnapon egy-egy
szál gerberával köszöntöttük, férfi lakóink
nyujtottak segítséget abban, hogy ez a
köszöntés még ünnepibb legyen.
Sütemény, üdítõ, volt a vendéglátás,

nótaszóval zártuk a kis ünnepségünket. 

Madari Andor Alpolgármester Úr köszöntötte a köza-
lkalmazott nõket (lányokat, asszonyokat), így intéz-
ményünk dolgozóit is,  egy-egy cserép fokföldi ibolyával
Nõnapon.

Köszönjük a megemlékezést. Talán nem is maga a
Nõnap mint ünnep, hanem a gesztus, a figyelem, ami egy
pici kis virág ragyogásával vált igazán tökéletessé, jelen-
tett számunkra sokat. Köszönjük. 

Fájdalommal búcsúztunk Csille Lajosné
Ilonka nénitõl. Éveken át dolgozott Lakitelekért,

az itt élõ emberekért. Itt élte a mindennapjait és innen tért
örök nyugalomra.

Nyugodjon békében. 
Gyermekei, családja fogadja Õszinte részvétünket. 

Mély szomorúsággal búcsúzunk Magyari
Zoltántól. Zoli bácsi évtizedeken át  dolgozott
Lakiteleken a MÁV Karbantartóknál, ahol  vezetõ

poziciót töltött be.  Életét itt élte, itt dolgozta le. 
Végakarata szerint a Gondozási Központ (Lakitelek

Önkormányzat) temetését az intézmény költségvetésébõl
fedezve,  Lakitelek Köztemetõjében   helyezte örök nyuga-
lomra. 

Emlékét megõrízzük. Nyugodjon békében.

LAKITELEKI    ÚJSÁG március6

Hírek, események az Idõsek Otthonából, a Gondozási Központban…

UU

UU

Kedves Olvasók! 

Lakóink és dolgozóink nevében
áldott, békés 

Húsvéti Ünnepet kívánok 
Önöknek.

Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Húsvéti tojásfestés növényekkel

Ehetõ tojásokat festhetünk leg-
egyszerûbben úgy, levélrátéttel
díszítjük, hagymahéjjal vagy
céklalével, lila káposztával,
zöld csalánnal színezzük, s

ezeket tálaljuk fel a terített asztalnál, illetve adjuk a
locsolóknak. 
A legismertebb tojásfestõ növény a már fent is
említett vöröshagyma. Szép sárga árnyalatú lesz a
tojás, ha hagymahéjjal együtt tesszük fel fõni,
legalább fél órán keresztül fõzzük, s hagyjuk kihûlni
benne. (Minél tovább áll a lében, annál sötétebben
fest!) 
A berzselt tojás mutatós, egyszerûen szép mintáza-
tú lehet! A tojásokra levágott harisnyadarabbal
fogathatunk fel a különféle
formájú, mintázatú leveleket,
hajtásokat. Pl. egy kis
petrezselyemzöldet, gyer-
mekláncfû levelét, vagy
ibolyalevelet (ez pl. szív for-
májú  nyomot ad), hogy necsak színes, hanem
díszes is legyen. 
Felnõttek számára egyedi tojásokat festhetünk, ha
a fõtt tojást egy csésze (2 dl) erõs, lefõzött kávéban
(barnássárga lesz), illetve vörösborban (pirosas
lesz) hagyjuk állni több órán át. Dióval, befõtt zöld-
dióval is lehet tojást festeni, csodálatos barna színt
kapunk! A sáfrány sárgára színezi a tojáshéjat.
De ki lehet próbálni más növényeket is!
Vigyázzunk, hogy ne legyen mérgetõ, ha meg
szeretnénk enni a tojásokat! Nézzünk utána!
Kifújt tojáshéjat viszont bármilyen növényi, illetve
szintetikus festékkel is festhetünk. Választhatunk
népi hímzésmotívumot, raj-
zosat, ill. kedvünkre bármilyet!

Kellemes tojásfestést és
Boldog Húsvétot kívánunk!



Kedves Olvasóink!

BEIRATKOZÁS ELÕTT
Szent Gergely doktornak,

Híres tanítónknak neve napján,
Régi szokás szerint,
Menjünk Isten szerint iskolába,

Adjatok gyerecskét,
Omne dignum reverendum laude,
Hadd tanuljon könyvecskét,
Totus capus demiserum forume domine.

Kedves Jövendõ Elsõsök!
Március 12-én, Szent Gergely pápa ünnepén ezzel a

dalocskával hívták iskolába az aprónépet a gyer-
mekek. Régi szokás szerint a mi elsõseink is
elmentek az óvodába, s vidám dalokkal, szép
jelenetekkel kedveskedtek a nagycsoportosoknak.
Vittük a Gergely ágat, amelyre ráköthettétek szalago-
tokat, ezzel jelezve, hogy meghallottátok a hívó szót,
szeptemberben feltétlenül iskolapadba ültök.

Kedves Szülõk!
A 2013-2014. tanévre az egész országban egysége-

sen április 8-án és 9-én írják be az elsõ osztá-
lyosokat a nagy könyvbe. Mi is szeretettel várjuk
Önöket gyermekükkel együtt ezen a két napon. Kérjük,
hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi
kivonatát, TAJ-kártyáját, lakcímkártyáját, óvodai sza-
kvéleményét!

A várható létszámok alapján szeretnénk három elsõ
osztályt indítani. Az elkövetkezõ napokban, hetekben a
tanító nénik meglátogatják majd a gyermekeket az
óvodában, s az óvodások is ellátogatnak iskolánkba.
Beülhetnek a padokba, együtt játszhatnak elsõseinkkel. 

Megtiszteltetés számukra, hogy ránk bízzák gyer-
mekeiket. Szeretnénk megszolgálni a bizalmat. A ha-
gyományos tanórák mellett tanrendbe illesztett ingyenes
úszásoktatással, lovaskultúra oktatással szeretnénk a
gyermekek lelki és testi fejlõdését segíteni.
Délutánonként zeneoktatásra, grafika foglalkozásra,
sok-sok sportszakkörre, késõbb a honvéd hagy-
ományõrzõ egyesületbe is várjuk a diákokat. 

Az új tanévben az elsõ osztályosok számára a hitok-
tatás mellett kötelezõ erkölcstan órák is lesznek. Kérjük,
hogy a családok a beiratkozásnál jelezzék, melyiket
választják. A megkeresztelt gyermekek szüleit ter-
mészetesen arra biztatjuk, hogy a katolikus vagy refor-
mátus hittanra írassák gyermeküket, ahogyan a
kereszteléskor ezt megígérték.

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön a Muraközy
János Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület tagjai,
iskolánk diákjai derekasan helytálltak a zord idõben. 

Jó volt látni az egyenruhás gyermekeket Heinrich
Gábor parancsnok úr vezetésével díszõrséget állni, kos-
zorúzni. Az újonnan jelentkezõk közül hatan tettek
fogadalmat. Szeretettel várjuk felsõseinket a hagyo-
mányõrzõk közé!

Az esti gálamûsor remek elõadása szintén iskolánk
diákjainak ügyességét dicséri. Frissen alakult „színházi
társulásuk“ Szabados Zoltán rendezésében szívet-lelket
gyönyörködtetõ mûsort mutatott be, melynek részesei
voltak honvéd hagyományõrzõink, a tûzoltózenekar tag-
jai Szõke Ferenc karnagy úr irányításával, valamint
iskolánk néptáncosai is Sallainé Gyõri Csilla és Sallai
András vezetésével. Köszönjük mindannyiuk munkáját!

Iskolánk egykori és jelenlegi pedagógusai közül ketten
részesültek március 15-én községi elismerésben.
Tábori Kálmán tanító úr pedagógiai díjat, Fûz Jenõ
tanár úr pedig sportdíjat kapott. Szeretettel gratulálunk
mindkettõjüknek!

Március 19-20-21-én tartottuk tavaszi nyílt nap-
jainkat. Különösen sokan látogatták meg alsó tagozato-
sainkat. Volt olyan osztály, ahol harminc szülõ is kíván-
csi volt a gyermekek iskolai munkájára. A felsõ tagoza-
ton ötödikben és hatodikban találkoztunk az órákon
szülõkkel, a hetedikesek és nyolcadikosok óráit csak
elvétve látogatták.

Népdaléneklõ versenyt rendeztünk március 19-én.
Eredmények: 

I. helyezett: Pataky Noémi 5. a
II. helyezett: Honti Dorka Laura 6. b
III. helyezett: Csíkos Anna 5. b
Különdíjban részesült: Kun Enikõ 5. a 

Veres Viktória 5. b

Tavaszi nevelési értekezletünket március 26-án, ked-
den tartjuk. Ezen vitatjuk meg és fogadjuk el iskolánk új
pedagógiai programját.

A tavaszi szünetet követõen április 3-án, szerdán
jövünk elõször iskolába. A tanítást „B“ héttel
folytatjuk. A nyári idõszámításra való tekintettel az
iskolabusz délutáni menetrendje megváltozik. A télen fél
négykor és négykor induló járatok fél órával késõbb,
négykor és fél ötkor viszik haza a gyermekeket.

ISKOLAI SPORTHÍREK

Szalagos rögbi
Február 24-én rendezték meg Székesfehérvárott a sza-
lagos rögbi országos torna döntõjét. A versenyen tíz év
alatti (U10) és 12 év alatti (U12) kategóriákban összesen
három csapatot indítottunk. U10 válogatottunk 1. helyen
végzett, U12 A csapatunk 2. lett, U12 B csapatunk pedig
az 5. helyet szerezte meg. 
A versenyen szereplõ diákjaink a következõk voltak: U12
- Németh Péter, Varga Panka, Zoltán Benedek, Dobecz
Richárd, Nyerges Renáta, Árvai Albert. U-12A Zoltán
Benedek, Beke Bálint, Tóth Márk, Illés Bálint, Kakó
Csongor, Csilla Lajos. U-12B Zoltán Benedek, Bori Milán,
Beke Bálint, Kakó Csongor, Balla Zoltán, Cseh János,
Csille Lajos. Azoknak a diákoknak külön is gratulálunk,
akik több csapatban is kiemelkedõ teljesítményt nyújtot-
tak. Ezzel a téli teremtornák befejezõdtek. A tavaszi
szabadtéri idény során Esztergomban és Kecskeméten
lépnek pályára diákjaink. Az országos döntõ április 20-
án lesz.

