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XXV. évfolyam 5. szám (MÁJUS) Pünkösd hava,  Tavaszutó, Ígéret hava 

„...Magyar vagyok, a fajomat imádom És nem leszek más, inkább meghalok ! Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul...“ Sajó S. 

Sajó Sándor: Magyarnak lenni

Magyarnak lenni, tudod mit jelent?
Magasba vágyva tengni egyre – lent;
Mosolyogva, mint a méla õszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj.
Borongni mindig, mint a nagy hegyek,
Mert egyre gyászlik bennünk valami
Sok százados bú, amelyet nem lehet
Sem eltitkolni, sem bevallani
Magányban élni, ahol kusza árnyak
Bús tündérekként föl-fölsírdogálnak.
S szálaiból a fájó képzeletnek
Feketefényü fátylat szövögetnek...
És bút és gyászt és sejtést egybeszõve
Ráterítik a titkos jövendõre...
Rabmódra húzni idegen igát,
Álmodozva róla: büszke messzi cél,
S meg-megpihenve a múlt emlékinél,
Kergetni téged: csalfa délibáb!...
Csalódni mindig, soha célt nem érve.
S ha szívünkben már apadoz a hit:
Rátakargatni sorsunk száz sebére
Önámításunk koldusrongyait....
– Én népem! múltba vagy jövõbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...

Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, végesvégtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hõsnek.
De döntõ harcra nem elég erõsnek:
Úgy teremtõdni erre a világra,
Hogy mindig vessünk, de mindig hiába,
Hogy amikor már érik a vetés,
Akkor zúgjon rá irtó jégverés...
Fölajzott vággyal, szomjan keseregve
A szabadító Mózest várni egyre:
Hogy porrá zúzza azt a színfalat,
Mely végzetünknek kövült átkául
Ránk néz merõen, irgalmatlanul,

S utunkat állja zordan, hallgatag...
Bágyadtan tûrni furcsa végzetünk,
Mely sírni késztõ tréfát ûz velünk,
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni:
Egymást vádolni, egymást marcangolni!
– Majd, fojtott kedvünk hogyha megdagad,
Szilajnak lenni, mint a bércpatak,
Vagy bánatunknak hangos lagziján
Nagyot rikoltni: hajrá! húzd cigány! -
Háborgó vérrel kesergõn vigadni,
Hogy minekünk hajh! nem tud megvirradni,
Hogy annyi szent hév, annyi õserõ,
Megsebzett sasként sírva nyögdelõ,
Miért nem repülhet fönn a tiszta légben,
Munkásszabadság édes gyönyörében.-
Hogy miért teremtett bennünket a végzet
Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!....
Tombolva inni hegyeink borát,
Keserveinknek izzó mámorát,
S míg szívünkben a tettvágy tüze nyargal,
Fölbúgni tompa, lázadó haraggal, –
S amikor már szívünk majdnem megszakad:
Nagy keservünkben,
Bús szégyenünkben
Falhoz vágni az üres poharat...
– Én népem! múltba vagy jövõbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...

De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem.
Nagyszívvel, melyben nem apad a hûség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,
Féltõn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!...

Június 30-tól július 5-ig Szentjánosbogár tábor lesz Lakiteleken! Június 30-tól
július 5-ig Lakiteleken lesz a Szentjánosbogár tábor!   Errõl bõvebbet áprilisi lapszámunk
katolikus oldalán, valamint a www.lakitelekma és a www.lakitelekiplebania.hu honlapon,
és a facebookon tudhatnak meg kedves olvasóink.

A tábor helyi szervezõi köszönik mindazoknak a családoknak a jóakara-
tát,segítõkészségét, akik már  vállalták, hogy  a tábor idõtartama alatt szállást, reggelit és
vacsorát  biztosítanak 2-4 gyermeknek. Érdeklõdni, jelentkezni továbbra is
lehet  Rózsáné Bõszén Ilonánál  a 06 30 651 7095 telefonszámon. Ennek
a lapszámunknak a katolikus oldalán olyan fiatalok írásait olvashatják,
akiket valamikor már befogadtak az ország valamelyik helységében.

...maga az élet vagy...
A víz egy „különleges“ anyag, mely szinte mindenütt

jelen van a környezetünkben – különféle halmazállapoti
formában. Már az anyaméhben víz vesz körül bennün-
ket, az éltetõ közege a babának. A testünk jelentõs része
víz, ennek hiányában csak pár napig bír a szervezetünk
életben maradni, kiszárad... Vízzel fõzünk, vízben
fürdünk, víz az oldószere a ruhánkra kerülõ szennyezõdésnek,... sorolhatnám
az ezer féle csodát, melyek részei az életünknek... Áldás, éltetõ erõ!

Munkára is bírhatjuk, villanyáramot termel, vagy épp hûtõtornyokban szolgál;
máskor épp a meleget szállítja lakásaink fûtésére... Itt is bõséges  a felsorolás
a hasznossága.

Az esõrõl, az áztató és éltetõ elemrõl ismét csak áldással tudok gondolni,
hiszen a növények, az állatok éppúgy vízzel élnek, mint  mi, emberek!

A Földünk kétharmadát víz borítja, ám a vízkészletének mindössze 2%-a
édesvíz! Ezen szûkös természeti erõforrás meghatározó fontosságú a bioló-
giai, társadalmi és gazdasági élet valamennyi szegmensében. A növekvõ
lakossági igények és az éghajlatváltozás nyomán globális vízellátási hiányt
eredményeznek folymatosan. A vízhez való hozzáférés mind egyéni, mind
nemzeti szinten a jövõben még inkább a boldogulás és a béke alapvetõ
kérdésévé válik... Nagy érték! Mindannyian tudjuk! Azt mondják, hogy amíg
ivóvízben fürdünk és mosunk, addig semmilyen problémánk nincs! Nézzük
meg, egyes távoli földrészekrõl érkezõ hírek, filmkockák milyen rettenetes
körülményekrõl is adnak tájékoztatást! Mi pedig pocsékolunk! Hektószámra
engedjük le a csatornába az éltetõ nedût! Mennyire igazságos ez?...

Komor, esõtõl nehéz felhõk...  Emberek milliói tapasztalják az édes víz egy
rettegett formáját, az özönvízszerû esõk, áradatok érkezését, mely mindent
eláraszt, minden elmos és visz... Csak dörömbölnek a szavak, kiáltások, s nincs
ellene védekezés, mert a gátak, zsilipek és különféle erõdítmények elmosód-
nak. Fõként, ha azok hanyagul, nem megfelelõen voltak megépítve, kezelve...

Néhány nappal ezelõtt mi is megtapasztalhattuk, s láthattuk, hogy a levonuló
ár gigantikus ereje is milyen kárt tud véghez vinni: összetörte a betonzsilipet az
élõ Tisza torkolatánál, s a szintkülönbség miatt napról napra jelentõsen fogyott
a víz az árterületrõl! Kishíján a tõserdei Tisza vize is lefolyt volna, ha nagy erõkkel
nem akadályozzák meg ezt; gátat emeltek ellene. (Csak a víz a felelõse ennek?)

Áldás a sok víz? Átok a sok víz? Hát, persze, hogy áldás! Csak megfelelõen
kell vele bánni, s kordában tartani... Különben bármit is teszünk, azt tudnunk
kell: „... Habár fölûl a gálya, / S alúl a víznek árja,/ Azért a víz az úr!“

„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged,
megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. 

Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.“            Czinege Edit

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

TRIANON EMLÉKNTRIANON EMLÉKNAPAP
Szeretet te l  meghívjuk Önt és családját  2013. június 4-én,
kedden 16:32 órára a Templom térre, az Emlékezés Harangjához,

hogy emlékezzünk az elsõ világháborút lezáró trianoni békediktátumra, magyar-
ságunk minden tagjára és közösségére, magyar nemzetünk államhatárok feletti
összetartozására.

A megemlékezést követõen 17 órától, a Mûvelõdési Házban elõadást tart
Dr. Marjanucz László, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezetõ egyetemi docense.

Vár juk a községi  megemlékezésre!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Nagy Zétény Benedek (Tóth Mária)
Paulin Bertalan (Kovács Hajnalka)
Szabó Mira (Tatár Szimonetta)
Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

Pataki János György (1938 )
Benyáts Attila Béla (1941 )

Nagy Mihály (1950 )
Földeáki Gáspárné Ádám Mária (1925 )

Püspök Gyuláné Petrezselyem Mária (1937 )
Kátai Béláné Dombi Margit (1958 )

Pálmai Mihály (1925 )
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Magyar Dénes és Hetei Boglárka

Dakó László és Szaniszló Vivien Magdolna  

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

LAKITELEKI    ÚJSÁG május2. oldal

KÖRZETI ORVOSAINK
w Dr. Rácz Péter (Tel.: 449-152)

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

w Dr. Kalocsa Zoltán (Tel.: 449-105)
csütörtökönként rendel délután, 1300-tól 1530 óráig;

a többi napon délelõtt: 8 – 1200-ig.

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
Rendõrség – Tkécske Ügyelet     06- 20/539-84-89
SEGÉLYHÍVÁS:112   Mentõ :  104
Rendõrség:  107     Tûzoltóság: 105
Török Nándor (polgárõr):       06-30/531-65-18
Madari Róbert (p.õr elnök):     06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (p.õr par.):        06-30/370-04-81 
Varga Róbert (tûzoltóparancsnok) 06-70/672-55-46

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt. (Tel.: 449-269)

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

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

Lelked remélem békére talált,
S Te már a mennyekbõl vigyázol Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
S örökkön-örökké emlékezünk Rád!

Müller Ferenc
halálának 5. évforduljára,

gyermekeid és családjaik.

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Sajósi Iván

A praxishoz Lakitelek és Szentkirály
gyermekei tartoznak.

Rendelés:
Lakitelek Szentkirály 

Hétfõ:          0900 – 1200 1230 – 1330

Kedd:           1000 – 1130

Szerda:        1300 – 1530

Csütörtök:     1100 – 1300 0930 – 1030

Péntek: 1030 – 1230 0900 – 1000

Tanácsadás:
Lakitelek: szerda 0930-1100

Szentkirály: csütörtök 0830-0930

Védõnõ: Horváth Lászlóné Magdika
Tel.: 449-039

Dr. Mátyus János
állatorvos

Tel.: 06-20/549-23-12

Széchenyi István Patika
Lendvainé Dr. Erki Mária

fõgyógyszerész

H – P: 8-1230; 1330-18
máj. 1-tõl - aug. 31-ig szombaton 800-1200

Tel.:
449-075

Polémia – kutyaügyben...

Azt hiszem, az nem vita tárgya, hogy az ember leghûségesebb társa a kutya.
Kicsi, nagy, fajtatiszta, korcs; és ma már lehet szõrtelen is akár...., de persze,
hogy leginkább a bundás! Kik-ki a maga ebét szereti, kényezteti a kedve és
lehetõsége szerint. Vagy megtûri maga körül. Más láncon, kenelben tartja, de
vannak, akik gyermek helyett is ölebet dajkálnak, s az idõsek a hiányzó társat
igyekeznek kutyával pótolni... Sajnos nagyon sokan vannak, akik lelketlenül az
utcára teszik, kiverik a szerencsétlen jószágot... Szívfacsaró történeteket is
lehet hallani... Momentán nem  errõl lenne szó, bár minden bizonnyal errõl is
szólok majd egy késõbbi írásban!

Irigykedve nézzük a filmekben a hiper-szuper állatorvosi rendelõket, ahová
beviszik a gazdik a kutyákat (macskákat és egyéb házi, ház körüli állatokat), és
ott mindenféle gondos vizsgálatnak vetik alá „õket“ az állatorvosok. Ám nem
kell ahhoz külföldre menni, hogy lássunk ilyet! Hazánkban is vannak erre
példák! Ám nekünk az utóbbi idõben semmilyen rendelõ nem jut! Nincs állator-
vosi rendelõ Lakiteleken! Hogy miért? Erre van, aki tudja a választ, van, aki
nem!... 

Mi is jut a legtöbb kutyatartónak „rendelési“ helyül a kötelezõ védõoltások
beadására? Az oly méltatlan körülmény – mind az állatorvosnak, mind a kutyá-
nak és a gazdának is –, mint az „összevezetéses“ módszer balkáni
körülményei: útszélén, park öblében, árokparton...

De mikor és hol van ilyen oltás? Errõl szórólapot kapott a lakosság, plakátoz-
tak is róla, de miután az újságunk nem kapott  (a családunk sem!) sem
szórólapot, sem értesítést, így az idén ez elmaradt. Volt, akitõl meg is kaptam
ezért a magamét...!   

Ám a veszettség elleni védõoltás  beadása kötelezõ! Az ebek
veszettség elleni oltása a tulajdonos felelõssége és köte-
lessége! Sõt, a chipek beültetése is kötelezõ – törvényileg!

Felkerestem  a két állatorvost – Mátyus és Pesír dok-
tor urakat –, akik tudomásom szerint a legtöbbet fordul-
nak meg Lakiteleken, s az õ szolgáltatásaikat veszi
leginkább igénybe a lakosság, hogy legyenek szívesek a
kötelezõ oltásról és a chipezésrõl néhány gondolatot
megosztani az olvasókkal. (Természetesen ez nem
jelenti azt, hogy más állatorvost nem lehet hívni, vagy
elvinni hozzá a kedvenceinket!...) Tõlük idézek: 

Dr. Pesír Zoltán, június 1-jén, szombaton, a piactéren 8-10-ig tart pótoltást.
S a következõket írta: „Jogszabály nem tiltja, hogy a gazda kérésére az ebet
háznál jelöljük chippel, majd a jelölés után kapja meg veszettségoltást.
Ennek lehetõsége továbbra is adott, sokan éltek is ezzel és vélhetõen fognak is
élni. Továbbra is tetszõlegesen lehet kiválasztani, hogy kit szeretne a gazdi
kihívni. Telefonszámom 20/361-9330. Újabb összevezetéses oltás nem tudom
lesz-e.... A háznál chipezett kutyusok nagy része megkapta a veszettségoltását
is... Amelyik még nincs megjelölve, azt nem lehet veszettség ellen beoltani!“

Dr. Mátyus János állatorvos véleménye: „A kutyát beoltatni kötelezõ!!
Valahol, valakivel, valamikor! Erre számtalan lehetõség van, vannak állatorvosi
rendelõk, vannak állatorvosok – köztük én is –, akiket házhoz lehet hívni.
Az összevezetéses eboltást minden szakmai fórumon ellenezzük részben a
járványveszély, részben a mutatvány <balkáni> jellege miatt, bár egyelõre még
megengedi a szakmai kamara... nehezen nõ fel a lakosság a kulturált, felelõs
állattartáshoz, többek között az állatorvosi rendelõben történõ eboltáshoz... Az
ebek mikrochipes jelölése egy olyan rendelet, mellyel sajnos... nem tudunk mit
kezdeni, be kell tartani, punktum! ... A telefonszámom változatlan, 06-20-549-
2312, lehet hívni bátran bármikor fizetés, segélyosztás után...“ 

„Szerintem addig jó, míg nem erõszakkal kényszerítik ki a jelöltetést.
Ellenõrzése is véleményem szerint hamarosan el fog kezdõdni“ – mondja
Pesír doktor.

Folyt. a köv. oldalon!
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Idén is kátyúzzák a
lakiteleki utakat

A képviselõ-testületi üléseken,
falugyûléseken, fogadóórákon,
más fórumokon rendszeresen
felmerülõ probléma az önkor-

mányzati utak állapota. Az Önkormányzat
felmérette a Településüzemeltetési Csoporttal
az utak jelenlegi állapotát, valamint költség
kalkulációt készíttetett a hibák megszün-
tetésére.

A felmérés szerint Lakitelek belterületén
összesen 1357 db kátyú található.

A legrosszabb öt utca: Árpád utca (234 db),
Béke utca (230 db), Móricz Zsigmond utca
(208 db), Mikes Kelemen utca (102 db), Kinizsi
Pál utca (69 db). (A teljes lista, az üdülõterületi és
külterületi utak állapotának felméréseivel megtalál-
ható az Önkormányzat honlapján.)

A belterületi utak javítása padkázással,
anyagköltséggel, munkabérrel összesen
9.409.220 Ft-ba kerülne, ezzel szemben
Lakitelek 2013. évi költségvetésben a kátyúzás-
ra elkülönített keret 4.863.000 Ft.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a költ-
ségvetésben biztosított keret felhasználásáig a
legrosszabb utcák javítását végezze el saját
kivitelezésben a Településüzemeltetési
Csoport. A következõ utcákat fogják javítani
2013-ban: Árpád utca, Béke utca, Móricz
Zsigmond utca, Mikes Kelemen utca, Kinizsi Pál
utca, Széchenyi István krt. Polgármesteri
Hivatal és Czakó autósbolt közötti rész, Zalán
utca burkolt része, Napsugár utca.

Létrejön a Szociális Kerekasztal

A szociális törvény alapján minden 2000 fõ
feletti településen helyi szociálpolitikai
kerekasztalt kell létrehozni, amely figyelemmel
kíséri különösen a szolgáltatástervezési kon-
cepcióban meghatározott feladatok megvaló-
sulását, illetve végrehajtását. A helyi szociálpoli-
tikai kerekasztal évente legalább egy alkalom-
mal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat
területén szociális intézményeket mûködtetõ
fenntartók képviselõi: a polgármester (elnök), az
önkormányzati bizottságok elnökei, a
Szivárvány Óvoda és a Gondozási Központ
intézményvezetõje és a Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintézõje. Tanácskozási joggal részt
vehetnek a kerekasztal ülésén a szociális szol-
gáltatást biztosító civil szervezetek, egyesületek
képviselõi, az egyházak képviselõi, a házior-
vosok, a házi gyermekorvos, a védõnõ, az
óvoda és az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelõse,, a rendõrség körzeti megbízottja,
valamint Gyermekjóléti Szolgálat és
Családsegítõ Szolgálat családgondozói.

Elkezdõdött az útépítés az UNIVER
bolt és a víztorony között!

Az út már megkapta az új aszfaltréteget, jelen-
leg a körforgalmi részen kell az összes
közmûvet megszünetetni; majd az építkezést
befejezni... 