Mezei futás
Atlétika csoportunk részt vett 2013. március 13-án
Kiskunfélegyházán a területi mezei futó diákolimpián.
Legkitartóbb diákjaink a színvonalas mezei futáson a III.
korcsoportosok (2001-2002-es születésûek) között jól
szerepeltek. A verseny távja 2000 m volt. 
Eredmények: 5. hely: 
Tamásy Krisztián, 7. helyezést Tóth Imre Márk, 28.
Illés Bálint, 31. Cincik Sándor

70 indulóból csapatunk III. helyezést értünk el, amivel
továbbjutottunk a mezei diákolimpiára megyei döntõjébe
Kecskemétre.

Birkózás
A Tölgyfa Sportegyesület birkózói március 2-án
Katonatelepen vettek részt a hagyományteremtõ
Mathiász-kupa viadalon. Eredmények:
26 kg-os súlycsoportban: Bodri Bence 1. helyezés
28 kg súlycsoportban: Heinrich Zalán 2. helyezés.
Gratulálunk edzõinknek és diákjainknak!

Minden kedves
olvasónknak áldott,

szép 
húsvétot kívánunk!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány a 2011. esz-
tendõben az 1%-os felajánlásokból 370 426 Ft-tal
gyarapodott. Az összeget teljes egészében a gyer-
mekek beiskolázási támogatására fordítottuk.
Köszönjük minden kedves felajánló támogatását!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2012. évi adójuk 1%-
ának felajánlásakor is gondoljanak alapítványunkra!
Adószámunk: 18346644-1-03

A VÍZ VILÁGNAPJÁRA meghirdetett pályázat
értékelésérõl a 10-11. oldalon olvashatnak.



Székely zászlót kapott egyházközségünk
Március 15-én tett állampolgársági esküt

testvértelepülésünk és testvéregyházközségünk
négy tagja. Fejér Lajos atya, Gál Ernõ, Czirják Mária
és Czirják Áron és  Gyergyókilyénfalváról érkeztek
Lakitelekre. 

Az ünnep alkalmából székely zás-
zlót ajándékoztak nekünk, melyet
Lajos atya a vasárnapi szentmisén
áldott meg és adott át az egy-
házközségnek. Isten éltesse sokáig
erõben, egészségben kilyénfalvi
barátainkat!

Hitoktatás és erkölcstanoktatás az általános iskolában

Kedves Testvérek!
2013 szeptemberétõl az eddig megszokottól eltérõ módon szervezõdik az iskolai hitoktatás
az elsõ és az ötödik évfolyamon. A Nemzeti alaptanterv bevezetésével itt, majd felmenõ
rendszerben a többi osztályban is a hitoktatással párhuzamosan, ugyanabban az idõben
erkölcstant is tanítunk az iskolában. A szülõknek nyilatkozniuk kell arról, hogy hitoktatást,
vagy erkölcstanoktatást kérnek gyermekük számára. Szeretettel buzdítunk minden családot
arra, hogy kereszteléskor tett fogadalmukat megerõsítve az elsõ osztályos beiratkozáskor
és a negyedik osztályokban történõ felmérés alkalmával is kérjék a hitoktatást gyer-
mekeiknek! Ne feledkezzünk meg Krisztus tanításáról: „Aki megvall engem az emberek
elõtt, azt én is megvallom Mennyei Atyám elõtt.“ Olajos István ig.

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

„Boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzõs lakomájára.“ ( Jel.: 19, 9. )
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Kedves  Húsvétra készülõ Olvasóink!

Aki a Lakiteleki Újságot átlapozva idõt
szentel ennek az oldalnak is, az ilyenkor
ünnep elõtt minden esztendõben
olvashatja az alábbi, Szent Háromnapról
szóló sorokat.  Ez a három nap hitünk
forrása, erre hívunk mindenkit, családjá-
val együtt. A Nagycsütörtök estétõl
Húsvétvasárnapig tartó liturgia, amely
egységes egész, jelenvalóvá teszi szá-
munkra hitünk titkait, Jézus
szenvedését, halálát és feltámadását.

Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat nélkül nincs
Húsvétvasárnap. Ezért hívunk mindenkit mindhárom napra.
A föltámadt Krisztus békéje legyen mindannyiunkkal!

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP
SZERTERTÁSAI

Március 28. Nagycsütörtök: 
esti mise az utolsó vacsora emlékére: 19 órakor.
Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd szent sír õrzése egészen
a nagyszombati szertartásig.
A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.

Március 29. Nagypéntek: 
Urunk szenvedésének ünneplése: 19 órakor.

Nagypénteken 14 órakor keresztút,
Jézus szenvedésének és
kereszthalálának idõpontjában.
15 órától Irgalmasság kilen-
cedének 1. napja – az irgalmasság
órájában
(Irgalmasság kilencede megtalál-
ható az „Én felüdítelek titeket“ egy-
házközségi lapban)

Március 30. Nagyszombat: 
Nagyszombat 15 órától Irgalmasság
kilencedének 2. napja

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál idõzik, az õ
szenvedésérõl és haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a
napon csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.
A nagyszombati szertartás 19 órakor kezdõdik. 
Utána feltámadási körmenet.   

Március 31. HÚSVÉTVASÁRNAP; 
JÉZUS FELTÁMADÁSA

ünnepi szentmise:   délelõtt 10 óra,és este: 18 óra.

Április 1. húsvéthétfõ;

szentmise reggel 8 órakor.



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

" . . .ekkor  k i jö t tek és e l fu tot tak a s í rbo l t tó l,  mer t  remegés és döbbenet  fogta e l  õket ,  és senk inek
sem mondtak e l  semmit ,  mer t  fé l tek. "   (Márk 16:5-8. )
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„Az apostolok nagy erõvel tettek bizonysá-
got az Úr Jézus feltámadásáról.“ (ApCsel 4:33.)

A feltámadás, és ami utána van…
Amikor 1774-ben,

majd húsz éves
építkezés után, a
németországi Thüringia
t a r t o m á n y b a n ,
H i l d b u r g h a u z e n
városában átadták az
újonnan felépített
evangélikus templo-
mot, amelyet azonnal
egy árvaházhoz is
csatoltak, senki sem
gondolta, hogy 230 év

után milyen formában fogja betölteni küldetését.
A templomoknak, mint épületeknek is meg van a

maguk sorsa. Így fordulhatott elõ, hogy az újonnan
épült evangélikus templom, árvaházi kápolna, majd
temetõ kápolna, ellenállási mozgalmak fõhadiszál-
lása, jeles városi elöljárók temetkezési helye, és
kivételes belsõ akusztikája miatt, korunk zenei
életének meghatározó helyszíne lehet. Mígnem
2005-ben egy fényképész felfigyelt színes
ablaküvegjeire, s mivel ekkorra a templomot már
leginkább zárva találta, felvételeket készített a
temp-lom színes ablaküvegjeirõl – kívülrõl. Ezeket a
felvételeket, a technika eszközeivel élve, közszem-
lére bocsátotta még abban az évben egy fénykép-
megosztó hálózaton. A világhálón ezeket a képeket
azóta 543-an látták. Nem egy nagy szám, de akik
látták, remélem elgondolkoztak rajta.

Az ablakon beszûrõdõ fény, a VILÁGOSSÁG, 230
évig gyönyörködtette a bent ülõket, most pedig
elgondolkoztatja õket. Mert adódnak alkalmak,
amikor a világ kívülrõl szeretne betekinteni az egy-
házba, az egyház titkába. Hogyan is fordulhatott elõ
az, hogy Jézus Krisztus feltámadásáról szóló
híradás, amely rettenettel, remegéssel és döbbenet-
tel töltötte el az elsõ szemtanúkat, kik azután a sír-
bolttól elfutottak, és senkinek nem mondtak el sem-
mit, mert féltek. Ma mégis nagy erõvel hangzik a
bizonyságtétel világszerte, s nem csak azoknak,
akik a megfeszítettet keresik, hanem mindenkinek:
„FELTÁMADOTT“. 

Ennek a Feltámadottnak a megbízásából történik
Isten új, végsõ idõbeli népének egybehívása a világ
minden népe közül. Errõl szólnak a Feltámadott
megjelenéseirõl szóló elbeszélések a többi
evangéliumokban. Innen eredeztethetõ és
értelmezhetõ a tanítványok, az apostolok és az egy-
ház feladata, hogy az evangéliumot az egész
teremtett világ számára ismertté tegye. S elõttem
van az a templomablak, amelyre már hivatkoztam,
tíz sorban, soronként 6-6 téglalap alakú mezõben,
ólomkeretben, színes ablaküvegekkel.

Apropó keret! Ugye adott a tanítványi keret, ez 12

fõ (férfi). Isten mégis a legfontosabb üzenetet
kereten kívülieknek a segítségével juttatja célhoz;
azaz Isten bármikor megteheti, hogy beemel valakit
a keretbe, akit te, vagy mi nem emelnénk be. Hiszen
így lehetsz te is, lehetek én is, lehettünk egykor, ma
és holnap is Isten különleges követei, küldöttei,
apostolai, személyes megbízottai, mint Magdalai
Mária, attól függetlenül, hogy elhiszik e, vagy sem az
evangéliumot. Vagy hány áttételen át jut majd célba
a híradás: „FELTÁMADOTT“. 

Az ablak készítõi talán tudatosan válogatták össze
a rendelkezésükre álló készletbõl azokat a
színeket, amiket alkalmaztak. Bizonyára van valami
tudatosság abban is, melyik szín melyik mellé, alá
és fölé kerül, hogy valami összhatást érjen el a
késõi szemlélõben. Így fordulhatott elõ, kerülhettek
egymás mellé hideg és meleg színek váltakozva és
nem gyõzöm hangsúlyozni, az összhatás teszi hite-
lessé, meggyõzõvé, szívbe markolóvá a látványt, s
az a tudat, hogy ennyi éven keresztül fennmaradha-
tott.

Gondban vagyok, hogy hogyan lehet egy színes
ablaküvegrõl egy fekete-fehér technikával dolgozó
újság rövidke rovatában úgy szólni, hogy szinte min-
den árnyalat megjelenjék az olvasó szeme elõtt.
Arra is gondoltam, hogy könnyebb volt a dolga a
fényképésznek, mert mindez csak egy kattintás
csupán, a többi az, utómunka. Meglátni azt a külön-
leges pillanatot, amikor a templom ablak nem enged
betekintést a templomba magába, hanem a külön-
leges külsõ fényviszonyok miatt visszatükrözi a
körülötte lévõ külsõ világot. 

Krisztus mai Apostolai! Sokszínûségünkben,
összhatásunkban, azon túl, hogy optimális esetben
szemet gyönyörködtetõ (ünnepi) társaság vagyunk,
tükrözõdik-e rajtunk a Feltámadott dicsõsége?
Tudunk-e tükröt tartani a minket körülvevõ világ-
nak? Isten teremthet olyan külsõ (fény)viszonyokat,
miszerint úgy tûnik, mintha e színes ablaküveg
belülrõl sugározná a fényt, holott a gyakorlatban, a
valóságban nem történik más, csak a nap átsüt a
templomon. 

Ahhoz, hogy ne „csak technika“, erõ is legyen a
Jézus Krisztus feltámadásáról szóló híradá-
sainkban, nem töprengeni és meditálni kell, hanem
késznek kell lenni… mert „Nem a ti dolgotok, hogy
olyan idõkrõl és alkalmakról tudjatok, amelyeket az
Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erõt
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és
tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és
Samáriában, sõt egészen a föld végsõ határáig.“
(ApCsel. 2:7-8)

Gönczõ Sándor  
nyugalmazott református lelkész

Ál l  a  Kr isz tus szent  kereszt je
Elmúlás és rom fe le t t ,
Kr isz tusban bete l jesedve
Látom üdvösségemet .

Bánt  a  sok gond,  ûz a bánat ,
Tör t  remény,  vagy fé le lem,
Õ nem hagy e l,  b íz tatást  ad:
Békesség van én ve lem

Boldogságnak napja süt  rám;
Jóság,  fény jár  ú tamon,
A kereszt fa  ragyogásán
Fényesebb lesz szép napom.

Áldássá lesz ot t  az átok,
Megbékél te t  a  kereszt .
El  nem múló bo ldogságod,  
Békességed ot t  keresd!

Ál l  a  Kr isz tus szent  kereszt je
Elmúlás és rom fe le t t ,
Kr isz tusban bete l jesedve
Látom üdvösségemet!

(Ref. Énekeskönyv 230. dicséret)

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

2013. március 24. Böjt 6. vas.
VIRÁGVASÁRNAP, Jézus Krisztus királyi
bevonulása Jeruzsálembe; egyúttal a NAGYHÉT
kezdete, Urunk szenvedésének hete

9 órakor  Lakitelek
11 órakor  Nyárlõrinc

2013. március 27.  Húsvéti istentisztelet
10 órakor  Idõsek Otthona (Lakitelek)

fél 3 órakor  Tavirózsa Id.Otthona (Tiszaalpár)

2013. március 28-29-30. Bûnbánati istentisztelet
17 órakor  Nyárlõrinc
18 órakor  Lakitelek

2013. március 29. NAGYPÉNTEKI istentisztelet
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc

2013. március 31. HÚSVÉT vasárnapja,
Krisztus feltámadásának ünnepe, istentisztelet
úrvacsorával

9 órakor Lakitelek
11 órakor Nyárlõrinc
15 órakor Tiszaalpár

2013. április 1. HÚSVÉT hétfõ, Krisztus feltá-
madásának ünnepe, istentisztelet úrvacsorával

9 órakor Lakitelek
11 órakor Nyárlõrinc

2013. április 21. KONFIRMÁCIÓ Lakiteleken

2013. április 28. KONFIRMÁCIÓ Nyárlõrincen

A FELTÁMADOTT ÉS ÉLÕ JÉZUS
KRISZTUSBAN ÖRVENDEZÕ

ÁLDOTT HÚSVÉTOT 
KÍVÁNUNK MINDEN
TESTVÉRÜNKNEK!

TÁJÉKOZTATJUK Testvéreinket, hogy gyülekezetünket támo-
gató segítségüket (fenntartói járulékot, harangra vagy bár-
mely célra szánt adományukat)  a  helybéli Takarékszövet-
kezetnél nyitott  és vezetett  számlánkra   is  befizethetik.
Egyházközségünk számlaszáma: 52000018-15100254
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Magyar élet idegen földön

A könyvklub második összejövetelének gondolatébresztõ témaköre a magyar élet
idegen földön volt. 

Vajon milyen személyes emlékek, élmények és történetek hívódnak elõ az
emlékezetekbõl e gondolat hallatán? 

A segítségül hívott és bemutatott könyvek rávilágítottak a magyar közösségek,
családok és egyéni élethelyzetek történéseire a történelem távlatából.
Megelevenedtek a magyar irodalom írói és költõi. Azok az írók és költõk (Illyés
Gyula, Ady Endre Petõfi Sándor, Tollas Tibor, Mikszáth Kálmán, Juhász László, Sisa
István), akiknek mûvei egy-egy ország nyelvére lefordítva (angol, kínai, francia,
svéd, német, arab) elõsegítették a magyar kultúra, a ma-gyar nép történelmének
ismertségét és elismertségét. Az est során az érdeklõdõk belelapozhattak az úgy-
nevezett Fekete füzetbe, melynek összeállítói azt a küldetést szánták, hogy
megkérdõjelezzék Tollas Tibornak, a költõnek, a Nemzetõr Kiadó létrehozójának az
erkölcsi és etikai tisztességét. Az 1967-ben megjelenõ könyv a bizonytalanokat még
bizonytalanabbá, az erõseket még erõsebbé tette. Bizonyosság tétele az utóbbinak
Juhász László Fehér füzet címû könyve, mely tényszerû adatokkal alátámasztva,
kendõzetlenül tárja elénk Tollas Tibor igazságát. 

Juhász László – aki harminchárom éven át a Szabad Európa Rádió munkatársa
volt – érdeklõdésének középpontjában a külföldi magyar emlékek álltak. 1972-ben
megjelent elsõ könyve: Bécs magyar emlékei. Az egykori császárváros magyar
vonatkozásainak feldolgozása után születtek további mûvei: Barangolás a magyar
múltban, Mátyás király Bécsben, valamint Ausztria magyar emlékei, Magyarok az
Újvilágban, a Héttoronytól Kufsteinig.

Ausztria, Németország, majd az európai határokat átlépve a beszélgetés tár-
gyköre átívelt a tengerentúli magyar közösségek, egyesületek, egyházak, iskolák,
cserkész és világszervezetek köré. Kiemelten az 1957-ben megalakult Magyar
Szabadságharcos Világszövetség fõtitkára, Pásztor László  munkássága köré. Az
elsõ nemzetiségi származású állampolgár tevékenysége köré, akit az amerikai
Republikánus Párt Nemzetiségi Osztályának igazgatójává neveztek ki. A ma is
Amerikában élõ kilencvenkét éves Pásztor László munkásságának érdeme az1984-
ben megalakult Amerikai Magyarok Országos Szövetsége (AMOSZ), amelynek
elnökeként is fáradhatatlan energiával szolgálta a magyar ügyet idegen honban. 

Az est során bemutatott
könyvek, a beszélgetések bepil-
lantást nyújtottak magyar életek
egy-egy-egy állomására szerte
a világban. Újabb élmények,
isme-retek és források
erõsödtek meg az érdeklõdõk
emlékezetében.         Kis Márta

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES
VENDÉGEINKET,  HOGY AZ

USZODAUSZODA
2013.  ápr i l is  1-én,

Húsvét  hétfõn zárva tart!

Március 22. – A VÍZ VILÁGNAPJA

A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi
Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián
kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét
nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és
magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy
óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

2013-ban új alapokra kívánjuk helyezni iskolánk tanulóinak
környezettudatos szemléletét. A Tõserdõt, falunk értékes kincsét szemeltük
ki alapnak, nem véletlenül. Ez a mindennapjainkban megbúvó érték, nincs
olyan fontos helyen a gyerekek értékrendjében, mint amit megérdemelne.
Mindezekért pályázatot hirdettünk a 10-14 éves tanulók között
„Én Tõserdõm“ címmel. A jelentkezõk irodalmi- vagy rajzpályázaton vehet-
tek részt a Víz Világnapja alkalmából. Hatvan pályamû érkezet. A korosztályi
megszabás ellenére fiatalabb, 7-9 éves versenyzõk is képviseltették magukat.
A mûvek zsûrizését Lezsákné Sütõ Gabriella és Czinege Edit, iskolánk
korábbi pedagógusai vállalták. 

A nagy versenyzõszámra tekintettel négy csoportra bontottuk a mûveket:

RAJZOK alsó tagozatosok:
I.helyezett:  Kissebestyén Petra 4. b 
II.helyezett: Riczu Regina 4. a
III.helyezett: Balázs Dorina 4. a 

felsõ tagozatosok: 5-6. évfolyam
I.helyezett:  Honti Dorka Laura 6. b 
II.helyezett: Horváth Letícia 6. a
III.helyezett: Tóth Márk Imre 5. b

7-8. évfolyam I.helyezett: Rozsnyói Ákos 8. c 
II.helyezett: Nagy Martin 8. a

III.helyezett: Aszódi Janka 8. a
Különdíj:      Horváth Károly 8. c

Irodalmi munkát csak felsõ tagozatosok készítettek, folytatás a köv. oldalon.
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Folytatjuk a beszélgetést Honti Attilával, Laki-
telek egyik építészével, érdekes személyisé-
gével, melyet az elõzõ számban kezdtünk. Bele-
láthattunk a gondolatvilágába, néhány mor-
zsányit felcsipegethettünk a terveibõl. Nagyon
szurkolok neki (nekik), hogy sikeres legyen
mielõbb a templomrom feltárása, a látvány-
pálinkafõzõ beüzelemése is; de most lássuk
részletesebben a jelenleg folyó beruházást.