Varga Zoltán

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KÖZLEMÉNYE

Segítség az allergiától szenvedõknek

A 2013-ban az Országos Környezetegészségügyi
Intézet – nemzetközi együttmûködés részeként – az
allergiások számára egy úgynevezett Pollen Napló eln-
evezésû szolgáltatást indított.

A www.pollendiary.com/Phd/hu címen elérhetõ
weblapon regisztrációt követõen az allergiások személyre
szabott, hasznos információhoz juthatnak tüneteik és a pol-
lenkoncentráció összefüggésérõl. Ennek segítségével
követhetik, hogy a lehetséges tünetek hogyan függnek
össze azzal a légköri pollenkoncentrációval, amit adott
idõszakban a tartózkodási hely közelében mértek. A
tartózkodási helyet az allergiás adja meg. Az adatbázis
egész Európára érvényes. Ha valaki nem tudja, hogy mire
allergiás, akkor a napló segítségével akár ezt is kiderítheti.
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Pollen Napló tartalma
nem helyettesíti a szakorvosi tanácsadást, kezelést! 

AZ ELNYÛHETETLEN

Kovács elvtárs UNIOS állampolgár,
volt UNIOS-biztos interjút ad a Kossuth rádiónak.

A mûsorvezetõ kérdése: Igaz-e, hogy hazánkkal szemben 
kettõs  mércét alkalmaz az UNIO?

NEM! Nem alkalmaz kettõs mércét az UNIO – mondta, 
miközben hunyorogva törölte kettõs mércével 

beoptikázott brüsszeli szemüvegérõl 
az aranyat érõ májusi esõ okozta párásodást.

Aztán tovább fûzte a gondolatot. 
Nem Magyarországgal van baja Brüsszelnek, 

hanem annak kormányával, leginkább a kormány fejével.
Kibújt a szög a zsákból.

Csak azt nem tette hozzá, hogy az ország parlamentjével, 
kétharmados többségével és nemzetben gondolkodásával...

Ami most nagyon távoli a jelenleg divatos baloldali,
liberális, diák lázadásokon és vörös brigádos 

szimpátián szocializálódott brüsszeli vezetéstõl.
El lehet képzelni, miket mondhatott Kovács elvtárs Brüsszelben
nyolc éven keresztül Magyarországról, mint UNIOS-biztos,

ha napjainkban így nyilatkozik Budapesten a Kossuth Rádiónak.

Kecskés Sándor

Tovább bõvül a Kormányablakok ügyköre –
Július elsejétõl már 150 ügy intézhetõ a

Kormányablakokban

A Kormányablakokban intézhetõ ügyek köre 2013.
július 1-jétõl 87 új ügykörrel egészül ki, így az állam-
polgárok már 150-féle ügyben fordulhatnak országsz-
erte a Kormányablakokhoz. Az év végétõl kiépülõ
Kormányablakok – ezzel együtt – már több mint 2000
ügyben állnak majd az ügyfelek rendelkezésére.

Az ügyfélbarát közigazgatás megteremtésének
fontos állomása volt, amikor 2011. január 1-jén az
ország 29 pontján elindultak a Kormányablakok, ahol
ma már 63 ügyben kérhetünk segítséget. Most az
elérhetõ és intézhetõ ügyek száma megint bõvül, így
július 1-jétõl többek között otthonteremtési, gyermek-
tartásdíj állami megelõlegezésével, lakásfenntartási
kérelemmel vagy haláleset bejelentésével is már a
kormányablakokhoz kell fordulni.  Az új ügykörök
esetében is csak az lesz a dolga az ügyfélnek, hogy
beadja kérelmét a Kormányablakban, nem kell ügyin-
tézési helyszínek és idõpontok között keresgélni.
Ilyenkor – az eddigi ügykörökhöz hasonlóan – a
Kormányablak tájékoztatja is az ügyfeleket az eljárás
menetérõl, és az eljárással kapcsolatos jogairól és
kötelezettségeirõl, valamint a Kormányablakban dol-
gozó munkatársak segítséget nyújtanak az ügyfélnek
a kérelem kitöltésében is. 

A Kormányablakok  kezdettõl fogva ügyfélbarát nyit-
va tartással, munkanapokon reggel 8 óra és 20 óra
között várják az ügyeiket intézni kívánó állampol-
gárokat. 2014-re az ország 380 pontján, több mint
2000 ügyben lehet majd felkeresni a
Kormányablakokat, így az ügyfelek egy helyen, rövid
idõn belül még több ügyben kezdeményezhetnek
majd eljárást, anélkül, hogy több hatóságot meg kel-
lene keresniük.

A bevezetendõ ügykörök teljes listája a csatolt doku-
mentumban olvasható, továbbá a részletes ügyfél
tájékoztató anyagok hamarosan elérhetõk lesznek a
kormanyhivatal.hu honlapon is.

Az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatala 
honlapján (httpsalwww.antsz.huldohanyzas visszas-
zoritasalnemdohanyzok vedelme) közzétette illetve
folyamatosan frissíti az egyes helyi önkormányzati
rendelettel a nemdohányzó közterületnek nyilvánított
közterületek listáját!

Folytatás: KUTYA....

Hát igen, aki akar, az talál megoldást a kutya
beoltására, chipezésére, aki pedig olyan érzületû, az
meg lelketlenül kiteszi a kutyája szûrét... Amíg a
szívekben és a fejekben nincs rend, addig ne várjuk
el, hogy ne legyenek kóborkutyák, kóbormacskák.
Az örök téma! A megoldatlan!... A kóborló álla-
tokért is a gazdák a felelõsek, mert az ösztöntõl
vezérelt állat soha nem fogja önmagától tudni, hogy
a kerítés mire szolgál, melyik az õ birtokolható
területe, ha nem tanítják meg vele már kiskorában.
Magától nem tudja, hogy félnek tõle a gyerekek, és a
felnõttek is! Fõként a termetesebbektõl: az éjszaka
„járõrözõ“ kuvasztól, farkaskutyától, komondortól! Õk
fel-alá grasszálnak, idegesítik a kerítés mögött
lévõket, és bizony hatalmas csatazaj alakul ki a
sötétben, s sok bosszús ember forog álmatlanul,
mérgesen...  Persze, hogy érdekli a másik kutya, s
megy az ösztönei után! De ha csak annyira tekereg
el a család kedvence, amíg a csavargás szabad
érzését megéli, az sem menti fel a gazdát a
felelõsség alól. Nem könnyû a felelõsségvállalás! De
aki kutyát szeretne, annak mindezt fel is kell vállal-
nia!                                                    Czinege Edit

Mátyus doktortól egy új javaslatot kap-
tam pótlólagos oltással kapcso-
latosan. Mivel az újabb összevezetés
megszervezése elég bonyolult, többféle
engedélyt kell kérni rá, ezért inkább ezt ajánlja: az
állat tartási helyén egy fix idõpontban, elõzetes
telefonos bejelentés után kimegyek a megadott
címre és beoltom, bechipezem  a kutyusokat. Az
adott napra nem számolnék kiszállási díjat ellenben
a „saját“ áraimat alkalmazva végezném a oltást,
chipezést. Veszettségoltás: 3200,-; Féregtelenítõ:
200,-/10 ttkg; Mikrochip-beültetés: 4500,- 
Az elsõ javaslata június 15. szombat 9-18-között.
DE: a háznál történõ eboltásra BÁRMIKOR van
lehetõség!!                                                      -ge
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Egyesületünk tagjai májusban is végezték megszokott járõrözõ, jelzõ
tevékenységüket.
Május 4-én egyesületünk lovas polgárõrei ünnepélyes keretek között vehették birtokba
az Árpádszállási vasúti megálló mögötti területen közös munkával létrehozott lovas
pályát. A mintegy 1 hektáros területet Lakitelek Nagyközség Önkormányzata engedte át
ingyenes használatra a polgárõr egyesületnek, amelyet a tagok és a környékbeli szim-
patizáló lovasok önerõbõl és az OPSZ anyagi támogatásával újítottak meg. 
Az ünnepélyes átadáson a Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szövetség elnöke, Szabó
Mihály köszöntötte a polgárõr lovasokat, és biztosította õket arról, hogy a megyei
szövetség támogatja a lóval megerõsített szolgálatadási formát, mivel az nagyban hoz-
zájárul az alföldi tanyás részek közbiztonságának fenntartásához. Felföldi Zoltán,
Lakitelek Nagyközség polgármestere, aki maga is lovas polgárõr, örömét fejezte ki az
alulról induló kezdeményezésért, amely nemcsak Lakitelek külterületi részeinek közbiz-
tonságát javítja, hanem felpezsdítette Lakitelek lovas életét is. Madari Róbert, a pol-
gárõr egyesület elnöke eredményes bûnmegelõzési tevékenységet és balesetmentes
lovaglást kívánt a polgárõröknek.Az egész napos program keretében a lovasok szakmai
képzéseken vehettek részt, az érdeklõdõk ingyenesen lovagolhattak. Az azonos idõben
tartott egész napos helyi és megyei tûzoltó majális külsõ biztosításában, a forga-
lomirányításban 8 polgárõrtársunk vett részt. 

Május 14-én az erdélyi Hargita Megye Tanácsának meghívására Lakiteleket, a pol-
gárõr mozgalmat, egyesületünket képviselve Felföldi Zoltán polgármester, Madari
Andor alpolgármester, az önkéntes tûzoltó egyesület elnöke és Madari Róbert
elnöke összetételû delegáció vett részt a tanács ülésén. 

A 235 települést képviselõ
megyei tanács az Erdély-
ben nem ismert polgárõr
tevékenység, az azon belül
mûködõ lovas polgárõrség
bemutatását kérte tõlünk. A
jelenlévõk nagy érdek-
lõdéssel hallgatták beszá-
molóinkat, aktív beszél-
getés során kérdeztek rá a

tevékenységünk részleteire is. A látogatásról Hargita Megye Tanácsának honlapján, az
alábbi linken olvashatnak: www.hargitamegye.ro/index.php?pg=news_3_2195

Egyesületünk minden hónap utolsó péntekén 19 órakor tartja havi összejövetelét
a Könyvtár alatti klubhelységben, ahol a következõ hónap szolgálatait osztjuk be,
megbeszéljük aktuális feladatainkat, gondjainkat. Igyekszünk minden alkalommal a
tevékenységünk hatékony, jogszabályoknak megfelelõ, biztonságos 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.         Madari Róbert elnök

LOVAS HÍR:
„Alexa és Pertli szolgálati lovak
május 1-én Ibrányból Lakitelekre
költöztek, mivel sajnálatos módon
az Ibrányi Polgárõr Egyesület nem
tudta finanszírozni a lovak tartását,
és olyan lovas támogatót sem talált,
aki ezt a jövõre nézve vállalni tudta
volna. A lovak tulajdonosa, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Polgárõr Szövetség az OPSZ Lovas Tagozatától kért segítséget a lovak elhelyezésének
megoldásához, mivel a pacikat megyén belül nem sikerült elszállásolni. A lovak egyelõre
Lakitelekre, az OPSZ Lovas Tagozatának földrajzi központjába költöztek, és Lakitelek
körzetében adnak szolgálatot a helyi polgárõr egyesület kötelékében, amíg további sorsuk

Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

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

HAMAROSAN ITT A VAKÁCIÓ!  HIDD EL....
*Egy diák számára nincs szebb nap, mint amikor vége az iskolaévnek, és kezdõdhet a
„gondtalan“ élet. Kézbe kaptad a bizonyítványt, mely éves tevékenységedet tükrözi. Ha ez
elkeserít, és úgy érzed problémádra nincs orvosság, könnyen dönthetsz úgy, hogy erre a
legjobb megoldás a csavargás. Hidd el, tévedsz!
* Csavargás közben számos veszély leselkedik rád. És akkor még nem is beszéltünk a
szüleid, hozzátartozóid, barátaid idegeskedésérõl. A rendõrség pedig, szüleid bejelentése
alapján, eltûnésed miatt országos körözésedet rendeli el. Hidd el, nem éri meg!
*A nyári szünidõben biztosan gyakrabban elõfordul majd veled, az is hogy egyedül ma-
radsz otthon. Ebben az esetben, soha ne engedj be a lakásba idegent, bármilyen ürüggyel
is kéri ezt tõled. Az ajtóra szerelhetõ biztonsági lánc csak akkor tölti be szerepét, ha
használod is azt. A telefonba se áruld el, hogy egyedül vagy otthon. Hidd el, megéri!
*Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az ablakot, az ajtót. A szúnyogháló, vagy a nyitva
hagyott bukóablak nem véd a betörõk ellen. A lakáskulcsot soha ne tedd látható helyre, a
nyakadba, vagy a hátizsákod oldalára!  Hidd el, megéri!
*Elsõsorban rajtad múlik, hogy a nyári szünidõ alatt, amíg te lazítasz, szüleid nyugodtan tud-
janak dolgozni és megbízzanak benned. Ezért csak azokra a helyekre menj játszani, bará-
tokkal közösen szórakozni, ahová elengedtek és a megbeszélt idõre minden esetben érj
haza. Ha mégis közbejönne valami, mindenképpen értesítsd errõl szüleidet, hogy feleslege-
sen ne aggódjanak érted. Hidd el, megéri!
*Egységben az erõ! Ha viszonylag késõi idõpontban megtartott programon szeretnétek részt
venni, oda csak csoportosan, lehetõleg felnõtt kíséretében menjetek, és kerüljétek a rosszul
kivilágított, elhagyatott helyeket! Hidd el, megéri!
*Jól fontold meg, hogy milyen értéktárgyat viszel magaddal és azokat hol tartod, mert egy
hivalkodóan viselt ékszer, mp3 lejátszó, mobiltelefon, stb. könnyen felkeltheti mások érdek-
lõdését, és bûncselekmény sértettjévé válhatsz! Hidd el, nem éri meg!
*Ismeretlen, idegen személy közeledését bizalmatlanul fogadd, semmit ne fogadj el tõle, ne
hagyd magad semmire sem kényszeríteni, szükség esetén ne szégyellj segítségért kiabálni,
elszaladni! Ha valamilyen értéktárgyat akarnak tõled elvenni, és nincs más lehetõség, bármeny-
nyire is fájó –, add azt át! Ilyenkor a legfontosabb a testi épséged védelme. Hidd el, megéri!
*Ha elmúlt a veszély, a lehetõ legrövidebb idõn belül értesítsd a rendõrséget (a 107-es tele-
fonszámon) vagy szólj szüleidnek, illetve más megbízható felnõttnek. A rendõrség munkáját
az elkövetõ minél pontosabb személyleírásának megadásával segíthetitek. Hidd el, megéri!
*A közlekedési szabályokat gyalogosan és kerékpárral, gördeszkával is tartsd be, mert ezzel
életedet, testi épségedet óvhatod meg!  Hidd el, megéri!
*A folyók, tavak kiváló kikapcsolódást és komoly veszélyforrást egyaránt jelenthetnek. Ha bará-
taiddal fürödni akartok valamilyen vízben, azt csak kijelölt helyen tegyétek, ahol lehetõség
szerint úszómester és elsõsegély-nyújtás is biztosított! Te is hallottad már, hogy felhevült
testtel nem szabad vízbe ugrálni, mégis hányan a vízbe fulladnak emiatt. Hidd el, megéri!
*A strandokon se feledkezz meg értékeid biztonságos õrzésérõl, mert sajnos elõfordulhat,

hogy nem mindenki pihenés céljából tartózkodik ott! Hidd el, megéri!
*Ne feledd, hogy egy jó heccnek, vagánykodásnak induló cselekménybõl könnyen lehet
bûncselekmény vagy tragédia, melyet utólag már nem lehet meg nem történtté tenni! Egy
lopás, graffitizés, telefonbetyárkodás, bántalmazás, egy füves cigi elszívása, stb. adott eset-
ben szabálysértési- vagy büntetõeljárást, ill. kártérítési kötelezettséget is vonhat maga után.
Egy ilyen esemény nem csak a nyári szünetet árnyékolhatja be, hanem akár évek múltán is
„visszaköszönhet", pl. egy erkölcsi bizonyítvány kiváltásakor. Hidd el, nem éri meg!
*A pihenés, szórakozás mellett jusson idõ az olvasásra, szüleid, nagyszüleid segítésére.
Játék közben magadra és mások testi épségérére is vigyázz! Szabadidõdet próbáld mindig
hasznosan tölteni, olvass könyveket, járj sportolni, barátaiddal és felnõttek bevonásával
szervezz kirándulásokat. Hidd el, megéri!
* Nyáron is tartsd be a szabályokat, hidd el, megéri! A szabályok nem ellened, hanem
érted, testi és lelki épséged megvédése érdekében vannak!                      Madari Róbert
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Felhívás „Hungarikum Klub“
szervezõk számára

A Lakitelek Népfõiskola olyan személyek
és szervezetek jelentkezését várja, akik
aktív szerepet vállalnának a Kárpát-
medencei hungarikum mozgalom meg-
valósításában, hungarikum klubok létre-
hozásában.

A hungarikum klubok elsõdleges felada-
ta, hogy a magyar nemzeti értékekrõl és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény szellemé-vel összhangban segítse
a törvény céljainak megvalósulását.

A hungarikum klubok feladata:

– Tagjai segítsék, hogy a helyi, megyei
értékek kiválasztása egy széles körû tár-
sadalmi együttmûködés keretében való-
sulhasson meg.
– Vállaljanak szerepet a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok megõrzésében
és védelmezésében.
– Személyes példát mutatva vegyenek
részt a nemzeti értékek összegyûjtésében,
dokumentálásában.
– Helyi közösségeik tagjait ösztönözzék
arra, hogy csatlakozzanak a Kárpát-
medencei hungarikum mozgalom meg-
valósításához.
– Feladataik megvalósítása során vállal-
janak aktív szerepet a helyi és megyei
értéktárak létrehozásában, értékekkel
történõ feltöltésében.
– Munkájuk során alakítsanak ki aktív
együttmûködést a települési, megyei önko-
rmányzatok képviselõivel, az ezen a
területen tevékenykedõ civil szervezettel.
– Tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy a helyi értékek ismerete
a köztudat részévé váljon, a helyi
közösségek tagjai megismerhessék
azokat.
– Fordítsanak figyelmet arra, hogy a helyi
közösségek által kiválasztott értékek, a
közösségek tagjai által is megfelelõ elis-
merésben részesüljenek.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik
egyetértenek ezekkel a célkitûzésekkel
és szeretnének egy közösség keretein
belül mindezek megvalósulásáért
tenni.