– Tudjuk, látjuk, hogy egy igen nagy építés kezdõdött
a Tõsfürdõ területén, különlegessége okán nem na-
gyon van ilyen az országban. Sõt, nincs is! 
Hírként többször is jelent meg már beszámoló róla a
lapunkban is, de most még többet szeretnénk tudni e
beruházásról. GYERMEK ÉLMÉNYFÜRDÕ, ez a
hivatalos neve.  Többféle elnevezést is lehetett már
hallani róla: tocsogó, élményfürdõ, játszópatak, vízi-
foglalkoztató…. és legutóbb: TÕS-SELLÕ. 
Milyen beruházás ez, s miként épülhet meg az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ Tõsfürdõ területén? Miért
nem a tulajdonos, az önkormányzat készíti el ezt az
építményt? Hogy kerültél Te, Ti, illetve a vállalkozáso-
tok a képbe?
– A beruházás a maga nemében tényleg elég külön-
leges. Tartalmilag egy vízi gyermekvilág, ami szakítani
próbál a korábban oly gyakori csúszdaparkos
irányvonallal, és helyette inkább a természetességet
próbálja hangsúlyozni. Szándékunk szerint a Tõserdõ
hangulatát gondoltuk becsempészni a strandra, ter-
mészetes anyagokkal, inkább kreatív megoldásokkal,
mint a színes mûanyag játékok tucatjaival. 
A játéktér itt nem medence, hanem egy patakhoz
hasonlító kavicsos meder, mely két játszószigetet ölel
közre, s amiben lassú vízfolyással kering a 25-100 cm
mély víz a beépített gépészet segítségével. A meder
többféle szemnagyságú kaviccsal bélelt, a szigeteken
szintén természetes anyagú burkolatok (kõ, fa, homok,
kavics) váltakoznak. A dolog további különlegessége,
hogy terveink szerint a víz tengerhez hasonló meny-
nyiségû sót fog tartalmazni, s ezzel el szeretnénk érni,
hogy az országban tényleg elsõként vegyszermente-
sen lehessen fürödni.
Ez annyira nem szokványos, hogy az engedé-
lyeztetése is csak kísérleti módszerekkel történik, hoz-
záteszem a hatóságok eddig pozitív hozzáállásával.
Szóval azt gondoljuk, hogy a sósvíz jót tesz a bõrnek,
a kicsik talpait masszírozzák a kavicsok és egyéb
kövek, kreativitásuk pedig a játékokkal növekszik úgy,
hogy azt talán észre sem veszik, mert egyensúlyozni
kell a cölöpökön, a köveken, egyes feladatokat
közösen  kell játszaniuk ahhoz, hogy sikeresek
legyenek.  Mindezt egy olyan környezetben, ahol nem
mûanyagokból, hanem akácfából vannak a mászókák,
és a játékok.   
Ahhoz hogy ez a projekt létre tudjon jönni, korábban az

Új Széchenyi Terv keretein belül a Dél-Alföldi Operatív
Program Turisztikai Pályázatán indultunk, miután a ter-
veket Lakitelek képviselõ-testületével egyeztettük.
Ezen a pályázaton Önkormányzatok nem indulhattak,
ezért került kialakításra ez a koncepció, ahol a pályázó
cég a Nordfest Játékpark Kft lett, aki ezt a létesítményt
így, az Önkormányzattól bérelt területen fogja
üzemeltetni.     
– Honnan jött a gondolat, az ötlet, hogy egy teljesen
más élményt adó játszóhelyet valósítsatok meg, mint a
környéken lévõ fürdõkben szokásos: csúszdás,
vízeséses, wellneses...
– A hely szelleme összeültetett néhányunkat egy
idõben egy asztalhoz, és csakúgy, mint a széna vagy
szalma fesztivál létrejöttében, itt is többünk munkájá-
nak eredménye ez a próbálkozás. Erre ráerõsített az
akkori települési turisztikai koncepció markáns megfo-
galmazása is, és volt egy felfokozott igény a turisztika
témakörében, ami mára sajnos érzésem szerint kicsit
bátortalanabbá vált.  Akkor úgy gondoltuk, hogy elsõ-
sorban a családok vonzása a cél, s ehhez hozzá kell
adni azt, hogy  egyre többen élünk természetbarátab-
ban, ökologikus szemlélettel, és úgy vélem, a
gyerekeinket is ebbe az irányba próbáljuk terelni.  
A másik, ami nekünk talán ugyanilyen fontosságú volt,
hogy a Tõserdõ arculata ezt a szemléletet a lehetõ leg-
egységesebben mutassa, és azt hirdesse, hogy itt ilyen
emberek élnek. Olyanok, akik nem a kirakatvilág
színes értéktelenségével, hanem a valódi beltartalmi
értékeikkel büszkélkednek. Olyanok, akik másként
látják a jövõt, akik a gyerekeiknek nem a plázát,
hanem a természetet ajánlják. Ilyen értelemben ez
nem is feltétlenül csak üzleti vállalkozás, hanem sokkal
több annál.  
Létrejöttében mindenképp kulcsszerepe van Joó
Tibornak, aki a TÜV Minõsítõ Intézet játszószerek
minõsítõje, és az alapkoncepció egyik ötletadója,
illetve Zoltán Péternek, aki a Nordfest ügyvezetõi
minõségében segíti a beruházást.  
Mindazonáltal, miután még a képviselõ-testület
részérõl is érezhetõ egyfajta szokatlan érdeklõdés,
szeretném elmondani, hogy ez a beruházás sem nem
világszám, sem pedig nem egy hatalmas valami, ami
az idegenforgalmat markánsan befolyásolja.
Reméljük, sikere lesz, de ez egy út eleje, amit
megfelelõen kell kitûzni és pozicionálni, és nem
szabad  túlértékelni, persze alábecsülni sem. 
Ahhoz, hogy ez a település idegenforgalmilag sikeres
legyen, tovább kell menni azon a koncepciózus  úton,
aminek eredményeképp a tavalyi Tõserdõben már
voltak színvonalas rendezvények. Újra és újra anyagi
és erkölcsi energiákat kell belefektetni, míg  a kívánt
állapotot elérjük. Befektetés nélkül elképzelhetetlen a
hosszú távú siker, pláne akkor, ha a szokásostól eltérõ
utakon szeretnénk járni.  
– Igen, Lakitelek turizmusa fellendülõben van. 

Folyt. a köv. oldalon

A VÍZ VILÁGNAPJA
irodalmi munkák – folytatás az elõzõ oldalról:

I.helyezett: Váradi Fruzsina 8. a 
II.helyezett: Sütõ Eszter 8. a
III.helyezett: Kovács Zsolt 8. a
Különdíj: Németh Anna 5. b

A Lakitelek Népfõiskola, a Lakiteleki Önkormányzat
és az Eötvös Iskola jóvoltából egyetlen induló sem
maradt ajándék nélkül. Mindenki kapott egy könyvet
a Népfõiskolától és egy csokoládét az iskolától. A
legtöbb pályázatot beadó 1. a, Vargáné Darabos
Márta osztálya Tõsfürdõ belépõkkel gazdagodott
Felföldi Zoltán polgármester úr közbenjárásával. A
helyezettek és különdíjasok uszodai belépõket kap-
tak. Rájuk és még hat szerencsés versenyzõre négy
alkalommal erdei iskolai foglalkozás is vár április-
ban, a Föld Napja rendezvényünk keretei között
iskolánk jóvoltából. A pályázaton indult mûveket
bárki megtekintheti a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Házban április hónapban. A helyezettek felkerülnek
iskolánk honlapjára is. Köszönöm a segítséget a
zsûrizõknek és a díjakat a Népfõiskolának, az
iskolánknak és az önkormányzatnak.

Végezetül olvassák el Váradi Fruzsina 
8. a osztályos tanuló munkáját!

Az én Tõserdõm

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit

jelent,….“

Nekem a Tiszát, gyönyörû állatokat,
hatalmas erdõt, szebbnél szebb virágokat, s
a Kontyvirág tanösvényt, melyet már ezer-
szer bejártam, de nem sosem untam meg.

A Tõserdõ gyönyörû hely. Ha szabad-
idõm engedi, lesétálok, felmegyek a kilá-
tóba, beszélgetek a horgászokkal, játszok
a játszótéren, csatangolok az erdõben,
vagy csak leülök, s nézem a számomra
hatalmas, s gyönyörû Tiszát. Imádok a
fûben ülni, s hallgatni a madarak énekét,
vagy a tücskök ciripelését. Tõserdõ a nyu-
galom szigete. Nagyon szeretek a hídon
sétálgatni, átmenni a „Szigetre“, s újra
meg újra felfedezni azt. Nyaranta, mikor
Tõserdõben lakom, éjszaka is elmegyek
sétálni. Nagyon különleges ilyenkor a csönd,
amit megszakít egy hal csobbanása a
vízben, a békák kuruttyolása, tücskök
ciripelése, vagy egy bagoly huhogása. 

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,…“

– de én szerencsés vagyok, mert a
Tõserdõt nem csak géprõl vagy térképrõl
láthatom!

Összeállította: Nagy Tamás tanár

Akikre büszkék vagyunk… (9. rész – folytatás)

Honti Attila
építész, beruházó,
kulturális szervezõ
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Tudom, hogy máris több csoport be szeretne jelentkezni a kalandparkba is. A
TõsSELLÕ  mikor nyit? A stranddal együtt május elsején? Külön kell majd jegyet
váltani ide? A szülõknek mit kell tudniuk? Gondolom, megvan már az összes
elképzelés!
– A tervek szerint júniusban lesz a nyitás, az iskola végén tervezünk egyfajta
játékos próbaüzemi nyitást iskolás gyermekcsoportokkal. Ezt az idõpontot már
csak az engedélyezési procedúra változtathatja meg, a kivitelezés ütemterve
készen van, az engedélyezéshez nem kötött munkákat április közepéig elvégez-
zük, addigra talán túlesünk az engedély megszerzésén is. 
A beléptetés a strand belépõvel történik, a TÕS SELLÕ használata tervezetten a
belépõjegy árába bele lesz építve, ennek egyeztetése még folyik. 
A játszóteret elsõsorban a kisebb, még nem kamaszkorú gyermekes családoknak
ajánljuk. A területen külön animátor segít a szülõknek, nem mintha annyira bonyo-
lult játékok lennének, csupán a biztonság miatt. 
A két sziget közül a kisebb az apróságok birodalma lesz, ide terveztünk a
szülõknek is pihenõházat, ivókutat,  árnyékolót, a másik sziget a nagyobbaké, akik
már egyedül is boldogulnak. A létesítmény része még egy halastó, a partján a
nagyik akár pihenhetnek is, ugyanakkor ez is egy különleges vízi világ, mely
fürdésre ugyan nem alkalmas, de tartogat meglepetést. 
Egyébként a napokban elkészül az önálló honlap, és a TÕS SELLÕ már a face-
book-on is megtalálható.
– Hol lakik a TõsSELLÕ? Maga a „hallány“ figura is megjelenik a játszóhelyen?
Már nagyon sokan várják, izgatottak, milyen is lesz a TõsSELLÕ! A játékokról rész-
letesen lehet tudni valamit?
– A TÕS SELLÕ-t valóban a képzelet szülte, amely a tengervizet, és a Tõserdõt
köti össze gondolatban, és reklámnak sem rossz, már csak a különlegessége
miatt. A játéktéren a tervek szerint több helyen rejtünk el ezzel kapcsolatosan
megkeresendõ dolgokat, melyek megtalálását jutalmazzuk is. A játékok egy-
szerûek, kreatívak, ebben a tekintetben az a koncepciónk, hogy kezdetben nem
helyezünk el minden eszközt, hanem folyamatosan a honlapon is hirdetetten épül-
nének be a játékok, így állandóan újul a tér a fenntartás végéig. Mindig szeretnénk
új és új apróságokkal kiegészíteni a meglévõket, ezzel is inspirálva a gyermekeket
az újra visszatérésre. Persze ez már a nyitás után a projektet üzemeltetõ  kreatív
kollégák dolga lesz, de reméljük,  ez is kellõen növeli a TÕS SELLÕ népsze-
rûségét. 
Fontos még, hogy egyéb gyermekfoglalkoztatásokat is tervezünk itt, bábosok,
kézmûvesek rendszeresen tartanak majd elõadásokat, meglepetéseket.  
– Izgatott vagyok én is, mint egy kisgyermek, aki várja a születésnapi ajándékot, a
meglepetést:  vajon milyen is lesz ez a létesítmény. Láttam már a terveket, körbe-
járhattam a területet, mégis izgalommal teli a várakozás, hiszen egyedülálló dolog-
gal találkozhatunk majd itt! Hasonló játszóhely létezik már, de itt Magyarországon
ez  lesz az elsõ ilyen vízi élményt nyújtó játszóhely! Numero 1! Ezt hirdeti a tábla
is! Tudom, nem kell túlértékelni; sõt, alá sem! Ám játszani még mi, sok éve fiatalok
is nagyon szeretünk! Homo ludens… (Az agyaggal jómagam is játszom évtizedek
óta!) Itt majd az unokáim játékában gyönyörködhetek! 