A jelentkezõktõl azt kérjük, hogy rövid
írásos jelentkezésük során mutassák be,
milyen szervezeti formában szeretnék a
hungarikum klubot mûködtetni, a Kárpát-
medence mely területén végeznék
tevékenységüket, milyen elképzelések
alapján vennének részt a helyi értékek
feltárásában, összegyûjtésében, doku-
mentálásában.

Jelentkezésüket 2013. június 15-ig az
alábbi címre küldjék:  

sandor.lezsak@parlament.hu
Lezsák Sándor

Értékõrök Bács-Kiskun megyében

A Lakitelek Népfõiskola és a Pannon Térség Fejlõ-
déséért Közhasznú Alapítvány díjmentes szakmai
képzést indít „Értékõrök Bács-Kiskun megyé-ben“eln-
evezéssel 2013 júniusában.  A program célja a nemzeti
értékek védelmérõl és a hungarikumokról szóló
törvény alapján a helyi és megyei értéktárak
kialakításának és feltöltésének lehetõségeivel való
megismerkedés, célkitûzések, feladatok, eszköz-rend-
szer bemutatása, valamint az ezzel összefüggõ alapis-
meretek átadása. Az elõadásokra és foglalkozásokra a
Lakitelek Népfõiskolán kerül sor. 
Olyan 35 év alatti fiatalok jelentkezését várjuk, akik –
munkájukkal vagy tanulmányaikkal kapcsolatban –
érdeklõdnek a helyi és megyei értékek iránt, esetleg
maguk is szívesen vennének részt a települési, megyei
értékek felkutatásában, összegyûjtésében, rendsz-
erezésében.

A képzés formája:
2013 júniusától decemberig, havonta egy alkalommal 1
napos képzés keretében a hallgatók elõadások, szem-
ináriumok, prezentációk, valamint interaktív
munkakészséget fejlesztõ gyakorlatok, kiscsoportos
mûhelymunkák keretében sajátíthatják el az
ismereteket.
A képzés keretében lehetõség nyílik a programok
közötti szabadidõ aktív kihasználására (kapcso-
latépítés, sport, alternatív programok) is. Az önálló
feladatok teljesítéséhez internetes és könyvtári kutatás
is szükséges.
A képzést Lezsák Sándor a Magyar Országgyûlés alel-
nöke, a Hungarikum Bizottság tagja és dr. Horváth Zsolt
(Veszprém) országgyûlési képviselõ vezetik.

A képzés tematikája:
A hungarikumok, helyi értékek rendszere – A helyi
értékek feltárásának tematikája – Közösségépítés, civil
szervezetek rendszere – Adatbázis készítés és
kezelés alapjai – Fotó és videó technikai alapismeretek
– Terepmunka, helyi értékek gyûjtése (gyakorlati
munka) – Mûhelymunka, adatok feldolgozása, utómun-
ka, honlap szerkesztés és feltöltés (gyakorlati munka)

A képzés sajátossága és célja:
A képzési tevékenység a mûvészet és kultúra téma
köré épül, ezen belül kiemelten a hagyományápolás és
értékmegõrzés területére összpontosítva.
Cél, hogy a program során együttmûködõ fiatalok
bevonásával, aktív részvételével a megyében meglévõ
települési értékek felkutatása, rendszerezése,
archiválása, nyilvános bemutatása valósuljon meg úgy,
hogy közben az értékõrök megtapasztalják, megtan-
ulják az együttmûködésen, konszenzuson alapuló
kreatív csoportmunka módszerét. Reményeink szerint
a helyi társadalmi részvételük erõsödik és a program
késõbbi folytatásában más fiatalok segítõivé válnak.

A jelentkezés formája és határideje:
Elsõ képzési alkalom: 2013. június 15. szombat 9.00-
18.00
A díjmentes képzésre jelentkezni 2013. június 7.
péntek 12.00 óráig lehet fényképes önéletrajzzal és
rövid motivációs levéllel. A felvehetõ létszám 30 fõ. A
felvételrõl június 11. 12.00 óráig e-mailben értesítést
küldünk.
Jelentkezés és további tájékoztatás:
Mihály Margit
margit.mihaly@parlament.hu
+361-441-5145 

20 ÉVES 
A KÖSÖNTYÛ
NÉPTÁNCCSOPORT!

Május utolsó vasárnapján születésnapi gálamûsorral ked-
veskedett a Kösöntyû Néptánccsoport mindazoknak, akik eljöt-
tek a lakiteleki mûvelõdési házba. Egy igazi vásári hangulat
alakult ki! Táncoltak a kezdõ kisgyermekek, az iskolások, s a
több új táncossal bõvült néptánccsoport – többféle bemu-
tatóban. (Mint hallhattuk az ismertetõben, több mint nyolcvanan
fordultak meg a Kösöntyûben a húsz esztendõ alatt...)

Hatalmas tapssal jutalmazta a közönség a szereplést, s mind-
nyájan úgy éreztük, az elismerésben nem csak a mostani fel-
lépés „elismerése“ volt benne, hanem az elmúlt 20 esztendõ
sikere, munkája. KÖSZÖNJÜK!

Sok-sok ajándék került kiosztásra! Megköszönte az együttes
a sok segítséget a különféle szervezeteknek, magánszemé-
lyeknek; s mindenki tudja, hogy mindezt a támogatást a lehetõ
legjobban hálálja meg a tánccsoport: szorgos gyakorlással és
sok sikeres fellépéssel. Nemcsak itthon, de a határon túlra is
viszik a jó hírét Lakiteleknek. Büszkék vagyunk rájuk!

Az Isten éltessen valamennyi táncost, legyen még sok-sok
sikerük, sok követõjük, számtalan fellépésük, s örömük.  Az a
tánc, melynek lépéseit megtanulják, értékteremtõ, s érték-
mentõ! LAKITELEK HUNGARIKUMAI ÕK! Cz.E.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Használókat, hogy a könyvtár 

2012.  június 17-tõl  Júl ius 5- ig
nyári  szabadságolások végett

ZÁRVA TART.
J ú l i u s  8 - á n  –  h é t f õ  –  9  ó r á t ó l  

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

Községi Könyvtár Lakitelek
www.lakitelekikonyvtar.hu

6065 Lakitelek Széchenyi krt. 35. sz.
Telefon: 76/448-957 Mobil: 20/5484-481 Fax:

76/548-116  email: k2081@koznet.hu

RÉGI MAGYAR MIATYÁNK 
„Miatyánk Úristen, ki vagy a mennyekben,
Ne hagyjál bennünket pusztító könnyekben! 
Fáradságos harcunk a szívednek tessék, 
A Te áldott neved meg is szenteltessék!
Erõs magyar hittel jöjjön el az ország,
Azaz ezeréves régi Magyarország!
Amiként a mennyben sírni sosem kellett,
Azonképpen ott, a Duna-Tisza mellett,
Égjenek az álmok, amik ránk omlanak,
És a kenyerünket add meg nekünk holnap!
Add meg a száraz barna kenyerünket,
Kergesd el innen gaz elleneinket.
Ellenség ne lépjen többé magyar rögre,
Ez a mi kérésünk most, és mindörökre.
Ámen.“ 



2013 május 2-án a Kapásfalusi Iskolában
tanyafórumot tartottunk. A fórumon megjelent a
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének
képviselõje (Õk módszertani, szakmai irányítási
feladatokat látnak el a régióban), jelen volt a fenntartó
képviseletében Felföldi Zoltán polgármester úr,
Dr. Tóth-Péli Emõke jegyzõ asszony, Madari Andor
alpolgármester úr, Salánki Imre polgárõr, Madari
Róbert a Lakiteleki Polgárõrség vezetõje, Tóth Ferenc
és Csontos Mihályné tanyagondnokok és a Gondozási
Központ vezetõje. 

Örömünkre a meghívott külterületi településrész
lakói közül is sokan eljöttek. A Gondozási Központ, és
a Polgárõrség tájékoztatója után, kellemes beszél-
getés/párbeszéd alakult ki a megjelentek között.
Reméljük, hogy a jövõben ez folytatódni fog és
közösen találunk megoldást azokra a felvetésekre,
problémákra, amelyek megoldásra várnak.

2013. május 03-án pénteken délután Anyáknapját
tartottunk az intézményben. Szekeres Jánosné
Katika tanár néni vezetésével közel 20 iskolás kis-
gyermek kedveskedett lakóinknak egy szép mûsorral.
Meglepetés vendégünk Faragó Anett volt, aki
gyönyörû, szívhez szóló dalt adott elõ. Köszönjük
neki.  Mi egy-egy szál virággal, süteménnyel, üdítõvel
igyekeztünk megszépíteni az ünnepet. Lakóink közül
is többen szerepeltek, verssel, énekkel, majd közös
nótával zártuk a délutánt. 

Május 4-5-én a családok köszöntötték szeretteiket.

2013. május 15-én délelõtt 10 órakor Szabó Tamás
lelkész úr, Pünkösd közeledtével és megün-
neplésére látogatta meg intézményünket. Az együtt
imádkozás, a lélekre ható szavak jól estek lakóinknak.

2013. május 18-án szombaton családi napot, hoz-
zátartozói találkozót tartottunk az intézményben. A
törvény is kötelezettségünknek írja elõ, de örömmel
teszünk eleget a tájékoztatási kötelezettségünknek.
Ismertettük, a hozzátartozókkal, rokonokkal az
intézmény gazdálkodását, költségvetését, normatív
támogatását, az új térítési díj megállapításának

szabályait. Beszélünk a nehézségekrõl, az
örömeinkrõl és gondjainkról. Felföldi Zoltán pol-
gármester úr a fenntartó Önkormányzat képvise-
letében a község helyzetérõl, az intézményt érintõ
fejlesztési tervekrõl beszélt a megjelenteknek.
Alpolgármester Úr bár nem kapott szót,  sokat segít az
intézmény gazdaságos mûködtetésében, hiszen a
fejlesztési tervekben, az azt megelõzõ gyakorlati prob-
lémák megoldásában, vagy az intézmény mûködése
során adódó problémák megoldásában jelentõs
szerepe van.

Komoly hangsúlyt kapott a tájékoztatás során a
Lakitelek Önkormányzat Képviselõtestületének, min-
den egyes tagjának a jó szándéka, a segítõkészsége,
azaz együtt gondolkodás, amely segíti, segítheti az
intézmény mûködését, fejlõdését – és elsõsorban az
életben maradását, azért, hogy a településen élõ
idõsek, nyugdíjas korúak megfelelõ segítséget, gon-
doskodást kaphassanak. 

Megemlékeztünk a Pünkösd ünnepérõl, a Szentlélek
eljövetelérõl. Rendezvényünk a szeretet és a
megértés jegyében zajlott. 

A tájékoztatások után tyúkhús leves csigatésztával,
fõtt hús tormával, és birkapörkölt (hálásan köszönjük
a nevét elhallgatni kérõ felajánlónak az adomány-
birkát!) burgonyával, savanyú uborka, valamint a dol-
gozók által sütött 1-1 tálca sütemény, (helyettem a
kislányom sütött, amit köszönök neki!) és üdítõ kávé
volt a vendéglátás.

Ebéd után kisebb mûsor következett, amelynek
keretében Sándor Dezsõné, Szabadszállási
Menyhértné, Bakos Imréné énekkel, nótával,
Szabadszállási Menyhértné verssel, a Gondozási
Központ vezetõje verssel, majd Fekete Ferencné
Katikával - egy átköltött dalcsokorral szerepelt. 

A mûsor után tombola sorsolás következett,  majd a
búcsúzás. 

Egy második otthon, egy második család vagyunk.
Embereknek, életük utolsó idõszakára ez az
intézmény a második otthona, amelyet mi mindan-
nyian megpróbálunk, békéssé, széppé, élhetõvé, és
barátságossá tenni. És második család vagyunk –
hiszen bár évtizedeket éltek lakóink máshol, most a
gyengeség, az idõs kor utolsó perceit, óráit, napjait –
ha rajtunk múlna éveit, ebben a második családban
élik. Megismerik egymásnak a múltját, a problémáit,
ismerik a sóhajtását, és vele élik az öröm apró pil-
lanatait. Most ezen a napon a régi szeretõ család és
az új, kicsit közelebb került egymáshoz. Köszönjük,
hogy eljöttek, hogy velünk voltak ezen a napon. 

Köszönöm az intézmény dolgozóinak a helyt
állását, hiszen szabadidejük terhére tettek meg
mindent azért, hogy ez a nap emlékezetes legyen.

Fekete Ferencné, (adminisztrátor) Bakó Jánosné
(szoc. étkeztetés) Tóth Ferenc, Csontos Mihályné
(tanyagondnokok) Kutasi Edit (nappali ellátás, idõsek
klubja) Laczkó Zoltánné, Gönczöl Lászlóné (házi
segítségnyújtás) Billus Zoltánné, Jelics Gyöngyi,
Kovács Jánosné, Csuka Jenõné, Bakos Attiláné,
Faragó Józsefné (Idõsek Otthona)

Köszönöm   Faragó Józsefnek, Tigyi Istvánnak,
Péter Gábornak a segítségét, munkáját, azt hogy a
birka eljutott a bográcsig, onnan pedig a tányérokig.

Köszönöm a közcélú dolgozónk Ország Zoltánné,
és a társadalmi gondozónk Ambrus Edit segítségét,

hiszen meghatározott idejükön túl voltak velünk, és
mellettünk. 

Nagyon szép mondás: „Egy fecske nem csinál
nyarat“. Örömmel jelentem Lakiteleken, és a
Gondozási Központban sok „fecske „ van!  Köszönöm
mindenkinek, hogy velünk, hogy mellettünk vannak,
hogy segítenek jó szóval, támogatással, idõseink felé
kinyilvánított tisztelettel és szeretettel. 

Õszinte tisztelettel köszönöm meg a támoga-
tását Nagy  Imrénének(Kecskemét), Tercsyné Buzás
Ilonának, Hajagos Ferencnének, Magyar
Sándornénak, Simonyiné Faragó Margitnak, Pálmai
Mihálynénak (Budapest) Hajagos Pálnénak,
Szentirmay Tamásnak, Punyi Ilonának, Ország
Zoltánnak és feleségének, Turai Sándornak.

„ I t t  csak átutazóban járunk.
S amíg a sze l lem munkájára várunk,  
k incseinkbõl  ü l tessünk néhányat  e l,
mer t  csak i t t  a  fö ldön é lõ  erõ 
teremt e lõ  o lyan ér tékeket ,
ami  né lkü l  a  v i lág már  nem lenne meg,
s melynek gyümölcse
a le lkünkbõl  fakadó önzet len
SZERETET.“ Ady Endre
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Mindennapi életünk  a Gondozási Központban… – szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ



Kedves Olvasóink!

Az adóbevallások határidejének lejártá-
val szeretnénk megköszönni mindazok
támogatását, akik adójuk 1%-át a

Lakiteleki Iskoláért Alapítvány javára ajánlották fel.

Április 25-én, a hagyományos tavaszi Szent István
tanulmányi versenyen Tiszajenõn diákjaink idén is
szépen szerepeltek. Eredményeink:

w Matematika tantárgyból:
Könyves Gergõ 3. a        II. helyezés
Beke Bálint 5. a II. helyezés
Sütõ Eszter 8. a  VII. helyezés
Kutasi Márta 3. c          IX. helyezés

w Történelem tantárgy:
Csapatunk a 6. helyet szerezte meg tagjai: Antal

Krisztián Ciprián, Csille Lajos, Nagy Mihály,
Rozsnyói Ákos

w Népdaléneklõ verseny:
Anka Benedek ezüst fokozat ért el

w Mesemondó verseny:
Gyenes Fanni 2. b    3. helyezés
Barta Panna 1. b   5. helyezés

w Versmondó verseny:
Rozsnyói Ákos 8. c     1. helyezés
Dobecz Andor 3. c      5. helyezés
Lingurár Virág Petra 8. helyezés

A kistérségi kémia verseny Tiszakécskén Rozsnyói
Ákos 8. c osztályos tanuló 3. helyezést ért el.

Május 4-én, a Tûzoltó majálison számos játék-
ban, sorversenyen mérhették össze tudásukat diák-
jaink. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ünnepi állománygyûlésén mazsorett-
jeink, a tûzoltózenekar és Rozsnyói Ákos
versmondása köszöntötte a résztvevõket.

Május 9-én Csató Tamás tanár úr vezetésével a
Magyar Állami Földtani Intézet nyílt napján vet-
tek részt diákjaink.

A 2013-14-es tanév tankönyvellátása a Nemzeti köz-
nevelési törvény és a Nemzeti alaptanterv új szabá-
lyozását követve idén sok feladatot adott az iskolánknak.
A 2-3-4., valamint a 6-7-8. osztályosok tankönyvet
februárban rendeltük meg. Az 1. és 5. évfolyamokon a kor-
mány tervei szerint idén tartós tankönyveket vezetnek
be, amelyekbõl több éven át tanulhatnak a diákok. A meg-
újult tankönyveinek engedélyeztetése azonban elhúzó-
dott, így csak a napokban tudtuk leadni a rendeléseket. 

Az is újdonság, hogy e két évfolyamon a gyermekek
hittan vagy erkölcstanoktatáson fognak részt venni.
Lakiteleken az 1. osztályosok közül 34-en római kato-
likus, 11-en református hitiktatásra jelentkeztek, az
erkölcstant pedig 15 gyermek számára választották a
szülõk. Az ötödik osztályosok közül 18 gyermek jár
majd katolikus hittanra, 7 reformátusra, 19 pedig er-
kölcstanra. Külön öröm számukra, hogy az Apáczai
Kiadó Erkölcstan tankönyvsorozatának egyik szerzõje
iskolánk pedagógusa, Olajosné Kádár Ilona.

A tájékoztatás szerint a Magyar Posta közremûkö-
désével minden család otthonában veheti majd át a
tankönyveket, nem kell bejönni értük az iskolába.