Igen, tényleg nagy öröm lesz látni a gyermekeket, akik birtokba veszik majd ezt
a különleges játszóhelyet, felfedezik az új és még újabb dolgokat, melyekkel folya-
matosan bõvül az építmény. Ez valóban még nagyobb élmény lesz! 

Köszönöm, hogy körüljárhattuk a témát, s nagyon várom, hogy a látványról, a
nyitásról is hírt adhassunk! Legyen ez a beruházás sikeres, teljesítse a hozzá
fûzött reményeket az építõknek is, a birtokba vevõknek is.
– Köszönjük a lehetõséget a beruházók nevében, hogy a Lakiteleki Újságban is
bemutathattuk a projektet, és elmondhattuk ezzel kapcsolatosan gondolatainkat.
– Lesz akkor még folytatás! 
Áldásos munkátokban további sok jó ötletet és sikeres megvalósulást kívánok.

Czinege Edit

Lakitelek – Tõserdõ
„A természetben az a csodálatos, hogy ami csodálatos, az is természetes“

– olvashatjuk a  www.toserdo.com honlapon.  
Nagyon régóta vonzó kirándulóhely a városi emberek körében is Lakitelek,

a Tõserdõ, s mi helyiek az életünk részének tartjuk e területet – gyermekko-
runk óta! A vidék igazi vonzerejét e tájnak a természeti szépségei adják.

Ugye mindenkinek megvan a saját élménye egy-egy majálisról, találkozóról,
erdei focimeccsrõl a  tõserdei „TISZTÁSRÓL“? Nekem még az orromban van
az 50-es évek végén annak a pattogatott kukoricának az illata, amit Zámbori
nénivel, Borika óvónénivel és a többi felnõttel sütöttek nekünk, óvodásoknak ott
lent a téren, s plédbe borítva a nagy rostából szétosztottak mindnyájunknak!

Mi még csoportosan gyûjthettük a letört, kiszáradt fák ágait az iskolának a
Tõserdõben,  hiszen mi még kályhák mellett melegedtünk az iskolapadban, és
segítettük összegyûjteni a téli tüzelõt! És soha nem vandálkodtunk, nem
rongáltuk a fákat, az élõ növényzetet!

Mi még számháborúzhattunk, szánkózhattunk a Losonczi-dombon, melynek
lankái még felfedezhetõk a Domb utcában! 

Mi még korcsolyázhattunk a zsilip mellett lévõ füzesben! Mi még láthattuk
azokat az odvas fûzfákat, melynek üregében malacokat rejtegetett egy egyko-
ri gazda a beszolgáltatás elõl!

Mi még láthattuk a Dékány-tanyát, a Rabházat, a legelõ gulyát!
Mi még ihattunk a csörgedezõ patak vizébõl, az úgynevezett FORRÁSBÓL,

mely a „MAJÁLIS TÉRRE“ bevezetõ út elején állított meg minden látogatót! 
Mi lejárhattunk a „Tisztásra“, a Tõserdõ szívébe! Még ma is emlékszem

annak a hatalmas tölgynek a lelógó ágára, melyre a fõzéshez a bográcsokat
a láncokkal felkötözték! Ma már nyoma sincs ennek a fának se... Pedig hányan
hûsöltek a lombsátra alatt! A ballonkabátok a biciklik vázára vetve várták, hogy
a gazdáik megigyák a csatos üvegbõl a bambit, vagy a korsós csapolt sörrel
leöblítsék a bográcsos pörkölt szaftját. Azt soha nem lehetett tudni, mikor is
kell egy kis „tetõ“ a gyorsan érkezõ zápor elõl, jól jött az esõkabát menedéke,
ugyanis akkor még nem voltak esõbeállók... Sajnos azóta már újra nincsenek;
ugyanis ezek legtöbbje szintén az enyészeté lett – néhány rongáló kéz segít-
ségével – idõ elõtt...  

Amikor 1970-ben elkezdték a próbafúrásokat, akkor találták meg azt a
melegvizet, melybõl létrejött a TÕSFÜRDÕ. 40 évvel ezelõtt, 1972-ben nyitot-
ta meg medencéit. Azóta még többen látogatják. A 42 fokosan feltörõ  víz
ugyan hûlt már, de még mindig sokan jönnek ide strandolni. A környék
legszebben parkosított fürdõje ez. 

2011 óta mûködik a kalandpark is, mely egyre népszerûbb a látogatók
körében. Csakhogy nem mindenki olyan bátor és ügyes, hogy ezeken a
köteleken, mászókákon és csúszdákon bátran átérjen. Pedig a környék
legjobb kalandparkja! – mondják ezt azok, akik visszajárnak. Egy biztos: a
legmagasabb kiindulási hellyel bír! 11 platform biztosítja, hogy új erõre
kapjon a túrázó, s átkapcsolva folytassa az útját!

Õsidõk óta jármûve az embernek a csónak; ennél andalítóbb vízi jármû
nincs is! Az a legjobb, hogy az ember önmaga szabályozza, milyen lassan
is kíván vele haladni. Márpedig itt a Holt-Tiszán nem a gyorsaság számít,
hanem a csendesség, mert ha belopózunk egy-egy jelöletlen víziparkolóba,
a természet olyan csodájával szembesülünk, ami ritkán adatik meg: békák
hada, halak sokasága, madarak ritkasága tûnik a szemünk elé. Csodás
növények, kidõlt fák, indák és levelek, szúrós sulyom és sok ezer más,
melyen megpihenhet a tekintetünk. Minden pillanatban történik valami, de a
madarak éneke állandó. Minden ének más szólamban szól, s mégsem
harsány tõle az erdõ! Pillangók lágy szárnycsapással próbálnak vetélkedni
a színes madarak gyönyörûségével. S fel is vetõdik bennem a nagy kérdés:
melyik a szebb? 

De ez nem verseny! Ez maga a természet! Mely körülölel bennünket,
engem, s fogva is tart! Örökre! Itt a Tõserdõben, az erdõszélen, ahol élek.

Büszke vagyok rá! S meg is teszek mindent, hogy minél tovább meg-
maradjon. Óvom, védem, vigyázom a magam módján. De azt is szeretném,
ha mások is élveznék, láthatnák mindezt. Ezért hívom, kérem, hogy látogas-
son el ide Ön is. De soha ne feledje: ebben a birodalomban vendég Ön is,
én is, mi mindnyájan. Tehát úgy is kell viselkednünk, ahogyan az erdõ
törvénye ezt elõírja. Nekünk, embereknek! Ott!                          Czinege Edit

Kecskemét – CIFRAPALOTA
2013. március 23-án, pénteken régészeti vándorkiállítás nyílt a

Cifrapalotában, bemutatják a Mercedes gyár területén, utak nyomvon-
alában végzett ásatások leleteit, gyûjteményét – KINCSEK EURÓPA
SZÍVÉBEN címmel. Az elõkerült szarmata, honfoglalás kori edények,
ékszerek, kard, pohár, gyöngyös viseletek leletei a hazai nagyberuházá-
sokhoz kötõdõ feltárások eredményei. 

Május közepéig látogatható ez a leletanyag.
Akit érdekel ez a múltbéli üzenet, az feltétlenül látogasson el a kiállítás

helyszínére, hiszen visszakalauzol a 440-es évekig...                      -ge 
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Tanácsok ingatlaneladáshoz és  
ingatlanvásárláshoz

Drágábban cserélnek gazdát  a  
hõszigetel t  házak

A magyar ingatlanpiac eljutott odáig, hogy a
lakás árában elismerje az energetikai felújítá-
sok költségét, így annak megtérülésénél már
nemcsak a rezsi csökkenését, de a lakás
értéknövekedését is figyelembe lehet. Magyar-
országon múlt év eleje óta lakást eladni, illetve
bérbe adni csak energiatanúsítvánnyal lehet. 

A felmérés szerint a panellakásoknak több
mint egynegyede hõszigetelt, több mint egyhar-
madában cserélték ki az ablakokat, viszont
csak egy tizedükben korszerûsítették a fûtést.
A komplex energetikai felújítás után egy átla-
gos, 50 négyzetméteres lakást 1 millió forinttal
drágábban lehet eladni.

A legnagyobb megtakarítási lehetõség a
családi házaknál van. Ezek fûtése évente 400-
500 kilowatt energiát igényel, négyzet-
méterenként, ami 40-50 köbméter földgáz fel-
használását igényli. A tégla társasházi lakások
energia fogyasztása a családi házakénak a
fele, mivel kisebb a lehûlõ felületük.

Miután a lakásár emelkedése és a fûtési költ-
ség csökkentése együtt, rentábilissá teszi az
energetikai beruházást, egyre többen fontolják
meg a felújítást, akár hitelbõl is. A családok
2011-ben több hitelt vettek fel lakásfelújításra,
mint vásárlásra.

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

TÖRTÉNELMI LECKE AZ ELVTÁRSAKNAK
„Nem mindig lehet  megtenni  amit  kel lene,

de mindig meg kel l  tenni,  amit  lehet!“

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ars poeticája volt az idézet, 
kinek fejedelemsége alatt Erdély virágkorát élte.
A mélyen tisztelt együttlévõ 2014-es elvtársak 

vagy nem tanulták meg ezt a leckét, vagy megtanulták, 
de másként alkalmazták nyolc éves vitézlésük alatt. 

Saját maguk jól felfogott érdekében mindent megtettek, 
amit lehetett, fõleg a bankszámlák gyarapítását illetõen. 

Amit a nép érdekében kellett volna megtenniük,
az most jutott eszükbe. 

NEM LEHET MÁS A POLITIKA !
Elmúlt a farsang, le lehet venni az álarcokat,

ami már meg is történt. 
Bebizonyosodott,  akik álszent módon
maguk mellé állították emberek ezreit, 

hogy a parlamentbe bekerüljenek, hamar leleplezõdtek. 
Ez a politika nem szólhat másról, mint a hatalom

mindenáron való megragadásáról.
Ha ennek legcsekélyebb jele is látható, akkor 

az ördöggel is (Együtt 2014.) szövetségre lépnek,
csakhogy a  hatalomból részesüljenek. 
Még olyan áron is, hogy megszûnjenek.

MAGYAR SZOCIALISTA OSKAR
Megvolt az Oskar gála! 

Az MSZP bemutatta tudományos munkaközösségének 
egyedülálló alkotását, 

ami elsõ látásra ízléstelennek, hiteltelennek, 
második látásra jogi kategóriákba ütközõnek tûnt.

Harmadik látás elõtt átdolgozzák a mûalkotást. 
Mindamellett el vannak csodálkozva, hogy az emberek 

kiakadtak ezen a filmen, holott õk ezt az egészet, 
egyszerû gyûlöletkeltésnek szánták.

Kecskés Sándor

Családsegítõ Szolgálat
Ha bármilyen megoldásra váró családi problémá-

ja van, s önmaga kevés a megoldásához, forduljon
bizalommal Tóth Sándor  családgondozóhoz! Az
önkormányzat épületében várja ügyfélfogadási idõben!

A KTE kommunikációs vezetõje írta:

„Egy férfi életében a tavasz kezdetét, az év elsõ NBI-es
meccse jelenti. Innentõl hivatalosan is vége a télnek!“

Hivatalos, vége a télnek az U16-osok már túl vannak az
õszrõl elmaradt Lajosmizse elleni mérkõzésükön és
megérkezett a 2012/2013-as bajnokság sorsolása is! A
felnõtt csapat életébe nagy volt a mozgolódás
edzõmeccs edzõmeccs hátán régi-új játékosok
érkezése, fájó távozók!

Akik jöttek:
Kovács Péter „Cápa“  – Helvécia
Kotvics Attila – Tiszaug
Bertalan László –  Tiszakécske
Barna Csaba – Újhartyán

Akik elmentek:

Tánczos Tamás
Vörös Levente
Horváth Norbert
Erõs Gergõ
Terjéki Gábor
Benyus Péter

Edzõ mérkõzések:

Törtel –  Lakitelek 0:1
Kunszentmárton –  Lakiteleki TE 2:0
Lakiteleki TE –  Cibakháza 4:1
Lakiteleki TE –  Törtel 1:4

Az U16-os csapatunknál a júliusi keret 13 fõrõl 28-ra
emelkedett ebbõl már 24 az igazolt játékosok száma. A
„kicsik“ a Tiszakécskén megrendezett szezon nyitó
teremlabdarúgó tornán harmadikok lettek:

Lakiteleki TE – Tiszalpár 1:0
Lakiteleki TE –  Szentkirály 1:0
Lakiteleki TE – Tiszakécske II. 3:2
Lakiteleki TE –  Nyárlõrinc 1:1
Lakiteleki TE –  Tiszakécske I. 0:2

Sajnos az õszi szezonból elmaradt Lajosmizse elleni
mérkõzés már nem sikerült ilyen jól. A játé-kon meglát-
szott a kor és a tabellán lévõ különbség is.  Lajosmizse-
Lakiteleki TE 13:0

Sikeres tavaszt! Jó szurkolást! HAJRÁ LAKI!
Verebélyi Gábor

Elgondolkodtató kis tanmese 
Egy roskadásig tömött buszon egy felté-

telezhetõen egyetemista srác nem sajnálta
az idõt, hogy megmagyarázza egy mellette
ülõ idõs úrnak, miért nem képes megérteni
az idõsebb nemzedék a fiatalokat.

– Maguk egy más, majdnem primitív világ-
ban születtek és nõttek fel – mondta elég
hangosan, hogy mindenki jól hallhassa. – Mi,
mai fiatalok az internet, a tévé, a repgépek,
a szuperszonikus repülõk, az ûrutazások, a
Holdon járó ember korában nõttünk föl.
Ûrszondáink a Marson járnak, atom hajtotta
hajóink, villanyárammal és hidrogénnel járó
autóink, szinte fénysebességgel számoló
számítógépeink vannak. Sõt... 

Egy kis csend után az idõs ember így felelt:
– Igazad van, fiatalember, nekünk mindez

nem volt meg, amikor fiatalok voltunk, követ-
kezésképpen feltaláltuk õket! És most
mondd meg nekem, te kis ... ifjonc, TE mit
készítesz a következõ nemzedéknek??

Egy kis döbbent, csend, majd az idõs úr
falrengetõ tapsot kapott...

Igazi, mai magyar tanmese!
A jómódú gazda, és a szegény ember üzletet kötött. A gazda

minden héten ad két kiló túrót a szegény embernek, aki pedig
viszonzásul két kiló összegyûjtött mézet ad....

Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg egyszer csak a gazda
arra gondolt, hogy bizony nem minden ember tisztességes, és
meg kellene mérni, amit kap.

Mikor legközelebb vitte a túrót és néhány perc múlva
megkapta a mézet, azt hazavitte és a pontos mérlegén meg-
mérte; hát csak másfél kiló volt

Felháborodva ment a szegény emberhez és indulatosan a
szemére vetette, hogy becsapta õt.

A szegény ember lehajtotta fejét és így szólt:
– Nagyon sajnálom, hogy így történt, de én nagyon szegény

ember vagyok. Egy kétserpenyõs mérleget még tudtam
szerezni, de súlyokra már nem volt pénzem. Így hát amikor
megkaptam magától a túrót és kivittem a kamrába, rátettem a
mérleg serpenyõjére és a másik serpenyõbe kimértem az
azonos súlyú mézet...

A gazdag roppant módon elszégyellte magát, s hazament. 

No, mindig a csaló háborodik fel a legjobban...; ugye????

MIÉRT? Miért nem olvasni soha az újságok-
ban: jósnõ nyerte a lottónyereményt? Hogy lehet,
hogy a téves szám sose foglalt? Miért olyan
hosszú szó a „lerövidebbítendõ“? (és miért ilyen
nehéz kimondani?) Miért kell a Windows
bezárásához a „Startprogramot“ használni? Ha
az összes férfi ugyanolyan, akkor a nõk miért
válogatnak annyit?

A fiatalság titka:
„Az örgedésben az a nagyszerû, hogy az ember nem
veszíti el a már megélt éveket.“ 
„Amíg az ember dolgozik, addig fiatal marad.“
„Amikor a közönség elõtt állhatok, addig a belõlük
áradó szeretet és életenergia valósággal átmos és
megfeledkezem a koromról.“
„Sosem az életévek számítanak, hanem az
életéveket kitöltõ élet maga!“
„Az igazi gazdagság az egészség, nem pedig az
arany- és az ezüstdarabkák.“
„Tétlen kéznek ördög a munkaadója!“
„Minden természetes dologban van valami csodálatos!“
A LEGFONTOSABB A FIATALSÁG MEGÕRZÉSÉHEZ:
* Határozzam el, hogy boldog leszek!
* Végezzek természetes testmozgást!
* Fogyasszak változatos táplálékot!
* Létesítsek kapcsolatot!
* Olvassak sokat!
* Tanuljak meg szeretni, megbocsátani és elengedni!
* Kezeljem az életemben adódó streszt!
* Maradjak tevékeny!
* Törekedjek a fiatalság megõrzésére!

Mindez belülrõl fakad – írja Joseph Chanc Az
örgedés mítosza címû könyvében. 

Kérje Varga Zoltánt, hogy külsõben is segítsen! 
Hívja a telefonján: 06-70/60-43-643
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HORGOLJ EGY NÉGYZETET! 
A lakiteleki kézimunkaszakkör és a
Gondozási Központ közös felhívása!

A Gondozási Központ lakói részére szeretne a
kézimunkaszakkör horgolt takarókat készíteni.
Ehhez kérjük vállalkozó kedvû, kézimunkázni
tudó fiatalok és idõsebbek segítségét. (Egy négyzet 20x20 cm legyen, 3,5
vagy 4-es horgolótûvel. A négyzeteket NEM KELL ÖSSZEHORGOLNI!) Aki
nem tud horgolni, de támogatná kezdeményezésünket, fonaladománnyal
segíthet.

Érdeklõdni a Gondozási Központban, és Vargáné Bodor Juditnál, a
Kézimunkaszakkör vezetõjénél lehet (30/388-61-37).

Az elsõ tavaszi napsugarakkal a húsvét is hamarosan
beköszönt, ezzel együtt az ínycsiklandó fõtt sonkák, fonott
kalácsok és piros tojások ideje. Ha az ünnepi asztalnál biztos

sikerre vágynak, a hagyományos húsvéti fogások mellett próbáljanak ki egy-két
újdonságot is, szemezgessenek a legfrissebb húsvéti receptek között!

Zöldséges-sonkás tésztasaláta
Hozzávalók: 10 dkg tészta (pl. Penne),10 dkg zöldbab, 10 dkg
sárgabab,1 db cukkini (fiatal),1 db sárgarépa (közepes), 1 db
kaliforniai paprika,15 dkg fõtt sonka 5 dkg ruccola (borsmustár;
gyors növekedésû, vitamindús levélzöldség, mostanában kezd
igazán divatba jönni), helyette jó a salátalevél is. 1 csomag Knorr Salátaöntet por, 1,5
dl natúr joghurt.
Fõzzük meg a tésztát sós, lobogó vízben roppanósra. Szûrjük le és hûtsük le. A
babot sós vízben fõzzük meg mindkét babfajtát, majd hûtsük le azonnal. A cukkinit
karikázzuk fel vékonyra és forrázzuk le egy szitán. Hámozzuk meg és vágjuk a sár-
garépát karikákra. A paprikát kockázzuk fel. A ruccolát (vagy salátát) mossuk meg,
majd szárítsuk meg. A sonkát kockázzuk fel. Készítsük el a salátaöntet por a cso-
magoláson leírtak alapján. Tegyük egy salátástálba a tésztát, sonkát, ruccolát és a
zöldségeket. Öntsük rá a kész öntetet és alaposan keverjük össze.