A mûvészeti iskolai beiratkozások a 2013-14-es
tanévre jelenleg is zajlanak. Szeretnénk felhívni min-

denki figyelmét arra, hogy õsszel nem lesz lehetõség
beíratni a gyermekeket a zeneórákra, a grafikaoktatásra.
A tankerületek a most jelzett igényekhez igazodva biz-
tosítják majd a pedagógus álláshelyeket a következõ
tanévre. Akik most halogatják a döntést, azoknak késõbb
nem lesz lehetõségük a képzésbe való bekapcsolódásra.

Jövendõ elsõseink május 21-én látogattak el iskolánk-
ba. Megnézték azokat a tantermeket, amelyekben tanulni
fognak, beültek az iskolapadokba, együtt játszottak,
énekeltek a mostani elsõsökkel, sõt az interaktív táblával
való tanulást is kipróbálhatták. A tanító nénik szerint a
gyermekek nagyon elégedettek voltak a látottakkal.

SPORTHÍREINK

w Birkózás 2013.05.11. Kiskunfélegyháza

Május 18-án rendezték meg a Kiskun Kupa Nemzetközi
gyermek, diák, serdülõ versenyt, amelyen 16 egyesület
130 indulója vett részt.

Eredményeink:
II. helyezett  63 kg-os súlycsoportban Bodri Bálint
8. a osztályos
III. helyezett 26 kg-os súlycsoportban Mócza István
Bendegúz 3. b osztályos
III. helyezett 28 kg-os súlycsoportban Bodri Bence
2. c osztályos

2013. április 25-én és 26-án Lakiteleken atlétika
versenyt rendeztünk 3-4. és 5-6. évfolyamosoknak
Lakitelek-Nyárlõrinc legjobb atlétikus képességû ta-
nulói mérték össze tudásukat.
Eredmények:
w 3. évfolyam – lányok:
I. helyezett Varjasi Dóra Nyárlõrinc
II. helyezett Dombi Zsanett 3. b Lakitelek
III. helyezett Varga Panka 3. a Lakitelek
w 3. évfolyam – fiúk:
I. helyezett Mócza István Bendegúz 3. b Lakitelek
II. helyezett Medveczki Jenõ Nyárlõrinc
III. helyezett Anka Gyula Benedek 3. b Lakitelek
w 4. évfolyam – lányok:
I. helyezett Molnár Izabella Nyárlõrinc
II. helyezett Golovics Alíz Nyárlõrinc
III. helyezett Faragó Kitti Nyárlõrinc
w 4. évfolyam – fiúk:
I. helyezett Magyari Kristóf Nyárlõrinc
II. helyezett Tóth Tamás Nyárlõrinc
III. helyezett Simonyi
Péter Pál Lakitelek
w 5. évfolyam – lányok:
I. helyezett Németh
Anna Bernadett 6. b
Lakitelek
II. helyezett Uram
Melinda 5. b Lakitelek
III. helyezett Simonyi
Martina 5. a Lakitelek
w 5. évfolyam – fiúk
I. helyezett Horváth
Balázs Nyárlõrinc
II. helyezett Pácsa
Zoltán Nyárlõrinc
III. helyezett Illés
Bálint 6. b Lakitelek

w 6. évfolyam – lányok:
I. helyezett Lovács Adrienn Nyárlõrinc
II. helyezett Gyetvai Boglárka 6. b Lakitelek
III. helyezett Bódia Etelka 6. a Lakitelek
w 6. évfolyam – fiúk
I. helyezett Németh Géza Nyárlõrinc
II. helyezett Uram Béla 6. b Lakitelek
III. helyezett Harabula István Patrik 6. b Lakitelek
w Az õszi atlétika verseny folytatásaként
tavasszal került sor a megyei döntõre.
2013. 05. 07. Kecskeméten a Lánchíd Úti Általános Iskola
adott otthont a Megyei Atlétika verseny döntõjének.
III. korcsoportban Németh Anna Bernadett 5.b  osztá-
lyos tanuló kislabda hajításban (39m10cm) III. helyezést
ért el.

w Rögbi Európa Bajnokságon jártunk
2013. május 18-án Kecskeméten rendezték meg a Rögbi
Európa Bajnokságot, ahol rögbis csapatunk szalagos
rögbi kategóriában Olimpia Utánpótlás Tornán vett részt. 

A verseny eredménye:

Denevérek csapata I. helyezést ért el. 
Tagjai: Tóth Márk Imre 5. b, Illés Bálint 5. b, Kakó
Csongor 5. a, Beke Bálint 5. a, Bodor Dezsõ 4. b, Bodor
Tamás 5. b, Német Anna Bernadett 5. b,  Csille Lajos 5.
a, Zoltán Benedek Marcell 4. a osztályos tanulók
U10-esek Vadludak csapata I. helyezést ért el. 
Tagjai: Dobecz Richárd 3. a, Faragó Martin 3. c,
Németh Péter 4. a, Kakó Lukács 2. b, Kotvics Dominik
2. a, Árvai Albert 4. a osztályos tanulók
Szirének, a lányok csapata I. helyezést ért el. 
Tagjai: Tóth-Péli Anna 4. a, Bori Míra 4. b,  Németh
Anna Bernadett 5. b,Uram Melinda 6. b, Faragó Bianka
5. b, Varga Panka 3. a osztályos tanulók
Vérszívók csapata III. helyezést ért el. 
Tagjai: Zoltán Benedek Marcell 4. a, Cseh János
Tamás 5. a, Illés Bálint 5. b, Balla Zoltán Árpád 4. a,
Bodor Tamás 5. b, Bodor Dezsõ 4. b, Csille Lajos 5. a,
Bori Milán 4. b, 6. b osztályos tanulók

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Bennünket már befogadtak!

Együttmûködés, elfogadás

Gyermekkoromban minden évben azt vártam, hogy
eljöjjön a június és mehessek a Szentjánosbogár tábor-

ba. Rengeteg csodálatos élménnyel gazdagodhattam ezekben az idõkben. 
Ez a tábor a szeretetrõl, odaadásról, az egymással való együttélésrõl,

együttmûködésrõl és egymás elfogadásáról szól. Megtanít arra, hogy sok-
szor az apró dolgok a legnagyobb ajándékok a másik számára, ha az igaz
szívbõl jön. 

Sose felejtem el azt az idõs (70 év feletti) nénit, aki az egyik táborban
fogadott be engem és egy barátnõmet. Annyira várt bennünket, annyit
készült, sütött, fõzött. Szinte látni lehetett a szemében a szentjánosbogarak
kis fényét. Gyermek voltam még, aki talán másképp látta akkor a világot, de
azt már akkor is tudtam, hogy úgy hálálhatom meg neki a jóságát, ha beszél-
getek vele este és reggel, hiszen felvidult tõle. Biztos vagyok benne, hogy egy
szállásadónknak se volt egyszerû megoldani, hogy ott aludhassunk, de
ahogy tapasztaltam, a nehézségeket mindig sikerült áthidalni és elfelejteni
az együtt töltött pillanatokkal, és a tábor végén sokszor könnyes búcsúval
váltunk el egymástól. 

Ezzel a pár sorral is szeretnék buzdítani minden lakitelekit, hogy ne
halasszák el ezt a lehetõséget, hogy kimaradnak a tábor nyújtotta örömökbõl.
A gyermekek számára jobbnál jobb programokat nyújtunk, a szülõkhöz,
nagyszülõkhöz pedig a kisbogarak által szeretnénk eljuttatni a fényt. 

Boros Rebeka

Istenre alapozva

2002-ben voltam elõször Szentjánosbogár táborban és, azóta csak pozitív
tapasztalatokról tudok beszámolni. 

A játékok és a beszélgetések erõvel hatottak rám: rengeteget fejlõdött a
személyiségem, az önismeretem és olyan gyakorlati dolgokra tettem szert,
amivel a táborok után képes vagyok helyt állni a hétköznapokban is.
Értékes barátokra leltem, akik bátorítanak és mellettem állnak, ha el vagyok
keseredve. Emellett pedig megtapasztaltam milyen az, ha egy ember lelki
társra talál, és ha Isten egészen közel hajol hozzá.

Úgy gondolom a táborok légköre, témái, beszélgetései és az ott szerzett
barátok hozzájárultak ahhoz, hogy én most az lehessek, aki vagyok és ezt a
valakit el is tudjam fogadni. Persze mindig formálódik az ember, de a
közösség, ami ezen az úton kísér, Istenre alapozva jó kezekben van!     

Rózsa Szabina

Házibogarak

Amikor elõször voltam Bogártáborban, még csak 10 éves voltam.
Elõször történt meg velem, hogy egy idegen családnál kellett laknom, még

ha csak egy pár napra is. Igaz nem egyedül voltam, hanem egy barátnõmmel,
de az elsõ estén még sírtunk is a honvágy miatt. 

A család azonban befogadott minket, így csakhamar elmúlt a honvá-
gyunk. Ez volt az elsõ alkalom, hogy igazán megtapasztalhattam azt, hogy
milyen érzés, ha teljesen idegen emberek befogadnak. Azóta minden
nyáron voltam Bogártáborban és minden  alkalommal az volt az egyik leg-
nagyobb élményem, hogy  néhány napig egy idegen család tagja lehettem.
A tábor pörgése és sokszor fárasztó programjai közben mindig bizton-
ságérzettel és melegséggel töltött el az a tudat, hogy nem egy sátorban
vagy tornateremben kell majd aludnom, hanem egy család vár haza
esténként, és õk indítanak el reggel. Mintha csak otthon lennék. 

Sosem felejtem el, az éjszakába nyúló beszélgetéseket a vacsora után, a
sok kedvességet és szeretet, amit ezektõl a családoktól kaptam.

Sokukkal még késõbb is tartottuk a kapcsolatot. 
Ez az, amit egy Bogártábor tud adni. Sok találkozás, befogadás és elfo-

gadás. Nem csak a tábor résztvevõivel, a csoporttársakkal és cso-
portvezetõkkel lehet különleges kapcsolatot kiépíteni, hanem szállásadókkal,
a „házibogarakkal“ is.                                                                 Tábori Anna

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

„Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.“ (Mk.: 30,37.)

LAKITELEKI    ÚJSÁG május8

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

A katolikus templom tetõszerkezetének felújítását a Kalocsa-Kecskeméti
Érsekség több mint 3,5 millió Ft-tal támogatta. Az összeg felét kamatmentes
kölcsönként kaptuk. Ennek visszafizetésére május 12-én jótékonysági kon-
certet szerveztünk a zeneiskola növendékeinek és pedagógusainak
részvételével. Isten fizesse meg az adakozók bõkezûségét, akik mintegy
230 ezer Ft-tal járultak hozzá a tartozás utolsó 600 ezer Ft-os részletének
visszafizetéséhez. 

Külön is köszönjük református testvéreink és az Idõsek Gondozóháza
lakóinak támogatását.

Lakiteleki Jézus Szíve Plébániai
Közösség

szeretettel  vár mindenkit

A JÉZUS SZÍVE BÚCSÚRA!

A 2013. június 9-én  délelõtt
10 órakor kezdõdõ   ünnepi szentmise szónoka:

Dr. Esiobu Anayo Augustus nyárlõrinci plébános lesz.

„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“
„Van, aki bõven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szûken méri a
járandóságot, mégis ínségbe jut.“
„Boldogok azok, akik mindig könyörületesek.“
„Lehet, hogy az emberek mások, mint hiszi? Lehet, hogy másfajta
emberek élnek körötte, mint akiket valaha megszokott? (...) Lehet, hogy
az emberek értelmesebbek, mint gondolta, és megérzik a tettek mögött a
szándékot, vagy még jobbat éreznek, azt, ami a szándék mögött van, s
ami néha nem is tudatos, de ott él valahol az ember szívében?“
„Nem az a fontos, hogy mit ad a világ, az a fontos, én mit adok...“



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

„ADD NÉKÜNK IS ISTENÜNK, A TE ÁLDOTT LELKEDET“ (375.dícséret  7.v. )
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Apostolok Cselekedetei 
(2. fejezetébõl)

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mind-
nyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen
hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt
az égbõl, amely betöltötte az egész házat, ahol
ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg elõt-
tük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mind-
egyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel… 

Ekkor Péter felállt és így szólt: a názáreti
Jézust, akit az Isten igazolt elõttetek erõkkel,
csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az
Isten közöttetek,  ti gonosz kezeitekkel  keresztre
szegeztétek és megöltétek. De õt az Isten feltá-
masztotta, aminek mi valamennyien tanúi
vagyunk. Miután felemeltetett az Isten jobbjára, a
megigért Szentlelket kitöltötte reánk, amint látjá-
tok is, halljátok is. Tudja meg tehát Izráel egész
háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és
Krisztussá tette õt az Isten: azt a Jézust, akit ti
keresztre feszítettetek.

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták
volna õket, ezt kérdezték Pétertõl és az apos-
toloktól: Mit tegyünk atyámfiai, férfiak? Péter így
válaszolt: Térjetek meg és keresztelkedjetek
meg valamennyien Jézus Krisztus nevében
bûneitek bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és
gyermekeiteké, sõt mindazoké is, akik távol van-
nak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi
Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt
és így kérlelte õket:  Szabaduljatok meg végre
ettõl az elfajult nemzedéktõl! Akik pedig hittek a
beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a
napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hoz-
zájuk.“

A Szentlélek munkája által megalakult az
elsõ keresztyén gyülekezet, amely mint
õsgyülekezet, mintául áll a ma egyháza elõtt.
A pünkösd tehát az egyház születésnapja.

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban, a közösségben, a kenyér
megtörésében és az imádkozásban. Félelem
támadt minden lélekben, és az apostolok által sok
csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek,
együtt voltak, és mindenük közös volt.
Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották
mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá.
Napról napra állhatatosan egy szívvel, egy
lélekkel voltak a templomban, és amikor
házanként megtörték a kenyeret, örömmel és
tiszta szívvel részesültek az ételben; dícsérték az
Istent, és kedvelte õket az egész nép.

Az Úr pedig napról napra növelte a
gyülekezetet az üdvözülõkkel.“               

251. dicséret 1, 2, 6, 8. v.

Meghódol lelkem tenéked nagy Felség,
Szentháromságban ki vagy egy Istenség.

Csak téged illet minden tisztesség,
Mert téged ural az egész föld s ég.

Imád a nagy ég õ teljességével, Mondván: 
szent, szent, szent az Úr felségével!
Teljes a föld s ég dicsõségével,
Seregek Ura erõsségével!

Imádlak én is téged, Teremtõmet,
Gondviselõmet és Idvezítõmet.
Megszentelõmet s erõsítõmet:
Én Istenemet, egy Segítõmet.

Imádlak téged, egyedül Uramat,
Nem vetem másban én bizodalmamat;
Mikor imádlak, halld meg én szómat,
Írd be könyvedbe hódolásomat.

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

május 26. SZENTHÁROMSÁG vasárnapja
9-kor Lakitelek,  11-kor Nyárlõrinc

2013. június 2.  Istentisztelet
8-kor Tiszaalpár, 9-kor Lakitelek, 

11-kor Nyárlõrinc
2013. június 9.  Tanévzáró istentisztelet

9-kor Lakitelek, 11-kor Nyárlõrinc
Istentiszteletek  minden vasárnap a szokott
idõben 
9-kor Lakiteleken, 11-kor Nyárlõrincen; a
hónap elsõ vasárnapján reggel 8-kor
Tiszaalpáron

TÁBOROZÁSI  LEHETÕSÉG

Ebben az évben is szervezünk gyermekeink,
ifjaink számára nyári tábort. 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt. 
Ebben az évben görög hetet tervezünk sok

érdekes programmal, játékkal.
Idõpont: 2013. június 24 – 29.
Helyszín: Döbrönte (Pápa mellett)
Tábordíj: 13.000.- Ft
A tábor megbeszélése a tanévzáró isten-

tisztelet után lesz,  addig kell a teljes tábordíjat
befizetni.

Jelentkezés, bõvebb felvilágosítás:
Lakiteleken Magyarné S. Kovács Mónikánál

(70/639-66-15);
Tubak Jánosnál, vagy a Lelkészi Hivatalban.
Nyárlõrincen: S. Kovácsné Rédai Erzsébetnél.

Köszönjük Testvéreink támogató ado-
mányait gyülekezetünk fenntartására,
valamint az új harangunkra. 

Bármely összegû  segítséget  hálás
szívvel fogadunk: 

Takarékszövetkezeti számlaszámunk:
52000018-15100254

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 
a törött harangért... 

„AZ ISTENNEK PEDIG LEGYEN HÁLA AZ Õ KIMOND-
HATATLAN AJÁNDÉKÁÉRT“ (2KOR.9:15)

Hála, ami betöltheti szívünket, ha április utolsó
hétvégéjére gondolunk. Április 27-én jótékonysági estre és
bálra gyülekeztek sokan a lakiteleki Mûvelõdési Házban. 

Az egybegyûlteket elõször Szabó Tamás tiszteletes úr
köszöntötte.    

Senki nem bánta meg, akik a több mint két órás mûsort végig
hallgatta. Igen színes elõadásokban volt részünk. Mészáros
János Elek kétszer lépett a színpadra, a hangja szívet
melengetõ volt, a gondolatai, melyeket megosztott hallgatóival
kész bizonyságtétel volt Istenbe valamint hazába vetett
bizalmáról. A Kéknefelejcs Citerazenekar elõször – azt gondol-
juk nem utoljára – lépett fel Lakiteleken nagy sikert aratva.
Különleges alkalom volt egy színpadon hallani Csepregi
Hajnalka fuvolamûvészt és férjét Szabó László kürtmûvészt,
akik népszerû Broadway-slágerekbõl játszottak részleteket. A
Kösöntyû Néptánccsoport hazai környezetben lépett fel
látványos táncukkal. Fejõs Jenõ és Farkas Béla Zenekar is igen
emlékezetes mûsort adott.

A mûsor után kezdõdött és hajnalig tartott a bál. A bálozókat
Gönczõ Sándor nyugalmazott lelkész köszöntötte. A jó hangu-
latról Belicza András gondoskodott. Több mint 130 tombolaa-
jándék talált gazdára. Sokan támogattak vagy azzal, hogy
tombolát vásároltak, vagy azzal, hogy ajándékot ajánlottak fel. 

Köszönjük mindenkinek, aki segített, aki kivette részét, hogy
ez az este emlékezetes és sikeres legyen. Nagyon sok nevet
kellene most felsorolnom, akik hozzájárultak estünk sikeréhez.
Volt, aki pakolt, termet rendezett, terített, szendvicset készített,
süteményt sütött, jegyet, tombolát árult, fogadta a vendégeket,
kiszolgált a büfében, mosogatott, tombolát sorsolt, takarított.
Minden dolgos kézért hálásak vagyunk.

Reméljük, pár hónap múlva már a harangunk felszentelésére
való meghívót tudjuk közzé tenni az újság hasábjain.

A gyülekezet presbitériuma elfogadta a jótékonysági est anya-
gi elszámolását. Nagy örömmel nyugtáztuk milyen eredményes
volt az este. Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult ahhoz,
hogy 528.865 Ft tiszta bevétel származzon az estbõl. 

Köszönet: Mindenkinek köszönjük a támogatást, akik
sütemény vagy tombolaajándék-felajánlást tettek. Reméljük, a
felsorolásunk teljes, és senki nem marad ki! (Elnézést kérünk
azoktól, akiknek neve valami oknál fogva nem lett feljegyezve)

Kevés a szó…
Nagyon köszönjük a Népfõiskola vezetõségének, dolgozói-

nak, hogy minden segítséget megadtak nekünk az est zökkenõ-
mentes lebonyolításához. Külön köszönjük a sok tombolaa-
jándékot!

Köszönjük Pesti Józsefnek, aki a tombolasorsolásunkhoz a
fõdíjat ajánlotta fel, egy gyönyörû rönkfából készült padot.

Fellépõ vendégeink megvendégelése 3 helyi vendéglátós
jóvoltából volt lehetséges: Autós Csárda, McKecskés, Rozika
Konyhája. Köszönjük nekik a sültes tálakat.

A Mûvelõdési Ház dolgozóinak is nagyon hálásak vagyunk.
Minden kérésünket tejesítették, mindenre odafigyeltek,
segítõkészségükrõl szép bizonyságot tettek. Köszönjük Bandi,
Ibolya, Zoli!

Az adományozók listáját a 14. oldalon olvashatják!



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

Szerkeszti: Molnárné Lezsák Anna 76/549-049
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Képzés lovas polgárõröknek
2013. április 26-28-án immár harmadízben
voltak a lovas polgárõrök a Népfõiskola
Alapítvány vendégei Lakiteleken a célból,
hogy elmélyíthessék tudásukat járõrtár-
saikról, a lovakról. A képzés szombati
napján Dallos Gyula Magyarország Örökös
Bajnoka, egyetemi elõadó  „A ló használata
és egészségének megõrzése, az idomítás
fontossága és iránymutatások a fiatal
hátasló kiképzéséhez” témakörben, míg
Dr. Bodó Imre, a Debreceni Agrártudományi
Egyetem professzor emeritusa a fontosabb
lófajtákról, illetve a védett történelmi lófaj-
táinkról, híres méneseinkrõl, és lótenyész-
tésünk nagyjairól tartott magas szintû
elõadást. A tenyésztési alapfogalmakról, a ló
testalakulásáról és általános küllemi
bírálatáról, valamint a leggyakrabban elfor-
duló lószerszámokról a tudnivalókat Dénes
Péter lovas szakértõ, az OPSZ Lovas
Tagozatának
elnökségi tagja
osztotta meg a
polgárõrökkel. 

Vasárnap a lóval való kommunikációról, a
ló viselkedésérõl, rossz szokásairól és a
leszoktatás lehetõségeirõl Lezsák Levente
lovas kaszkadõr, egyetemi elõadó Ber-
kenye és Szkíta lovai segédletével tartott
érdekfeszítõ, gyakorlati bemutatót. A nap
Somogyi Zsuzsanna sportlovas oktató
tereplovaglásról szóló órájával és az
ebéddel zárult.
Az oktatás utolsó blokkja 2013. július
05-07. napjain, a II. Országos Polgárõr
Lovas Szemlével egy idõben kerül
megtartásra, amikor a lovas polgár-
röknek nemcsak tesztlapok töltésével, de
nyeregben is lesz lehetõségük bizonyí-
tani felkészültségüket, amennyiben részt
vesznek lovukkal a Szemle gyakorlati
szintfelmérõ feladatain.     Rácz Andrienn

Dallos Gyula
Magyarország 

Örökös
Bajnoka,
egyetemi

elõadó 

Nyugdíjas MÁV-osok a Népfõiskolán
Az 1960-70-80-as években Kecskeméten rendelkezõ

forgalmi szolgálattevõk (vörös sapkások) 2013. május
10-én nyugdíjas találkozót szerveztünk Lakiteleken.

Az ország különbözõ területeirõl (Gyõr, Balatonakali,
Makó, Szarvas, Szeged, Kecskemét, Budapest)
érkezett egykori munkatársak a tiszakécskei önkor-
mányzat városnézõ kisvonatával „vonatozta“ körbe a
községet, és ismerkedett meg annak nevezetes-
ségeivel (Emlékezés harangja, Szent Imre-, és Petõfi-
szobor, Országzászló, Tõserdõ). 

A huszonhat résztvevõ 30 év távlatából emlékezett
vissza azokra az idõkre, amikor a csapat 4 tolatómoz-
donnyal Kecskemét alsón tizenkilenc, Kecskeméten
pedig nyolc iparvágány teherkocsiit, továbbá a lakitele-
ki, lajosmizsei, fülöpszállási mellékvonalak kocsiit,
valamint a Szegedrõl, Ceglédrõl és Szolnokról érkezõ
vonatokat dolgozta fel. Akkoriban hat vágányra, erre a
feladatra egyetlen vasútmérnök sem tudott tech-
nológiát kidolgozni. Ezt mindig a most jelenlévõ kis
csapatnak kellett megoldani. De mindig megoldottuk!

Tisztelettel emlékeztünk azokra is, akik már nem
lehetnek közöttünk. Így emlékeztünk meg Csõsz Imre
és Tercsi János tolatásvezetõkrõl, akik szinte a legjobb
szakemberek voltak Lakitelekrõl. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a jelenlévõk között
köszönthettük dr. Mátyus János egykori kollégánkat,
késõbbi tanszékvezetõt is.

A körséta és a találkozó estebéddel zárult, ahol egy-
behangzóan leszögeztük: a jövõben minden évben
más-más helyszínen megszervezzük a találkozót.

A találkozó sikeres lebonyolításához nagyban hoz-
zájárult Lakitelek és a Népfõiskola vendégszeretete,
támogatása és a Bacchus borozó munkatársainak
kedvessége, igényes felszolgálása. 

Ezúton is köszönjünk mindenkinek támogatását és
vendégszeretetét. 

Bodri Károly, a találkozó szervezõje, 
mint nyugdíjas vasúti üzemviteli-vezetõ

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS
SZOLGÁLTATÓ TÉR 

wJúnius 3 – 7. hétfõ – péntek: 
tanyagondnoki alapképzés

wJúnius 12. szerda: AKADÁLYVERSENY 
MURAKÖZYJÁNOS EMLÉKEZETÉRE
a lakiteleki általános iskolásoknak

wJún. 24 – 28. hétfõ – péntek: Nyári ÚSZÓTÁBOR 1.
wJúnius 24-30.  hétfõ - vasárnap

KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPFÕISKOLAI
SZABADEGYETEM

wJúnius 29. szombat: EGYÜTT EGYMÁSÉRT –
Akadálymentes nap

BÕVEBB INFORMÁCIÓ a fenti elérhetõségeken!

JELENTKEZÉSI LAP
Pedagógus Képzõmûvészeti Alkotótelep

2013. június 22. – június 30.

Név: .................................................................................
szül. év: ...........................................................................
Lakcím:.............................................................................
Tel/fax:..............................................................................
Jelentkezési határidõ: 2013.május 31.

Kelt: ..............................., 2013. .......................................

.....................................................
jelentkezõ aláírása

JELENTKEZÉSI LAP Néptáncosok Szakmai Alkotótábora
2013. június 30. – július 6.

Név: ................................................................................................
szül. év: ..........................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................
Tel/fax:.............................................................................................
Együttes neve: ................................................................................
Hány éve táncol: .............................................................................
Jelentkezési határidõ: 2013. június 15.
Kelt: ..............................., 2013. .....................................................

.....................................................
jelentkezõ aláírása

FELHÍVÁS! A Pedagógus Képzõmûvészeti Alkotótelep programja
– lakiteleki Népfõiskola Alapítvány, 2013. június 22.– június 30-ig

Az alkotótelepre olyan aktív pedagógusokat várunk, akik az oktató-nevelõ
munkájuk mellett mûvészi alkotómunkát is végeznek a festészet és grafika
valamely ágában. A Népfõiskola kiváló földrajzi fekvése számtalan témát
kínál a Plein air mûfajában dolgozó festõknek és grafikusoknak. A Népfõ-
iskolától pár kilométerre van az élõ Tisza és a holtágak világa (Tõserdõ). A
természetben való munka mellett termeket biztosítunk az ún. mûtermi
munkához. A manuális munka mellett esti beszélgetéseket, konzultációkat
tervezünk, amelyek hasznosulhatnak a résztvevõk pedagógiai munkájában.
A szállás és a napi háromszori étkezés a Népfõiskolán valósul meg.
Regisztrációs díjként ezért az alkotótáborért 5.000 Ft./fõ-t kérünk
befizetni érkezéskor a Népfõiskola Vendégházának recepcióján.
(Magában foglalja a szállást, napi 3*-i étkezést, és a témavezetést (az
alkotáshoz szükséges kellékekrõl mindenkinek magának kell gondoskodnia)

Tervezett témák: A Plein air gyökerei; Mirõl vallanak a gyermekrajzok?; Ho-
gyan valósítható meg a szûkös órakeretben a vizuális nevelés? (Vizuális játékok);
Képépítés formával, színnel (leképezéstõl a kompozícióig); Az alkotótelepen
létrejött vázlatok és mûvek elemzése; A képalkotó mûvészet etikai kérdése (A
kép mint a személyiség tükre); A természetfestészet és az átírás alapkérdései

A tervezett programokat esetenként diavetítés kíséri. Az alkotótelep
végén az elkészített munkákból rögtönzött kiállítást tervezünk. 
A jelentkezõk munkájukhoz képzõmûvészeti anyagokat hozzanak magukkal.
Az alkotótelep vezetõje: Szappanos István festõmûvész, nyugdíjas fõisko-
lai docens, akinek 2013. június 25-én kiállítása is nyílik a Népfõiskola Kölcsey
házában. Jelentkezési határidõ: 2013. május 31-ig levélben ( 6065 Lakitelek,
Felsõalpár 3.) 

NÉPTÁNCOSOK SZAKMAI ALKOTÓTÁBORA 
A LAKITELEKI NÉPFÕISKOLÁN 2013.június 30. – július 6.

Szakmai alkotótáborunkban néptáncosok ismereteit bõvítjük szucsági ma-
gyar és román (Kalotaszeg) táncok tanításával. 

– Balogh Ildikó, örökös aranygyöngyös táncos
– Fantoly Gyula, a népmûvészet ifjú mestere, nívódíjas koreográfus

Elhelyezés: a Népfõiskola területén, 3-4 ágyas, fürdõszobás szállodai szobák-
ban; szabadidõs programlehetõség a Népfõiskola területén: uszoda, biliárd, ke-
rékpárkölcsönzés, minigolf, kispályás foci, csocsó, ping-pong, strandröplabda
Kedvezményes részvételi díjként a teljes bekerülési költség 40%-a fizetendõ:

1. szállodai elhelyezés + teljes ellátás 22.000,- Ft
2. csak táncoktatás + ebéd 7.000,- Ft

Érkezés: 2013. június 30. (vasárnap) 14 órától, a foglalkozás 16 órakor
kezdõdik.
Távozás: 2013. július 5. (péntek) táncház után, vagy 6-án (szombat) reggeli után

Jelentkezési határidõ: 2013. június 15-ig levélben vagy e-mailben, a
jelentkezési lap visszaküldésével.  
A részvételi díjat érkezéskor, a Vendégház recepcióján kell befizetni!
Szervezõ: M. Lezsák Anna, Lezsák Sándorné

A táncot 
tanítja:

{

2013. JÚNIUS – PROGRAMAJÁNLÓ
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SZABÓ BÉLA 
gépészmérnök

Aki Tiszakécske fele megy, az az útról
nagyon jól látja, hogy a POLIOL-nál
milyen nagyszabású építkezés folyik.
Egy emeletes épület nõtt ki a földbõl
néhány hónap alatt; szinte egész télen dolgoztak az
építkezésen. 
Szabó Bélát, a tulajdonost, a cég ügyvezetõjét
nemigen kell bemutatni a falubelieknek, hiszen
hosszú évek óta él itt velünk a családjával. Anna, a
felesége óvónõként tanította minden szépre és jóra
a kis csemetéket hosszú éveken át a helyi óvodában. Két gyermekük nagykorú már,
Marci és Orsi.   Most „csak“ Bélát faggatom a múltról és a jövõrõl.

– Emlékszem, amikor még albérletet kerestetek itt Lakiteleken, hogy le kívántok itt
telepedni, még hozzánk is eljöttetek segítségül... Mikor is volt? Honnan érkeztetek ebbe
az alföldi kis településre, s miért pont  Lakiteleket választottátok lakhelyül?

– Egy ismerõsöm is ezt kérdezte – kicsit félve – több évvel ezelõtt: hogyan kerültünk
ide Lakitelekre, és igaz-e amit hallott, hogy én Romániából, a Marost átúszva érkeztem
egy szál gatyában Magyarországra a nyolcvanas években? Hát ez nem volt igaz. Anyai
nagyapám tényleg hasonlóan jött Budapestre, a szegénység elõl árván Karcfalváról. De
Õ még az elsõ világháború elõtt...

Félretéve a tréfát, én Jászberényben születtem és nevelkedtem. Apai ágon jászsági
gyökereink vannak. Érettségi után a GAMF-on tanultam és végeztem 1984-ben. A
fõiskolára jártam még, amikor  1982-ben megnõsültem. Nagyon szerettünk Kecs-keméten
lakni, sok minden kötött minket oda. Végül mégis Sárbogárdon próbálkoztunk, mert a
megyeszékhelyen nem volt munkalehetõség. Aztán rövid idõ múltán – mivel nem láttam
annál a cégnél perspektívát –, 1985-ben költöztünk ide. Ezt elsõsorban Varga Sanyinak
köszönhetjük a munkalehetõség és a lakáslehetõség miatt. Jöttünk a feleségemmel, egy
totyogó kisgyerekkel, néhány bútordarabbal és egy Riga mopeddel együtt – a Szikra TSZ
IFA teherautójával... Nálatok a Vörösmarty utcai Kotvits-ház miatt voltunk tényleg, nagyon
tetszett nekünk, beszéltünk a megvételérõl 1988 körül... De ne ugorjunk ilyen nagyot elõre. 

– Mint minden fiatal család, Ti is építkeztetek, majd a Losonczy-dombon éltetek a volt
Szatmári-féle házban. De már kirepültek a gyerekek a családi fészekbõl, sõt Marci
révén már nagypapa lettél.   Mit tudhatunk meg a családodról?

– Valóban, mikor idejöttünk a fiam volt egy éves, most az Õ kislánya – Anna Júlia – lesz
annyi. Marci egyébként Szegeden végzett, mûszaki informatikus, Brüsszelben dolgozik. A
kis család is ott éli napjait. Sajnos ritkán találkozunk, nekem nagyon hiányoznak.

És ha már a családnál tartunk: Orsi pszichológusként végezte az egyetemet – szintén
Szegeden –, és ott is dolgozik, nagyon szereti a várost és munkáját is. A Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltatónál tevékenykedik, nehéz sorsú gyerekek életét próbálják
segíteni számtalan módon. Vele azért gyakran látjuk egymást, mindig fel tud tölteni. 

Feleségem, Anna, az óvodai évek után – ahol a munkáját nagyon nagy áldozattal, és
odaadással végezte – sokáig a Minigolf pályánk vezetõje és lelke volt. Az Õ érdeme
volt az a rend és tisztaság, a napi munka gördülékeny megszervezése. A virágok, a
hatalmas park gondozása nagy áldozatokat kívánt. Ma az én munkámat és életemet
segíti, ahogyan csak tudja. 

A Petõfi utcai ház építéséhez – visszafogottan fogalmazva is kevés pénzünk volt.
Kisebb-nagyobb segítséget, vagy kölcsönt kaptunk a szüleinktõl, a községtõl, a tsz-tõl,

a Takaréktól, kétkezi munkát a barátoktól, munkatársaktól, amit persze így, vagy úgy,
visszasegítettünk.   A mi korosztályunk pontosan tudja, mit jelentett a házépítés akko-
riban. De elkészült végül a falu központjában a családi fészek, nagyon szerettük.  Aztán
a Tõserdõ szépsége és az akkori praktikum mégis elcsábított a központból. Már évek
óta a volt Szatmári ház a lakiteleki lakóhelyünk.

– Ha azt mondom, Generál, akkor biztosan egy üzem jut az eszedbe… Mi is volt a
kezdet? Hogyan lesz egy gépészmérnökbõl üzemvezetõ?

– Egy picit még korábbról kezdeném. A szövetkezet mûanyag-feldolgozó üzemében
lettem technológus, majd egy-két év múlva üzemvezetõ. Kezdõ szakemberként
rengeteget kellett tanulnom. Novák Tibi elõre megmondta: „Itt te leszel szakmailag a
legképzettebb. Neked hivatalból mindenre tudnod kell a választ. Legkésõbb másnapra.“
Igaza volt. Faragó Laci, a gumisok akkori fõnöke volt a gyakorlati mentorom a ter-
melésirányítói munkában, nagyon köszönöm neki ezúton is a sok segítséget. Varga
Sanyi pedig kiváló fõnököm volt, amennyire akkor lehetett, engedett minket – helyi
vezetõket – szabadon dolgozni. Elég jól ment az ipari ágazatoknak, kivettük a részün-
ket mindenbõl a „Szikrán“ belül. 