Tavaszi saláta retekkel és tojással
Hozzávalók: 4 db keményre fõzött tojás, 1 csomag Knorr
Olaszos Salátaöntet por, 1 csokor retek,1 csomag saláta
keverék (kb. 200 gramm, legyen benne rukkola, mely újfaj-
ta, nagyon finom zöld saláta! Már több helyen is kapható!
Könnyen termeszthetõ, akár balkonládában is!), 1,5 dl joghurt.
Fõzzük meg a tojást félkeményre, majd vágjuk negyedekbe. A retket mossuk meg,
majd szintén vágjuk fel negyedekre. Keverjük el a salátát a tojással és a retekkel. A
salátaöntetet készítsük el a csomagoláson levõ útmutató szerint, majd  öntsük le vele
a salátát.

Foszlós kalács
A tésztához: 5 dkg élesztõt 4 dl cukros, langyos tejben megfuttatok. Egy

tálba teszem a 60 dkg lisztet, 3 tojás sárgáját, 2
ek. olvasztott vajat, 10 dkg cukrot, egy csipetnyi
sót, az élesztõs tejet és jól kidolgozom. A végén hoz-
záadok 5 dkg jól megáztatott mazsolát. A tésztát négy
részre osztom,  négyes fonásban összefonom és meleg
helyen legalább fél órán át kelesztem, majd sütöm.

Házi tojáslikõr

0,5l tejet felforralok vanília-rúddal, majd kihûtöm. 6 tojássárgáját, 25 dkg
porcukorral, 1 vaníliás cukorral habosra keverem. Hozzáadok 3 dl
cukrozatlan sûrített tejet, majd a forralt tejet, végül 2 dl rumot. Üvegbe
teszem, hûtve tálalom.

VARIÁCIÓK SONKÁRA
Vágjuk hajszál vékonyra a kötözött sonkát, s töltsünk meg
minden szeletet valamilyen  (zöldséges-túrós-snidlinges;
kapros-tésztás-tormás-majonézes; reszeltsajtos-snidlinges;
rizses-zöldséges-fûszeres) krémmel. Tûzzük össze hegyes
fogpiszkálóval, s a hegyes végére tûzzünk zödségdarabokat. 
A sonkaszeleteket tegyük fel díszítve a tálra, ragjuk körbe mindenféle zöldséggel. Legyen
kívánatos a szemnek is, amit feltálalunk!

Sós sütemények,
édességek, torták 
Mind-mind látványos és finom
húsvéti fogás. A legegyszerûbb
is jobban mutat, ha deko-
ratív módon tálaljuk.
Adjuk meg a módját!

Az ünnepi asztalra kerülõ finom ételekhez 
sok jó ötletet, s jó étvágyat kívánunk!

K e l le m e s  ü n n ep e t  m i n d e n k i n e k !  

Vendégváró húsvéti  finomságok

Sajnos nagyon sokunknak van már olyan rokona,
ismerõse, akit „agyi katasztrófa“ ért. 

Néha nehéz beazonosítani a stroke jeleit. Sajnos, a tudatosság hiánya
katasztrófát okozhat. A stroke áldozata súlyos agykárosodást szenvedhet, ha a
környezete nem ismeri fel a jeleit. 
Egy neurológus azt állítja, hogy ha a stroke áldozatát 3 órán belül elkezdheti
kezelni, teljesen visszafordítható az állapot, TELJESEN. Azt mondja, hogy a
stroke felismerésének és diagnosz-tizálásának egyszerû a trükkje, azután
pedig 3 órán belül el kell kezdeni a kezelését.

Ha mindenki emlékezne a három betûre, életeket lehetne megmenteni vele.
M.B.E. Az orvosok szerint bárki felismerheti a stroke-ot, ha a
három egyszerû kérést mond az illetõnek:
1. M: Meg kell kérni az illetõt, hogy MOSOLYOGJON.
2. B: Meg kell kérni, hogy BESZÉLJEN, mondjon egy egyszerû
mondatot (összefüggõen: pl. Szép napunk van.)
3. E: meg kell kérni, hogy EMELJE FEL mindkét karját.

Ha az illetõnek a három kérés teljesítésének bármelyikével nehézsége van,
azonnal hívd a mentõket és mondd el a tüneteket.
Még egy jel: Mondd az illetõnek, hogy ÖLTSE KI A NYELVÉT. Ha a nyelv „ki-
csavarodott“, ha egyik vagy másik oldalra megy a nyelv, ez is a stroke jele lehet.

V i g y á z z u n k  e g y m á s r a !

Bölcs írók bölcseletei

– Az élet nem tudomány, menet köz-
ben találjuk ki.
– Aki mindig rezzenéstelen arcot vág,
annak nagyon nehéz mosolyogni.
– Néha az a legnagyobb ajándék Isten-
tõl, ha nem hallgatja meg az imát.
– A bölcs tudja, mi fölött kell átsiklani.
– Belsõ világunkat, akárcsak az ottho-
nunkat, mi rendezzük be, így ha valaki-

nek üres, rideg az élete, arról kizárólag
õ maga tehet.
– Könnyebb a szeretetet és a bizalmat
eljátszani, mint megszerezni; de visz-
szaszerezni a legnehezebb.
– Ha udvariasan és megértõen visel-
kedünk másokkal, filléreket fektetünk
be, és egy vagyont kapunk vissza.
–  A tudás megszerzéséhez tanulni
kell; a bölcsességhez azonban a meg-
figyelésen át vezet az út.

STRSTROKEOKE!!!!!!

A másik leggyakoribb betegség a szívinfarktus.
Ennek mielõbbi felismerésére,  kezelésére is tehetünk,

mert minél elõbb történik a beavatkozás, annál hatásosabb a gyógyulás!
Jó megtudni, hogy segíthetünk magunkon. A

Bayer gyógyszergyár olyan kristályos aszpirint gyárt,
amely a nyelv alatt sokkal gyorsabban feloldódik,
mint a tabletták. Vásárolj, s tarts belõle a kocsiban, a
retikülben, a pénztárcában, az éjjeliszekrényen stb.

A bal kari fájdalmon kívül egyéb tünetei is lehetnek a szívrohamnak. Szintén
figyelni kell az állban érzett nagy fájdalomra, valamint a hányingerre és az erõs
izzadásra. FONTOS tudni, hogy elõfordul, hogy a mellkasban NINCS fáj-
dalomérzet  a szívroham folyamán. (Az álmukban szívrohamot szenvedetteknek
kb. 60%-a nem ébred fel.) De a mellkasi fájdalom felébreszthet a mély álomból. 

Ha ez történne, akkor azonnal oldj fel két kristályos aszpirint a szádban és
nyeld le egy kis vízzel. Ezután hívd a mentõket és mondd, hogy SZÍVROHAM!
MONDD, HOGY BEVETTÉL 2 ASZPIRINT – TELEFONÁLJ  SZOMSZÉDNAK
VAGY ROKONNAK... Azután ülj le egy székre vagy pamlagra a   bejárati
ajtó mellett de LE NE FEKÜDJ! Várd a segítséget!

INFARKTUS



Lakitelek új építési terüle-
tén 3000 m2-es, közmû-

vesített, sarki telek
eladó. (Megosztható!)

Érd.: 06-20/9-78-73-72

Lakodalmas hûtõkocsi bérel-
hetõ. Tel.: 06-30/9-532-982 
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Kisgépek javítását vál-
lalom! (motorkerékpár,

robogó, láncfûrész, fûnyíró,
szivattyú, kerti traktor)

Érd. :  06-70/770-29-19. 

KEDVEZÕ ÁRON eladó – tulaj-
donostól – 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 !  
Érd.: 06-20/223-02-93; ill. 06-20/952-41-63 

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szí-
vesen kényeztetné megfáradt,
fájós lábát. Tyúkszem, benõtt
köröm nem akadály. Házhoz is
elmegyek! Jelentke-
zését várja Zsuzsa a
20/42-000-11; ill. 448-
201-es  telefonon!

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

Vásároljon német
használt bútorokat, ház-
tartási gépeket újszerû
állapotban, reális áron!

szekrénysorok, faragott és modern
szekrények, neobarokk sítlusú

szekrények, ülõgarnitúrák, 
asztalok, székek, csillárok, 

televíziók, komplett hálószobák, 
gyerekszobák, mosógépek, 

kombi hûtõk, mosogatógépek,
porszívók.

Tel.: 06-30/60-67-163

* Selyem a k á c k ap h at ó !
Tel. :  448-679; 06-20/200-53-15.

Eladó helyben 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

Kovács Ferenc
– szobafestõ 
– mázoló 
– tapétázó

Lakitelek, 
Árpád u. 1/a.

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

Nemes nyár tûzifa ELADÓ; akár ház-
hoz szállítva is, Lakitelek, Táncsics u. 3.
Tel.: 70/323-72-69; ill. 06-30/270-24-36.

Tõserdõn 2006-ban teljesen felújí-
tott, 1+2 félszobás, összkomfortos,
szigetelt nyaraló, Szikra vasútál-
lomástól 5 percre, kizárólag hosszú
távra, kiadó. Víz, villany, vegyes
tüzelésû kazán van. A ház részben
bútorozott.  Irányár: 20.000 Ft +
rezsi/ hó. Tel.: 20/529-5784

Albérlet kiadó– alacsony rezsi 
költséggel. Érdeklõdjön a 

06 70/ 3910400-as telefonszámon.

Rongyszõnyegek
készítését vállalom!

Tel.: 03-20/570-22-27

Eladó egy gyermek KWAD motor alig
használt, jó állapotban. Ir. ár: 50.000.-
Ft. Érd.: .: 06-30/480-02-57

Vízvezeték-szerelést 
és központifûtés-
szerelést vállalok! 
Tel.: 06/30-227-30-56.

Lakiteleken, a Csokonai
utcában eladó családi ház! 

Tel.: 06-30/214-28-69

Lakiteleken a Jókai

utcában eladó családi ház!

Tel.: 06-30/9-910-592

Várom annak a becsületes megtalá-
lónak a jelentkezését, akik az utánfu-
tómról leesett rendszámot XPB 117
(Lakitelek belterületén) megtalálták.
Kérem, hívjon a 06-30/288-04-74-es
telefonszámon, és elmegyek érte!
Köszönöm!

Bádogos munkát
kedvezõ áron,
garanciával 

vállalok. 
Tel.: 06-70/500-29-16.