Egészen 1989-ig. Akkor kártyavárként kezdett összedõlni, a – fõleg a KGST-re alapo-
zott – piacunk. A szûkebb vezetés kijelentette, hogy ha nem tudunk nyereséges
következõ évet tervezni, akkor be kell zárni az üzemet. Hát ez racionálisnak tûnt, de
eléggé nyomasztó volt. Nem nagyon láttam a megoldást. És akkor jött… na nem a
Tenkes kapitánya, hanem Varga Sanyi ikszedik ismerõse – mert Sanyinak rengeteg
volt, és sokszor hasznosnak  is bizonyult –, aki tudott valakit, aki… Na ebbõl lett a
„Generál“. Megmenekültünk, „átmentettük“ a szocializmusból a munkahelyünket.

A Generál-Atlantic Kft. valóban nagy váltás volt az életemben 1990-tõl.  Az ottani
fõnökömben rövid idõ alatt kialakult a bizalom, operatív dolgokba nem szólt bele senki
„föntrõl“. Csak a pénzügyekbe. Igazgatónk, Schnábel Zoli volt, sajnos ma már nincs
közöttünk Õ sem. Rengeteget tanultam tõle is, azt is, hogyan kell, és hogy hogyan nem
szabad vállalkozni. Nagyon agilis volt, sokat fejlesztettünk, bár igaz, teljesen saját tõke
nélkül. Hitel volt lízing hátán. Sajnos ebbe bele is bukott a cég, a Bokros-csomag volt az
utolsó csepp a pohárban.  1997-ben már csak vegetáltunk, végül bezártunk. Nagyon
fájt, fõleg a másodszori kudarc, a meg nem valósult álom, hogy végre ne csak túlélni
kelljen... Pedig éppen kezdett kialakulni egy jó vevõkörünk, Magyarországon elsõk
között voltunk a PET-flakonok gyártásában. Minden hiába, a nyári szezon közepén leáll-
tunk, a céget felszámolták. Még ma is összeszorul a torkom. Én önállósultam, egy
„maszekhoz“ mentünk egyik kollégámmal, jutalékos rendszerben, hasonló
tevékenységbe. De ez csak néhány hónapig tartott, látszott, hogy nem lesz jó.

– S hogy lett mindebbõl a POLIOL? Hogyan fejlõdött akkora üzemmé, hogy most ilyen
jelentõs beruházásba kellett kezdeni?

– A Poliol Bt-t még 1989-ben alapítottuk három másik, vállalkozó kedvû munkatár-
sammal. Két évi erõlködés után, az eredetileg tervezett gyártási tevékenység elhalt
ugyan, de a cég megmaradt. A Generál bezárása elõtti idõszakban a tulajdonos-tár-
saim kiléptek, Anna pedig mellém szegõdött, most már üzlettársként is. Így készültünk
elõ a már levegõben lévõ fordulatra, hogy önállóan kell majd magunkat fenntartani. Ez
1997-ben el is jött, a Poliol Bt-n belül kezdtük el a flakonok gyártását kezdetleges
eszközökkel és telephelyen, de több kitartó munkatárs és a saját, megújult lendületem
segítségével. Fél év múltán sikerült visszakerülnünk a régi telephelyre, miután a volt
fõnökömmel megállapodtam egy nyolc évre tervezett deviza-alapú részletfizetésben.
Nem kellett közjegyzõ, sem tartozás-elismerés, sem zálogjog bejegyzés. Ilyenre akkor
sem volt sok példa, ma pedig szinte lehetetlen lenne megoldani. Apám is bíztatott,
pedig Õ már tapasztalt, gazdaságban jártas, de óvatos ember volt, hogy lépjem meg,
ha a részletekkel elbírok. „Biztos-e a piac?“ Mindig ezt kérdezte... Persze rengeteget
tanultam tõle is. Nyolc év alatt fizettem ki az objektum árát, bank bevonása nélkül.
Természetesen a vételárat az üzem maga termelte ki.  Dolgoztunk, termeltünk,
fejlõdtünk. Voltak jobb és rosszabb periódusok. Az elsõ idõben csak flakonokat gyártot-
tuk. A gépeket 1999 óta, a szerszámokat négy éve készítjük saját magunk.

A folyamat kezdetén különbözõ eszközökön kívül a legnagyobb „hiány“ az okos,
megbízható munkatársakból volt.  Ha értelmes, jól képzett, becsületes szakemberrel
találkoztam, felvettem dolgozni.  Hol bejött, hol nem. De már régóta úgy gondolom, hogy
a fiataloknak meg kell adni a lehetõséget, hogy gyakorlatot szerezhessenek. Mi is
megkaptuk az esélyt, csak akkor annyival volt könnyebb, hogy nem közvetlen magán-
tulajdonban lévõ munkahelyeken gyakorlatoztunk, általában nem konkrétan valakinek
a zsebére ment a tanulópénz kifizetése, mint manapság. Kötelességemnek érzem, hogy
részt vegyünk a képzésekhez kapcsolódó munkákban, mint szakmai gyakorlatok,
feladatok, szakdolgozatok konzultálása és így tovább. 

Visszakanyarodva, 2004-ben  a Vitapress Kft. a  vevõink közé tartozott. Egyik terméke,
a  Szentkirályi Ásványvíz termelése szinte hetek alatt megtöbbszörözõdött  egy Párizs-
ban nyert díj következményeként. Balogh Sándor maga tette fel a kérdést nekem: el
tudjuk-e látni a továbbiakban is õket flakonokkal? De sokkal többre lesz szükség, mint
azelõtt! A válasz természetesen: igen. Hogy hogyan? Azt majd meglátjuk... 

Akikre büszkék vagyunk… 

Folytatjuk a közöttünk élõ, munkálkodó fiatalok, régebb óta fiatalok bemutatásá-
val a sorozatot. Olyan honfitársakat szólaltatok meg, akik nagyon sokrétûek, moz-
galmasak, példaértékûek a többiek elõtt. Elõttünk. 

Az élet különféle területén dolgoznak, de ami közös bennük, hogy Lakitelek kul-
turális életébe igen aktívan bekapcsolódtak, benne munkálkodnak. Nem mindenki
„õsgyökeres“ falubeli, mégis szívvel-lélekkel végzi a saját maga által kitûzött fela-
datát: alkot, énekel, muzsikál, fest, épít, szervez, vagy épp színdarabot játszik…
Végtelen a sor, de hál'Istennek végtelen az elõttünk „felsorakozók“ száma is,
hiszen mindig csatlakoznak hozzájuk újak, s még újabbak.

Bizony ettõl lesz csodás a világ, a mindennapok szürkesége! Mert van, aki segíti
nekünk kiszínezni az eget, elandalít egy lágy dallammal, vagy épp felráz egy ritmu-
sos zenével, esetleg ámulatba ejt, csodáltat bennünket az alkotásával, elgondo-
lásával, annak megvalósításával; esetleg a mindennapi munkájával… Olykor elég
csak a szemébe nézni, hallani a hangját, látni õt és alkotását, s máris jobbá válunk
mi is. Más lesz a segítségükkel a bennünket körülölelõ világ…

Folyt. 
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Ekkor következett a következõ dinamikus fejlõdés kora, ami sok szép évet hozott.
Aztán 2007-re rutinná váltak a dolgok. Valami kihívás kellett, ez lett 2008-ban a kam-
bodzsai küldetés. De ez önmagában egy hosszú mese... 

Egy – még vagy tizenvalahány évvel ezelõtti – balul sikerült pályázat miatt évekig
elzárkóztam a támogatások igénybe vételétõl. Nem nagyon szeretem magam
elkötelezni. (Ez a jászokra jellemzõ vonás lehet egyébként. Õk a saját maguk szabad-
ságát és önállóságát inkább nagyon sok pénzzel megváltották Mária Terézia idején – ez
a jászkun redempció=önmegváltás –, mintsem, hogy jobbágyságban éljenek.) Végül
2011-ben beadtam a derekamat, mert én is szerettem volna szép új épületet, gépeket,
és persze támogatást. Évek óta indokolt lett volna a bõvítés, de hát most jött el az ideje. 

– Valamikor láttam, hogy a kis áttetszõ mûanyag kapszulából miként lesz flakon. Kell
hozzá fúvógép, melynek segítségével gyorsan dobálja ki a gép egy nagy zsákba a
kész flakonokat. Ha jól emlékszem, nem is egyesével, hanem egy fészekaljával
készíti, sorozatban. Hogy is mûködik ez a szerkezet? Robotmunka a flakongyártás?

– A gépekrõl talán egy kicsit késõbb. Kell a kis kapszula (az elõforma), gép, szer-
szám, sok villamos energia a fûtéshez és a sûrített levegõhöz – mert hogy annak segít-
ségével képezzük le a formát –, és legalább egy nagyon ügyes szakember, aki ebbõl
a halmazból használható terméket készít. Sorozatgyártásról van szó, de a robotmun-
ka azért egy kicsit más. Amit könnyedén automatizálni lehet, azt a gép végzi. A többi
feladathoz nem árt, ha ott van az ember.

– Bírjátok a szükségletet? Valamikor sokkal több flakont szállítottatok a palackozók-
ba, ma már inkább kihelyezitek oda a megvásárolt gépeket. Jól tudom? 

– Nyáron mindig kevés, télen pedig sok a kapacitás a flakongyártásban. Ez mindig
is így volt, és így is lesz. Fõleg az inni valók fogyása okozza ezt, egyszerû dolog.
Igyekszünk kicsit ellensúlyozni ezt a hatást más típusú termékek csomagolóanya-
gaival. Nehéz pálya ez is.

A saját telephelyünkön kívül a vevõ telephelyén is tudunk termelni saját eszközökkel,
munkatársaink segítségével. A vevõink adnak helyet, energiát, mi pedig a kész
flakonokat. Jól tud mûködni, megfelelõ nagyságú igény esetén...

– Tudom azt is, hogy nemcsak üzemeltetitek ezeket a gépeket, hanem készítitek is.
Mégpedig szinte a világ minden tájára! Van egy CNC-s, modern rendszerrel mûködõ
mûhelyetek is. 

– A flakonfúvó gépeket elsõsorban Magyarországon értékesítjük, de adtunk már el
Európa több országába is, most pedig éppen Algériába szállítunk egy komplett gép-
sort, egy viszonteladónk rendelésére. Ott ez lesz az elsõ, de reméljük, nem az utolsó
POLIOL gép!

A CNC megmunkáló-központok és eszterga, valamint a többi hagyományos gépipari
termelõ eszköz a gépgyártást és a szerszámgyártást szolgálják. Ezeket, és az
összeszerelést fogjuk az új csarnokba telepíteni. Daruzott mûhely, ez is régi álmom
volt. Ez már igazi „gyár“ képét sugallja. Persze szuper dolog lesz itt dolgozni, nem csak
színpadi díszletnek kell.

– Szabad tudni, hány fõt foglalkoztat ma a POLIOL az egyes részlegekben?
– Jelenleg közel 60 fõ dolgozik nálunk összesen. Vannak kettõ és három mûszakban

dolgozó munkatársaink is. Az éjszakai mûszak nagyon fárasztó, de mi a törvényben
szabottnál jobban honoráljuk, ezt így mindenki elfogadja.

Ha belegondolunk, hány féle flakon létezik, igencsak elámulunk! Ti hány félét fújtok?
Csak áttetszõt, vagy színeset is? A mérete, a formája is mindnek más-más… Egy
laikus ennyit lát belõle. Mennyivel tudjunk meg többet a folyamatról?

Igen, minden italgyártó szeretne egyedi arculatot a termékeinek, hogy a vevõ jobban
meg tudja különböztetni. Ennek alapja általában egy egyedi flakonforma. Itt jövünk mi,
a formatervezés és azután a gyártás. Víztisztán átlátszó, vagy színezetten áttetszõ,
esetleg teljesen fedett színû, ez csak a vevõn és az alapanyag-beszerzési
lehetõségeken múlik, rajtunk nem. A folyamat lényege: egy elõre elkészített elõgyárt-
mányt felmelegítünk kb. 102 Celsius fokra. Ekkor egy hûtött forma falára nagynyomású
levegõvel „odapréseljük“. Kicsit olyan ez, mint amikor a lufit fújjuk egyre nagyobbra,
csak itt a nyúlást ez a szerszám megállítja, és a meleg mûanyag abban az állapotban
lehül – az alakja úgy marad. Közben azért még történik egy s más, de ez már túlmegy
ennek a kis ismertetõnek a keretein.

Minden ciklusban készül annyi flakon, ahány fészeknyi szerszám van a gépben. Egy
ciklus 3-4 másodperc. Így ezek a gépek egy-két, vagy akár több ezer flakont is képe-
sek gyártani óránként.

– Azt mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy a Szentkirályi Ásványvíz 5
literes flakonja olyan új tervezésetek, mellyel nívódíjat is kaptatok néhány éve… 

– Igen, Balogh Levente „fogta“ a ceruzánkat, Török Tomi tervezett. Én csak
közvetítettem és ötleteket adtam. Az eredmény a mai napig megállja a helyét, a
CSAOSZ 2011-ben díjjal jutalmazta. Büszke is voltam rá, de Tamásra még annál is
jobban. Az egyik legjobb munkatársam lett a tizenvalahány év alatt. 

– Hányféle egyedi, saját palackotok van? S ennek különbözõ a fúvógépe is? Vagy a

szerkezet egyforma, csak a „fészek“ más-más hozzá?
– Egyrészt különbözõ nagyságú flakonok gyártására alkalmas gépek vannak, pl.: fél,

2 és fél, 5 vagy 10 literesig tud az adott gép flakont elõállítani. Egyszerûen a flakonok-
nak és a szerszámnak el kell férni benne. Másrészt az egyszerre készülõ darabok
száma szerint lehet 1-tõl lakár 20 fészkesig (ilyen van például a Maspex-Olymposnál
Nyárlõrincen). A szerszámok egyediek. Ezeket cseréljük a rendeléseknek
megfelelõen.  Néhány féle flakont több cég is vásárol, a többségét viszont csak az
adott megrendelõ számára szállítjuk. Hogy hány félét? Jelenleg forgalomban van körül-
belül 60-70 féle flakon. 

– Most itt ez mutatós monumentális épület. Ha jól tudom, pályázatból készül. Mi lesz
ebben? Irodaház? Mûhelyek? A fúvógépeknek hely? Szerelõüzem?

– Igen, ez mind megtalálható benne. A forgácsoló üzem és szerelde a daruzott
csarnokban. Öltözõk, étkezõ, irodák, mûszaki fejlesztés a kétszintes részben az épület
elején. Ahogy már utaltam rá, támogatással épül, a beruházás 50%-át kapjuk EU-s for-
rásból. Nem titok, kint van a nagy tábla a falon. S, hogy monumentális lenne? Lehet,
de szerintem inkább erõt,  egyéniséget, tekintélyt, és klasszikus gyárias hangulat sug-
ároz. Egyébként 1020 négyzetméter a beépített területe.

– Lesz-e több munkahely ezzel Lakiteleken? Ha igen, milyen munkaerõt vártok ide?
– A munkahely-teremtés az életben nálunk kicsit más, mint azt a médiumokból

megismerhetjük. Termelünk, fejlõdünk, és egyre több munkahely lesz. Általában nem
egy-csapásra, mint a híradóban. Leginkább közép, vagy felsõfokú mûszaki
végzettségû, jó képességû szakembereket várunk.

– Mire vagy leginkább büszke a munkádban?
– Az önállóságra. Arra, hogy itt saját magunk csinálunk mindent jól, vagy rosszul.

Nincs kit hibáztatnunk, minden csak rajtunk múlik.  Persze az eredményekre is joggal
lehetünk büszkék. Ehhez sok szakmai tudás, tapasztalat, jó reflexek, kötélidegek kel-
lenek, na és nem árt, ha olykor a szerencse is mellénk szegõdik. Tisztára olyan ez,
mint a cirkuszban a kötéltáncos mutatványa.

– Ha lehetek ünneprontó, egy többek által is sérelmezett témára váltanék: valamikor
a Bagolyvárnál egy csodás minigolf-pályát építettél a családoddal, s éveken át
üzemeltettétek. Aztán egyszer csak megszûnt! Rendkívül sokan vagyunk, akik
sajnálattal vettük tudomásul a bezárását. Miért kellett ennek megtörténnie? 

– Gondolhatod, hogy bennem is sebeket szakítasz fel ezzel a kérdéssel.  A pálya az
egyik szerelmem volt. Megépítettük, és 11 szezonon át mûködtettük. Szerettünk volna
példát mutatni, hogy valamit vagy jól, vagy sehogy se csináljunk. Szerintem, amíg
mûködött, addig jó színvonal volt, amikor már nem adott önmaga fedezetet annak a
színvonalnak a megtartására, akkor bezártuk. Három évet vártunk ezzel, hogy hátha…
De nem. Átalakultak a szokások, a Tõserdõ vonzereje csökkent kicsit már abban az
idõben is... Nem voltunk arra hajlandók, hogy csökkentett költségekkel – esetleg ko-
szos büfével, vagy hiányosan felszerelt wc-vel, virágtalan parkkal – várjuk a kevesebb
vendéget. Az még kevesebb látogatót generált volna. Hát ez nem lehet cél. Nyeltünk
egy nagyot (mondjuk én többet is…), és bezártuk.

– Nemcsak kellemes estéket tölthettünk el golfozás közben – mintegy családi kör-
ben –, hanem versenyeket is rendeztetek. Hol ide jöttek a játékosok, hol Ti mentetek
csatát vívni más település pályájára! Épp ma akadt a kezembe a gyerekek egyik 2002-
es, a „MÁS TÕS–MINIGOLF kupa“ aranyérme, s büszkén nézegette az unokám, hogy
anyáék nyerték egy minigolf-versenyen…  Hogy emlékszel vissza erre az idõre?

– A versenyek is, a rendezvények is jó emlékeket hagytak bennem. Sok visszafogott
szereplés, de komoly eredmények is voltak. Haláli csöndben végzett fontos ütések,
pontok számítgatása. De mindenekelõtt kiváló hangulat. Azt a képességet pedig, hogy
megindokoljuk, miért vagyunk mégis mi a legjobbak, azt a tökélyre fejlesztettük.