Eladó 2,5 szobás, alápincézett
családi ház Lakitelek  középpont-
jában. Tel.: 06- 20/9-78-73-72

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt bolt akciós ajánlata

2013. márc. 25-tõl ápr. 7-ig

Nyitva: H – P:    6-tól 20 ig
SZ – V:   7-tõl 20-ig

Szobi üdítõk 1 l 149  Ft/db
Harmatcsepp ásványvíz 1,5 l   69 Ft/db
Palackos fehér bor 2 l 580 Ft/db
KARAVÁN kávé 250 g         480 Ft/db
Back Mit darált mák 200 g    379 Ft/db
Holland kakaópor 100 g       269 Ft/db
Vajkrém 200 g                  240 Ft/db

Húsvétkor is nyitva tartunk!
V – H: 8-tól 16 óráig.
Minden kedved vevõnknek

kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

A A 
BON-BON-
BONBON

Eladó hagyatékból mikrohullámú sütõ, hûtõ-
szekrény, szõlõprés, fateknõk, kenyérsütõ
(új), edények, ruhanemûk, 1 db. gördülõs,
üvegoldalú turkáló asztal (jó állapotban).
Érd.: 06-30/480-02-57; este: 76/448-521.

Rotációs kapa eladó. Tel. :  06-20/543-36-25.

Hegesztõ végzettséggel rendelkezõ
munkatársat keres 

az AWI és PLAZMA – hegesztésre. 
Gyakorlat elõny, de betanulási lehetõség is van!

Tel. :  06-30/98-36-111

Lakitelek belterületén legalább másfél
szobás, olcsó albérletet keresek 2 fõ
részére. Gondozást, fenntartást is vál-
lalok. Tel.: 06-70/931-79-47.



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Hát, csak amíg el nem kezdõdik a
következõ futballszezon!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt
nyerte: Jóljárt Klára.  Selyemakácfát nyert: Szálas Nikolett. A vacso-
rát nyerte: Kalics Józsefné, melyet az általa választott idõpontban költ-
het el az Autós Csárdában egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert:
Szabó Józsefné, Paphalmi Józsefné, Kelemen Gyuláné. (Õket re-
gisztráljuk!) 1db 1.500Ft értékû telefonfeltöltés: Oláh Krisztián. 
Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a
szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.)  Köszönjük.  A nyerteseknek
gratulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat  Galambos Lászlóéknak – Autós
Csárda (vacsora); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) Klárik Lászlónénak
(selyemakác). Molnár Gábor IT Pavilon Számítástechnika

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor *
Készült: 1000 példányban,  2013-ban * Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit *  A szerkesztõség  postai  címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. *

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

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

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

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal március

Az idõsödõ, konzervatív hölgy így oktatja az újonnan felvett házvezetõnõt:
– Tisztázzuk mindjárt az elején: semmiféle férti látogatót nem tûrök meg a lakásomban.
(A válaszát, lásd a rejtvényben!)

Vízsz.: 1: A vicc válasz kezdete (z. b.: A, SZ, N, O.) 7. Gép. 13. Mosószeres vízben
eltûnõ (folt). 14. Haj göndörítése. 16. Kártyabemondás. 18. Széchenyi Zsigmond
regénye. 19. Kétjegyû betû. 20. Középen szögel! 21. Egy, németül. 22. ...Hannuksela;
világbajnok finn birkózó (Marko). 23. Vágott virágot tartunk benne. 25. Mimikai kel-
lék! 27. Vonat közlekedési vonala. 28. Zseblámpa áramforrása. 30. Sógorság. 32.
Tolatni kezd! 33. Apró ólomgolyó. 34. A végén lehord! 35. Régi eredetû férfinevünk
(13. századi pannonhalmi apát neve is!). 37. A juh hímje. 38. Itt kint, népiesen. 40.
Új-Zéland sportjele. 43. Korhol. 45. A hélium vegyjele. 46. APEH-ügyeink egy esz-
tendeje. 48. Versbéli sóhaj. 50. Csinos, jól öltözött. 53. A három nõvér egyike
Csehovnál. 54. Becézõbõl önállósult nõi név. 56. Csekken továbbküldõ. 58. Kiss Me
...; Cole Porter musicalje. 59. Üzemanyag, röviden. 60. Hazai szappanmárka. 61.
Levéltávirat, röviden. 62. Házõrzõ állat. 63. Sûrû ütéseket visz be a bokszoló. 65.
Orvos. 67. Fésülködés felfüggesztett kelléke! 70. Hatalmában tartó. 71. Magával
édesget. 

Függ.: 1. Gyémánttal, rubinnal stb. díszített. 2. Rikoltozik. 3. Esetleg. 4. A válasz
második, befejezõ része. 5. Benyovszky ...; kalandos sorsú utazó a 18. században.
6. Svéd és belga autók jelzése. 7. Szlovákiai település Verebélytõl nem messze. 8.
Mátka, menyasszony. 9. Ady Endre verse Az utolsó hajók címû kötetben. 10. Itt az
elején! 11. A házasságkötést követõ hosszabb kirándulás. 12. Tüskés szántóföldi
gyomot irt. 15. Iványi ...; válogatott kosárlabdázó nõ. 17. Az akan csoportba tartozó
afrikai törzsek gyûjtõneve (ANIK). 24. Kerti talajt forgat. 25. Egykor világhírû német
cirkusz. 26. Rideg, mogorva. 27. Erõdítmény. 29. Taszít. 31. Svájc sportjele. 36.
Magánszám. 38. Erre a helyre. 39. E sportcsónakban evezett Kolonics György is. 41.
Levegõ. 42. Szájápoló eszköz. 44. Schütz ...; néhai komika. 47. Erre ültették Dózsa
Györgyöt. 49. Cseh író, a Sörgyári capriccio címû regény szerzõje (Bohumil). 51.
Légnemû anyagok csoportfa. 52. Város, skandináv földrajzi nevekben. 55.
Csokoládéfajta. 57. ... courtois; a dél-francia trubadúrdal ., alaptémája (a.m. udvar-
ló szerelem). 59. Üresedik. 61. Kosáryné Réz ...; a Filomena címû regény írója. 64.
... Sík; Svájcban is élt cseh közgazdász (1919-2004). 66. Somogy megyei városka,
Takáts Gyula Kossuth-díjas költõ szülõhelye. 68. Léc végei! 69. Római katolikus.

Reszketeg anyóka kérdi a vasutastól:
- Nem fog megrázni az áram, ha
rálépek a sínre?
- Dehogyis, néni kérem. Csak arra
vigyázzon, hogy a másik lába ne érje
közben a felsõ vezetéket.

– Doktor úr, azt hiszem  egy új szemüve-
gre lenne szükségem.
– Az biztos, mert ez egy  hentesüzlet.

Vidéki állomáson kérdi egy utas a
vasutast:
– Mondja, melyik vonattal lehet a leg-
gyorsabban Budapestre jutni?
– A gyorsvonat öt perc múlva érkezik,
a személyvonat pedig másfél óra
múlva. Én mégis azt tanácsolnám,
hogy a személlyel menjen!
– Miért? Az lassabb is, késõbb is jön!
– Igen, de a gyorsvonat nem áll meg
nálunk!

– Minek a rövidítése a HELP?
– Hozz Egy Liter Pálinkát!

– Mi a különbség egy kisebb hajó és
egy pici cica között?
– Az egyik torpedóromboló, a másik
törpedoromboló.

– Mi a különbség a teológus és a
geológus között?
– Ég és föld!

A vasutas fia elsõ nap sugárzó arccal
megy az iskolába. Az iskolai nap
végeztével már nem olyan lelkes a
gyerek. Meg is kérdezi az apja:
– Na milyen volt az iskolában, fiam?
– Édesapám! Átverés az egész. Be-
megyek, ki van írva az ajtóra hogy elsõ
osztály, közben meg fapados...

Egy utas odamegy a falu vasútállomá-
sánál az állomásfõnökhöz, és kérdezi:
– Mondja uram, miért fekszik ez az
állomás félórányira a falutól?
– Mert azt akartuk, hogy lehetõleg
inkább a sínekhez legyen közel.

A nemzetközi gyors elsõ osztályú
fülkéjében egyetlen utas ül. Hirtelen fel-
pattan az ajtó, s egy fegyveres, álarcos
gengszter lép be:
– Gyerünk, adja ide a pénzét!
– De nekem egy megveszekedett
vasam sincs!
– Akkor miért reszket?
– Mert azt hittem, hogy a kalauz jön.
Ugyanis jegyem sincs...

Kovácsékhoz felugrik az anyós frissen
vágott hajjal, és így szól:
–  Na ugye, mennyit számít a frizura!
Így, rövid hajjal nem nézek úgy ki, mint
egy öregasszony.
–  Tényleg nem– mondja Kovács –,
inkább úgy, mint egy öregember!

Az anyós elmegy nyaralni, s hoz a
vejének ajándékba két nyakkendõt.
Amikor a fiatalok legközelebb megláto-
gatják, a vej felveszi az egyik nyak-
kendõt, hogy meg ne sértse a mamát.
Amint belépnek az ajtón, az anyós
csípõre vágja a kezét:
– Úgy! Szóval a másik nem tetszik!

Paraszt bácsi telefonál a rádió kíván-
ságmûsorába: 
–  Halló! Tessék, kívánságmûsor! 
– Találtam egy pénztárcát, benne van
5000 dollár és 40 ezer euro –  mondja
a bácsika. 
–  Ez igen gratulálok, más nincs benne?
– De, egy névjegykártya, valami Bedi.
Na, ennek a Bedinek szeretnék küldeni
egy nótát...

Az öreg székely kegyetlenül be van
nyomva, de már a kocsmából hazafelé
tart a szekéren, bóbiskolva. Ezt meglát-
ja a rendõr, s megállítja a fogatot. 
–  Bátyám, maga olyan részeg, hogy
majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen
ló meg csak megy a feje után, még bal-
eset lesz belõle. 
Az öreg székely csak mordul rá egyet.
A rendõr intézkedik:  
–  Bátyám, látva a helyzetet, mit szólna
ahhoz, ha most elvenném a lovát? 
A székely meghúzza a vállát, s közli: 
–  Mit szólhatnék? Rendõr vejem még
úgysem volt!

Két székely beszélget a 2. világháború
után.
– Figyelj komám, tudom hogy elvesztet-
tük ezt a háborút is, no, de miért
csatolták hozzánk Romániát?

A mindenttudó tükör. 
Aki hazudik elõtte, azt beszippantja!
Elé áll a barna nõ: „Én azt gondolom,
szép vagyok!“ ... hhupppssssszzzz! 
Elé áll a vörös: „Én azt gondolom, okos
vagyok!“... hhuppsssszzzzz! 
Elé áll a szõke: „Én azt gondolom...“
hhuppssssszzzzzzzz

– Mit mond a szõke, mikor meglát egy
banánhéjat a földön?
– ???
– Jaj, Istenem, megint el fogok esni!

Tisztázzuk elõre... 
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