– És a karaoke-esték emléke miként él benned? Mert mi mosolyogva, kellemes
emlékként gondolunk rá! 

– Húha… Volt mindenféle este. Jókedv, vidámság. A kulisszatitkok pedig most már
merüljenek feledésbe. Elég legyen annyi: én is élveztem.

– Többen is tudják, hogy nagyon kellemes az énekhangod! Volt egy kiskórus, melyet
Ti alapítottatok, szerveztetek, s  fel is léptetek néhány alkalommal a mûvházban is.
Miért maradt abba ez is?

– Zenei általánosba jártam, késõbb több kórusban is énekeltem, mitöbb, Annával
való megismerkedésünk is a GAMF-kórushoz kapcsolódik. Itt Tõzsér Tamással és
Katával beszélgetve ötlöttük ki a „kórus-csinálást“. Elõször mindenki nagyon lelkes
volt.  Azt hiszem a dolgok fontossága nem volt mindenkinél egyenrangú. Én, amit
csinálok, azt szeretem 100%-osan komolyan venni. Vagy egy kicsit jobban. Sajnos ez
a rossz szokásom sok dologtól megfoszt, mert félig-meddig nem szeretem a dolgokat
végezni. Akkor inkább sehogy. Mondják néha rám, hogy maximalista vagyok. De
inkább csak arról van szó, hogy mindent a képességeink határáig a lehetõ legjobban
igyekezzünk végezni. Kudarcnak tekintem, ha utólag kiderül, hogy nem sikerült a
legjobb döntést meghozni. De ezekbõl is lehet tanulni... Folyt. 
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Hajrá!
Hajrájába érkezett a Molnár  Fatelep Megye II. osztály  északi csoportjának bajnoksága!
Már csak három mérkõzés maradt hátra, a következõ fordulóban Szakmárra utazunk
majd a hazai búcsú Harkakötöny ellen és az „utolsó“ fordulóban a már-már bajnok Kecel
látja vendégül Gazdag Attila legénységét. A csapat jelenleg 36 ponttal az ötödik
helyen áll, a dobogós esélyek már elúsztak, viszont a játékos edzõ Gazdag Attila 19 gól-
lal második a góllövõ listán egy góllal lemaradva a bugaci Tóth István mögött!
Eredmények:
2013. 05. 19.      LAKITELEK – LAJOSMIZSE 1-1
2013. 05. 12.      NYÁRLÕRINC –  LAKITELEK 1-1
2013. 05. 05.      LAKITELEK –  BUGAC 3-1
2013. 05. 01.      LAKITELEK –  PÁLMONOSTORA 1-2
2013. 04. 28.     TISZAALPÁR –  LAKITELEK 1-1

U-19:
Az ifjúsági csapatnak még sikerülhet a dobogó harmadik helyére érni, csak négy ponttal
van lemaradva a harmadik Tiszaalpártól, igaz sûrû a tabella elsõ fele most õk a hatodikok!

Eredmények:
2013. 05. 19.      LAKITELEK – LAJOSMIZSE 3-1
2013. 05. 12.      NYÁRLÕRINC –  LAKITELEK 0-4
2013. 05. 05.      LAKITELEK –  BUGAC 2-0
2013. 05. 01.      LAKITELEK –  PÁLMONOSTORA 4-2
2013. 04. 28.     TISZAALPÁR –  LAKITELEK 3-2

U-16:

A bajnokságban 7. serdülõ csapatnak két mérkõzése maradt, hazai pályán fogadják a
bajnok Lajosmizsét és az utolsó fordulóba a Széktói stadionban játszanak a mûfüves
pályán a Hetényegyháza ellen. 
Eredmények:
2013. 05. 18. JÁSZSZENTLÁSZLÓ – LAKITELEK 2-2
2013. 05 .16 . KUNSZÁLLÁS – LAKITELEK 5-1
2013. 05 .11. LAKITELEK – FÉLEGYHÁZA TSI 6-0
2013. 05. 05. KEREKEGY HÁZA – LAKITELEK 4-1
2013. 05. 01. LAKITELEK  – KECSKEMÉTI LC 0-4

Várják a június 22-ei
Népfõiskola Kupára a

csapatok jelentkezését!

Június 22-én, szombaton 20 csa-
pattal rendezik meg Lakiteleken a
Népfõiskola Kupát. A szervezõk a
plakáton szereplõ címeken várják
a jelentkezéseket!

LTE-hírek – szerkeszti: Verebélyi Gábor–
– S ha már az emlékekben kutakodok, elmesélem, hogy kisgyerekként, a 60-as

évek elején Lakitelek elsõ számú forrása a mai üres füves területen, a Bagolyvár alatt
folydogált, mely ma a Ti területetek,  s mi, a környék gyermekei a bársonyos mohos
vályúban fürödtünk, a hûs forrás vizében. Ma is érzem a feltörõ víz jellegzetes illatát,
s hallom, Kósa nénit, a Bagolyvár lakóját, miként mondja, hogy óvatosan a fürdéssel,
mert veszélyes ez a síkos, vizes hely; s bizony mérges is volt, ha valamivel beduga-
szoltuk a játék hevében a kifolyócsövet… De mi vidáman visongtunk a hõségben ott
mindennap.  Télen pedig szintén együtt csúszkáltunk a kifolyó vízbõl keletkezett jégen
az út széléig. Ha jól emlékszem, ez a forrás néhány éve még megvolt. Él-e még ez a
forrás, mit tudsz róla?

– Amikor mi itt birtokba vettük a területet, már nem volt pozitív a kút. Ez egy geoló-
giai kutató fúrás volt, a 60-as években készült. Talán a Bagolyvár vízellátásába fulladt
be éppen. Jelenleg szivattyúval termelünk ki locsolóvizet belõle. 

– S mi a helyzet a Bagolyvárral? 
– Jobb sorsát várja. Én voltam nagyon rajta, hogy megvegyük, akkor még hittem az

idegenforgalomban. A pálya bezárása értelemszerûen keresztülhúzta ezt a tervet is.
Most éppen új gazdát keresünk neki.

– Még egy fontos emlék jutott eszembe: a ház, melyben éltek, az valaha az említett
Szathmári-ház volt, s ott lakott a család három leánnyal. Közülük Piroska a mai napig
is kötõdik Lakitelekhez, a Mákvirág Galériában rendszeresen, folyamatosan láthatják
a festményeit az érdeklõdõk! S a domb, melyen ezek az épületek láthatók, Lakitelek
legmagasabb pontja volt. Az iskolások ide jártak számháborúzni, akadályversenyezni,
szánkózni. De aztán jött az üdülõterület építése, és legyalulták, átrendezték, kevés
maradt meg a régi képével… Ismertétek ezt a történetét? Persze, hogy Nektek telje-
sen más emlékeket idézõ a terület. Van ott egy kopjafa is. Miként is került oda?

– Nagyjából ezeket tudjuk, mi is. Varga Sanyi szerint ez volt a megye elsõ
tüdõszanatóriuma. Talán így volt. Sajnos kevés helytörténeti ismeretünk van errõl.
Talán majd Olajos Pistit megkérem egyszer, segítsen összeszedni, ami ide vonatkozik.

Kopjafa kettõ is van, „1991“ illetve „1992 Sátortábor“ felirattal. MDF-es rendezvények
központja volt itt anno.

– Lakitelek, Tõserdõ. Mit jelent Neked, s a családodnak ez a hely? Mit juttat eszedbe
ez a két szó?

– Érdekes, hogy elsõre még mindig a 28 évvel ezelõtti nyüzsgõ, élettel teli, lán-
gosért, palacsintáért sorban álló, kicsit langyos sört iszogató tömeg jut eszembe. A
népszerû nyaraló-, kirándulóhely. Biztosan azért, mert akkor még a húszas éveim ele-
jén jártam.  

– Milyennek szeretnéd látni ezt a települést? Nyilvánvaló, hogy vannak terveid,
hiszen az óriási beruházást nem véletlenül kezdted el. Mint vezetõ, elégedett vagy?

– A saját munkámmal soha nem lehetek elégedett, utólag látom a hibákat, amiket
elkövettem. Igyekszem tanulni belõlük. Ennyire futotta eddig. De mit hozhat még a
jövõ? Remélem még sok izgalmat, sikert. A siker nem a pénz, az csak esetleg vele jár.
A siker az alkotás, az újdonság varázsa. Nehéz, váratlan helyzetek megoldása. Az az
igazi eredmény.

A település bizonyára sokat fog fejlõdni a jövõben. Az államigazgatáshoz nem értek,
csak azt látom, hogy jelentõsen különbözik az ott zajló munka és a felfogás is a mi
világunktól. Itt nem csak anyagi dolgokra gondolok. 

– Min kellene változtatni, s miként?
– Nem vagyok olyan képzett, hogy ezt megmondjam. Mindenesetre általában sok

tisztelet és alázat kell az emberi kapcsolatokban. Manapság túl sokan hiszik, hogy a
bölcsek köve náluk van. Másoknak is lehetnek jó meglátásai. A helyi emberek elõre-
jutását célzó törekvések mindenesetre szimpatikusak. De ehhez a helyi emberek is
kellenek. Szorgalom, kitartás, elkötelezettség hosszú távon. A bizalommal pedig
visszaélni nem szabad.

– Egy bizonyos kor után bölcsnek mondható minden ember. Neked milyen böl-
csesség jut most eszedbe, melyet meg is osztanál velünk?

– Megtisztelõ, de én nem tartom magamat bölcsnek, legfeljebb már tapasztaltam
egyet, s mást. A világból csak nagyon parányi részeket ismerhetünk meg életünk
során. Csak a tudatlan ember gondolhatja magáról, hogy nagyon okos. Minél többet
tanulunk meg egy kiválasztott területrõl, annál inkább hiányosnak érezzük saját tudá-
sunkat. De ez csak azt jelenti, hogy egyre inkább képesek vagyunk egyáltalán új
kérdéseket feltenni magunknak, új problémákat észrevenni. 
De van egy rövidebb is, amit Kalmár tanár úr mondott nekem, miközben beírta az
elégtelent az indexembe: „Tudja, nulla befektetett energiával nem lehet munkát
végezni."
– Úgy látom, ebbõl sokat tanultál.Köszönöm a beszélgetést!
– Én köszönöm a lehetõséget!
– Az Isten éltessen és adjon erõt a jövõdhöz mind a munkádban, mind a magán-
életedben!                                                                                         Czinege Edit

II. EasyDance Egészség Délután

Ismét számos környezõ településrõl érkeztek a résztvevõk az Easy-
Dance Oktatási Kulturális és Sport Egyesület által május 18-án, immár
második alkalommal megrendezett Egészség Délutánra.

Közel száz érdeklõdõ próbálhatta ki tudását az Általános Iskola torna-
csarnokában és ismerkedhetett egymással, valamint a különbözõ mozgásformákkal.
Az EasyDance mellett vendég elõadók vezetésével lehetõség volt az  aerobic, a
BodyArt és a jóga különbözõ szintjeinek gyakorlására. A délután folyamán szá-
mos állandó kiállító mutatta be egészségmegõrzõ, közérzet javító termékeit. Házi
sajtok bemutatója és vására, valamint tombola színesítette a programot.

Jó volt látni, hogy a Kecskemétrõl, Tiszakécskérõl, Tószegrõl, Tisza-
alpárról és Lakitelekrõl érkezõ nagyszámú részvevõ életkortól függetlenül
milyen jól megértette egymást és mennyire élvezte az aktív együtt mozgás
és az egészséges életmód örömeit. Az EasyDance szokásának megfelelõen
most is együtt táncolhattak a szülõk, a gyerekek, sõt a nagyszülõk is!!

Az egyesület a következõ rendezvényére viszont elsõsorban
gyerekeket vár! Ez lesz a „Nyári Táncos Tábor“ július 1-tõl 5-ig, ahová
olyanok is jelentkezhetnek, akik még nem látogatták a rendszeres
foglakozásokat. A napközis táborban a gyerekek nemcsak a különbözõ
táncokkal, hanem egymással, a különbözõ környezõ települések gyer-
mekeivel is ismerkedhetnek.                                        Mócza Krisztina
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A Nyugdíjas Klub hírei
A jövõben szeretném rendszeresen tájékoztatni a Lakiteleki Újság olvasóit a Tisza
Nyugdíjas Klub eseményeirõl, tervezett és lezajlott programjairól.

Május 9-én nagyon szép kiránduláson vettünk részt, amelynek során megtekintettük a
gödöllõi Grassalkovich kastélyt, majd a veresegyházi medve-parkot, valamint egy tájházat.

Eddig 32 helyiséget újítottak fel, amelyeket idegenvezetõvel jártunk be.  Szakszerû magyarázata
során megtudtuk: sok illusztris ember fordult meg itt. 1751-ben Mária Terézia, 1849-ben
Windisch-gratz hersegnek itt volt a fõhadiszállása. Az 1849. IV. 6-i gyõztes isaszegi csata után
már Kossuth Lajosék ünnepeltek itt. 1867-ben a magyar állam megvásárolta és Ferenc
Józsefnek és Erzsébet királynénak adta koronázási ajándékként. Erzsébet királyné rendszerint
tavasszal és õsszel pihent itt, Ferenc József gyakran elkísérte, azonban Sziszi halála után már
ritkábban jött.Utóda, IV. Károly hosszabb gödöllõi tartózkodásának a monarchia összeomlása
vetett véget 1918-ban. 1920-tól a kastély Horthy Miklós és családja pihenõhelyévé vált. A
második világháború után a szovjet katonák raktárnak és lóistállónak használták. 1944-ben a
berendezés nagy részét elszállították, ill. helyben megsemmisítették. Az északi szárnyban a
Honvédelmi Minisztérium  raktárbázist alakított ki. A mûemlékké nyilvánított részben  szociális
otthon mûködött. A felújítási munkák  1985-ben kezdõdtek. A szovjet csapatok 1990-ben hagyták
el, de a teljes  kiürítés 1994-re fejezõdött be. Azóta és még napjainkban is folyik a felújítás.

Mire végigjártuk a kastélyt, sétáltunk a parkban és a télikertben, kissé elfáradva jól esett a
fagyizás a  kastély teraszán.
Ebéd után felkerestük  Veresegyházán a medve-parkot. 1998-ban magánszemély szerve-
zésében alakult a medve-park, amelyben  3,5 hektár területen 39 barnamedve él. Ezek a zöm-

mel kivénhedt (korábban filmfelvételeken, állatkertben, cirkuszban szerepelt), már-már halálra
ítélt állatok természetes környezetben élik hátralévõ életüket. Sajátosan van kialakítva az élet-
terük: erdõ, ahol  megbújhatnak, fára mászhatnak;  tavak, amelyekben fürödhetnek, halászhat-
nak; barlangok,  ahol  pihenhetnek.  Lehetõség van a medvék etetésére: az e célra rendszeresí-
tett  fakanál segítségével benyújtható a rácson át az ott vásárolható  méz és édesség. Ezeket az
ajándékokat a medvék várják, és produkciókkal köszönik meg. A medvéken kívül más állatok is
vannak: szürke marhák, farkasok, vaddisznó, tigris, kecskék, nyulak.
Veresegyházán egy ú.n. tájházban megnézhettük, milyen volt régen egy igazi „szatócsbolt“.
(Vásárolhattunk is, és mangalicaszalámi kóstolásra is sor került.) A ház helyiségei régi használati
tárgyakkal vannak berendezve, amelyeket végignézve gyakran elhangzott: „Jé, ilyen volt nagy-
mamám házában is!..“ A kertben  fûszernövények zöldelltek. A tájházat a helyi hagyományõrzõ
egyesület üzemelteti.
Az egész nap nagyon jól telt: szép volt az idõ, nem volt rohanás, és  sok feljthetetlen látnivalót
nézhettünk meg.

Május 23-ra baráti  összejövetelt szervezünk a tiszaalpári és a nyárlõrinci nyugdíjasok
meghívásával. Reméljük, mint máskor is szokott,  ez is vidáman és jó hangulatban zajlik  majd.

Júniusi program: Kerékpáros kirándulás a Tõserdõbe, valamint az új nyári gát megtekintése.
Június második összejövetelén az elsõ félévi névnaposok köszöntése  lesz.

Várjuk azon a lakiteleki nyugdíjasokat körünkbe, akinek kedve van program-
jainkban részt venni, kirándulni,  beszélgetni. dr. Fincicky Sándorné

OLVASÓ 
DÉL-ALFÖLD

A szegedi Somogyi
Károly Városi és Megyei
Könyvtár együttmûködõ partnereivel (pl.a
kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyv-tárral) regionális olvasási/iro-
dalmi vetélkedõt hirdetett meg A Dél-Alföld
legtöbbet olvasó települése címmel. A
vetélkedõ célja az olvasás népszerûsítése
játékos formában. Az a település lesz a
nyertes, amelynek lakói (1 lakosra számítva) a
legtöbb könyvet olvassák el a vetélkedõ idõtar-
tama alatt: 2013. febr . 1 – július 31 -e között.
Résztvevõk: A régió  lakói. 

A játék menete: A régió minden egyes
települési könyvtára kap egy 200 könyvet tar-
talmazó könyvlistát, ahonnan olvasnivalót
válogathatnak a játék résztvevõi. Minden
könyvhöz tartozik egy 3 kérdésbõl álló
ellenõrzõ teszt, melynek kitöltésével igazolják
a kiválasztott könyvek elolvasását. A játékban
csak a helyesen kitöltött tesztek vesznek
részt. Szerepel benne klasszikus és kortárs
szépirodalom, romantikus, szórakoztató,
történelmi és kalandregények, krimi, sci-fi,
fantasy és gyermekeknek szánt mûvek is.
A beküldés módja és határideje: Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtár – Kecskemét,
Piaristák tere 8. 
Határideje:  2013. július 31. 
Értékelés: A játékban résztvevõ települések
minden elolvasott könyv után 1 pontot kapnak. 
Díjazás: „A Dél-Alföld legtöbbet olvasó telepü-
lése“ címet, a település könyvtára pedig
150.000,- Ft értékû könyvvásárlási utalványt kap
jutalmul. Három egyéni díjat is kiosztanak.
A díjkiosztásra ünnepélyes keretek között
kerül sor 2013 szeptemberében a szegedi
Somogyi-könyvtárban. 
Könyvtárunkban a 200 könyvet tartalmazó
lista a tesztekkel együtt megérkezett, várjuk
a játékos kedvû, olvasni szeretõ embereket
egy könnyû játékra. Dékány Zoltánné

ÁDÁMNÉ ENIKÕ
AKÓCSINÉ PATKÓS ERZSÉBET
ANCSA PRESSZO 
ASZÓDINÉ MAGYAR BEÁTA
AUTÓMOSÓ (CSÍK JÓZSEF)
AUTÓS CSÁRDA
BOROS JÓZSEFNÉ
CZINEGE EDIT
CSIKÓS MIHÁLY
CSOMÓSNÉ KISS DÓRA
CSORBA JÁNOSNÉ
DUGÁR JÁNOS
FARAGÓNÉ BRIGITTA
FEJEDELMIPÉKSÉG (T.KÉCSKE)
FELFÖLDI ZOLTÁN
FODOR JÓZSEFNÉ
GERGELY JÁNOSNÉ
GONDOZÁSI KÖZPONT
GÖNCZÕ SÁNDOR
GULYÁS IMRE
HARMATOS ÁRONNÉ
HEGEDÛS GYULA
HÕSI GYÕZÕ
I.T. SZÁMTECHNIKA
JUTKA ABC
KALÓCZ ANTAL
KALÓCZ HELGA
KECSKÉS ÉTTEREM
KECSKÉS JÁNOS
KELEMEN IMRÉNÉ
KEREKES LAJOSNÉ
KISS ISTVÁNNÉ
KISS KORNÉLNÉ
KOLLÁR CSILLA
KÖKÉNY GYULA
KÖKÉNY ZOLTÁN
KÖKÉNY ZSOLT
LABANCZ ISTVÁNNÉ
LAKI - GAZDA KFT. 
LAKI-KONYHA KFT. 
LOTTÓZÓ
MADI TÜNDE
MAGÓNÉ ERIKA
MAGYAR JÁNOSNÉ
MAGYAR LÁSZLÓNÉ
MAGYAR PÉKSÉG
MAGYAR PÉTER
MAGYAR SÁNDORNÉ
MÉSZÁROS JÁNOS ELEK

MOKOSNÉ MARIANN
NÉPFÕISKOLA
NOVÁKNÉ KAKÓ ÉVA
NYERGES JÁNOSNÉ 
OLAJOS SÁNDORNÉ
ORSZÁG ZOLTÁN
ÖNKORMÁNYZAT
PÁCSA ISTVÁNNÉ
PÁCSA LÁSZLÓ
PÁCSA MÁRIA
PAPP KÁLMÁN
PESTI JÓZSEF
POLGÁRÕRSÉG
PÓTÁRI BÉLA
R.O.D. SPORT 
ROMHÁNYI OLGA
ROZIKA KONYHÁJA
S. KOVÁCS MÁRTONNÉ
S. KOVÁCSNÉ  RÉDAI ERZSÉBET
SALÁNKI IMRÉNÉ
SALLAI ANDRÁS
SÁRI LÁSZLÓ
SÁRKÖZI KATA
SÜTÕ LÁSZLÓNÉ
SZABÓ ISTVÁNNÉ 
SZABÓ LÁSZLÓNÉ
SZABÓ TAMÁS
SZABÓNÉ TORBÁN MÁRIA
SZAPPANOS MIHÁLYNÉ
SZÉNÁSI BERTALAN
TAKARÉKSZÖVETKEZET
TALMÁCSINÉ SÜTÕ ANDREA
TIGYI ISTVÁNNÉ
TOMBÁCZNÉ EDIT
TORMÁSI JENÕ
TORMÁSI ZOLTÁN
TÓTH - PÉLI EMÕKE
TÓTNÉ TOLNAI KLÁRA
TÖRÖK TÍMEA (PÉKSÉG, butiksor)
V. BALÁZS LAJOS
VARGA  LÁSZLÓNÉ
VARGA LAJOSNÉ
VARGÁNÉ BODOR JUDIT
VÁRI ISTVÁN
VERÉB NIKOLETT
VERÉBNÉ ERIKA
VERZÁR CSABA
ZUBOR ANDRÁS

50 esztendõ…“az idõ hogy lejár!“
1963-ban végzett az az osztály, melynek tanulói most, 2013. május 11-

én gyülekeztek a lakiteleki iskola udvarán. Ez volt az elsõ csoport, mely
az emeletes iskolából elballagott.

Kissé megváltozott külsõvel, de nagy örömmel üdvözöltük egymást. A
hajdani 39 tanulóból 28-an voltunk jelen. Tanítóink, tanáraink közül már
csak Csányi Jánost, Kotvits Jánosnét és Szeles Mihálynét üdvözöl-
hettük körünkben. Osztályfõnökünkre, Szentirmay Barnára és a többi taná-
runkra már csak a Tanítók fájára elhelyezett koszorúval tudtunk emlékezni.

Ezután hajdani termünkben meséltünk magunkról, s elevenítettük fel az
emlékeket. „Összetartó közösség voltunk.“ „A lakiteleki iskola jó útravaló-
val bocsátott minket útnak“ – állapították meg hálásan a hajdani diákok.

A beszélgetés fehér asztal mellett, a Bacchus borozóban  folytatódott.
Kellemes, jól sikerült délután volt. 
Reméljük, erõben, egészségben megérjük a következõ találkozót is.

1. sor balról jobbra: Lõrincz István, Varga Ilona, Szél Etelka, Girhiny Katalin,
Bende Katalin. 2. sor: Papp Terézia, Mazzeo Teréz, Magyar Aranka, Bagi
Zsuzsanna; 3. sor: Koncz Ilona, Szabó Róza, Kotvits Jánosné, Lovas
Károly, Nagy Valéria; 4. sor: Gyulai Pál, Budai Ilona, Dönczõ Tibor, Szeles
Mihályné, Paróczai Piroska, Benyáts Erzsébet; 5. sor: Szentirmay Barna,
Molnár Anna, Molnár László, Kasza László; Hátul: Kakó János, Hegedûs
Sándor, Boros Gábor, Vasadi-Balász Zoltán, Bolesza Balázs, Czeczon János.

A JÓTÉKONYSÁGI KONCERT ADOMÁNYOZÓI
a  református templom törött harangjáért...



Lakitelek új építési területén
3000 m2-es, közmûvesített,

sarki telek eladó. (Megoszt-
ható!) 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. 

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen
kényeztetné megfáradt, fájós lá-
bát. Tyúkszem, benõtt köröm nem
akadály. Házhoz is elme-
gyek! Jelentkezését várja
Zsuzsa a 20/42-000-11;
ill. 448-201-es  telefonon!

Nálunk  olcsó
pelenkákat,

popsi törlõket,
krémeket, 

textil pelenkákat, cumikat,
cumisüvegeket és egyéb

babaápolási cikkeket,
kaphatsz 

KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN,
GARANCIÁVAL! 

Bõvebb információk: 
www.olcsopelus.5mp.eu;

+3630/6879-750
* Selyemakác kapható!

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 fes-
tékkel. Zászlókészítés.

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

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

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

Rongyszõnyegek készítését
vállalom!

Tel.: 06-20/
570-22-27

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

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

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

Eladó Kecskeméten, a reptéri lakó-
telepen, a Mezõfi u. 12, fszt/2 alatt
egy 46 nm-es, másfél szobás, jó
beosztású lakás. Azonnal beköltöz-
hetõ, megfelelõ állapotban lévõ
falak, szerelvények. A fürdõ és a
WC külön álló. Érdeklõdni lehet: 06-
20/ 556-4259 vagy a 06-70/3676380-
as telefonszámokon.

AKCIÓ!! I. o. mintás, gerincbarát,
ergonómiai és hagyományos isko-
latáskák, tolltartók, torna-
zsákok, füzet- és könyvboxok
széles választékban, kifogástalan
minõségben, AKCIÓS ÁRON most
megvásárolhatók! 
Az AKCIÓ a készlet erejéig tart! 

ANTOLÓGIA KÖNYVESBOLT, 
Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b

Lakitelek, Ady E. u. 20/A 64 M2
kertes CSALÁDI HÁZ (2 szobás)
ELADÓ! I.ár.: 7,3 Millió forint. 
Érd.. 06-20/471-52-31.

Szoba-konyhás albérletet keresek
Lakiteleken – reális áron. Tel.: 06-
20/617-68-99.

Ház eladó. Érd.: 06-30/876-06-39

Lakitelek, Ady E. u. 20/a 64 m2 kertes
CSALÁDI HÁZ (2 szobás) ELADÓ!
Érd: 06/20387-89-91

Eladó ingatlan, ingóság, gépjármû!

Tiszaalpár központjában emeletes,
alápincézett, riasztóval ellátott családi
ház (ép.: 1983), valamint egy kéthelyi-
séges, kereskedelmi tevékenységre
alkalmas épület (ép.:1998), illetve az
épületek berendezései, bútorai, használati
tárgyai eladók. Továbbá eladó egy
Renault Megane személygépkocsi is. 

Az eladásra kínált ingatlant és ingósá-
gokat megtekinteni a  www.intergavel.hu
licit-oldalon lehet, melyen minden, az adott
eszközök állapotával, méretével, teljesít-
ményével kapcsolatos információkat meg-
találhatnak. További részletek: Berényi
Gábor 30/567 3895

A SZOLÁRUIM ÁRAI: 
3 p      – 250.- Ft

6 p      – 500.- Ft

9 p      – 750.- Ft

12 p      – 1.000.- Ft

15 p      – 1.270.- Ft

18 p      – 1.530.- Ft

21p      – 1.780.- Ft

SZOLÁRIUM-BÉRLÉTEK:
10 x  6p  (60 p)      – 4.800.- Ft

10 x  9p  (90 p)      – 7.200.- Ft

10 x 12p (120p)      – 9.500.- Ft

MÛKÖRÖM ÁRAK 
Építés: 3.700 – 3.900.- Ft

Töltés: 3.300 – 3.500.- Ft

Különleges 
formaépítés: 4.200 – 4.500.- Ft

Gél-lakk: 2.000.- Ft

Japán manikûr: 1.500.- Ft

Manikûr: 1.000.- Ft

Az árak díszítéstõl függõen 
változnak!

Varga Viktória (mûköröm)
06-30/613-79-88

MASSZÁZS ÁRAK

Frissítõ 30p: 2.000.- Ft

Frissítõ 70p: 3.000.- Ft

Lávaköves: 3.500.- Ft

Kinezio-tape: 1.500 – 2.500.- Ft

Janics Gabriella (masszázs)
06-70/329-72-17

Lakiteleken 2,5 szobás családi
ház eladó. Tel.: 06-30/214-28-69 

Szoba-konyhás albérlet kiadó!
Érd.: 06-20/985-66-18

Nyári Akció a Beauty Szalonban! 
Szeretettel várok minden szépülni
vágyó és kényeztetésre vágyó
vendéget. Különféle gépekkel állok
rendelkezésre az öregedés, a pig-
mentfoltok, mitesszerek, cellulitok ellen!

Mikro peeling, ultrahang, iontoforézis,
mikrodermabrázió, továbbá kényeztetõ
masszázs, mûszempilla, 3D-s, tincses;
szempilladúsítás, szempilladauer, 
kímélõ gyantázás.

w Testkezelés estén az e lsõ a lkalom
INGYENES!

w Nyár végéig minden elsõ vendégem
INGYEN MASSZÁZST ,  vagy szem-
pi l la festést  kap a jándékba!

Bejelentkezés: Botos Vivien 30/654-94-27

YOLO szépség és egészség Lakitelek, Arany János  u. 7.(Petõfi sarka)  H–P: 8-tól 1730; Szo: 8-12-ig

Vásároljon német használt bútorokat,
háztartási gépeket újszerû állapotban,
reális áron!   Tel.: 06-30/60-67-163



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ÚJ VARRÓNÕT AJÁNLOTTAK, ÉS KÍVÁNCSI

VOLTAM, JÓL DOLGOZIK-E!“
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Magyar Jánosné
(Kalicsné Ilikének köszönjük!).  Selyemakácfát nyert: Beregszászi Pál
Krisztiánné (Klárik Lászlónénak köszönjük!). A vacsorát nyerte:
Borosné Keszthelyi Márta, (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós
Csárda!) Gél-lakkozást nyert: Simonyiné Szabó Ildikó (Varga Viktória
felajánlása; köszönjük!) Félórás masszázst nyert: Nagy Renáta (Janics
Gabriella felajánlása; köszönjük!) Mobiltelefon feltöltés 1.500Ft értékben
nyerte: Tubak Csilla (az IT-PAvilon ajándékát köszönjük!). Kérjük, a nyere-
mények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe.
(Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést nyert: Szabó Jánosné, Nagy
Julianna, Vörös Imre.   (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni!!) 
A  n y e r t e s e k n e k  g r a t u l á l u n k !  

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! 
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– Szívtelen vagy, Jóska! Meg sem kérdezed, hogy miért pityergek itt az ágyad
végében már egy fél órája? – mondja a feleség.
– … (A férj válaszát a megfejtésben olvashatja!)

Vízsz.: 1. A vicc csattanójának kezdete (z. b.: L, G. N). 13. Így is becézik Ilonát.
14. Emberi termet. 16. A Levelek Judithoz írója (Gábor). 18. ... Croce; híres tem-
plom Firenzében. 19. A Kuruc idõ címû regény írója (Géza). 20. Depardieu-film
(2005), ren-dezõje Florence Quentin. 21. Zenei félhang. 23. Tél eleje! 25. ... Klub;
tévéadó. 26. Sportmez. 28. Feszl Frigyes tervezte épület Budapesten. 31.
Csendesít. 33. ... vele; beleköt az illetõbe. 35. Riport kezdete! 37. Távoli földrész.
39. Duna-parti település Szlovákiában Komáromtól keletre. 40. Valahány, vala-
milyen nyúlványú, karú (csillár, gyertyatartó stb.). 42. Suli  diákszóval. 44. Lope
de ...; spanyol drámaszerzõ. 46. Kézikocsival otthonáig szállít. 49. A bizmut vegy-
jele. 50. Az egyik szülõ becézõ megszólítása. 52. Szalonna párolása. 54. A
teanövény is ez. 55. Állapottal, érzelemmel azonosul. 57. Országos Sport-
egészségügyi Intézet, röviden. 58. Európa-kupa, röviden. 59. Lenti helyen. 60.
Helyrag, a -ban párja. 62. Bakfark Bálint hangszere. 64. Szélhárfa. 66. A Nap is
sugározza. 67. Fordulatos, izgalmas mozidarab. 70. Fõvárosunk keleti részén él.

Függ.:1. Aranylabdás portugál labdarúgó (Luis). 2. Lovat lop! 3. Gonosz szellem.
4. Egykori rádiómárka (EKA). 5. Szintén ne. 6. Steven Spielberg filmbeli ûrmanó-
ja. 7. Zenei félhang. 8. Nincs szárnya, mégis leszáll! 9. A mechanika egyik ága.
10. Holnapig. 11. Francia olajipari márkanév. 12. Kortyolnivaló. 15. Autóstérkép
egyik helye lehet. 17. Gaz, hitvány. 21. Hernyó, tájszóval. 22. Damaszkusz a fõvá-
rosa. 24. Mennyei. 27. European Space Agency (Európai Ûrhajózási Ügynökség),
röviden. 29. ... másnak vermet ás, maga esik bele (közmondás). 30. Barcs folyó-
ja. 32. Második legnagyobb folyónk. 34. Horgászzsineg. 36. Jelentõs mértékben.
38. Ordít. 41. A csattanó második, befejezõ része (z. b.: S, P). része. 43.
Vészbõl megmenekül. 45. Mulde-parti bányaváros Szászországban. 46.
Frizuraápoló eszköz. 47. A sor végén. 48. Szerkezet az ajtón. 51. Krisztus elõtt,
röviden. 53. Mûtétet is végzõ szakorvos. 56. Régi eredetû férfinevünk. 57.
Folyékony fûtõanyag. 59. Fasor szegélyezte út, utca. 61. Somogyi község
Siófoktól nem messze. 63. Kamionfelirat. 65. Importolaj! 66. Kést élez. 68. Óvás
páratlan betûi. 69. A magnézium vegyjele. 70. Fél pénz!

A hajótörött minden utolsó csepp erejét
összeszedi, hogy kiússzon a közelben
lévõ lakatlan szigetre. Nagy nehezen
kikúszik a partra, majd fáradtan a homok-
ba rogy. A következõ percben megszólal
egy hang felette:
– Józsi! Hol voltál eddig? A hajótörés teg-
nap történt!!!

Egy kisvárosban az öreg pap belefáradt,
hogy a hívei gyónáskor mindig arról
beszélnek, hogy megcsalták a párjukat.
A vasárnapi mise után így szól a gyüle-
kezethez:
– Elegem van belõle, hogy mindenki azt
gyónja, hogy megcsaltam ezt, vagy azt.
Kérlek benneteket, hogy ezután csak
annyit mondjatok: elbotlottam.
Egy év múlva az öreg pap nyugdíjba
megy, jön helyette egy fiatal. Senki nem
említi neki, hogy mit jelent az „elbotlás“.
A fiatal pap az elsõ vasárnap után, a
gyóntatás végeztével felkeresi a pol-
gármestert:
– Uram, valamit tenni kellene a városban
a járdákkal, mert minden hívem arról
panaszkodik, hogy állandóan elbotlanak.
A polgármester hallva ezt, hátradõl a
székében, és hahotázni kezd.
– De kérem – szól a pap –, mi ezen olyan
mulatságos, hiszen az Ön felesége is
háromszor elbotlott a múlt héten!

Két öregember beszélget az öregedésrõl.
– Figyelj, a legrosszabb a feleségeinknek.
Õk ráadásul sosem hajlandók beismerni,
hogy öregszenek, és mindenféle módon
megpróbálják eltitkolni a bajaikat
– De még mennyire. Teljesen igazad van!
– Kitaláltam egy jó trükköt, amivel játé-
kosan ráébreszthetjük õket a fogyatékos-
ságaikra. Ha tudni akarod, hogy a nejed
kezd-e megsüketülni, állj 10 méterre tõle
és kérdezz valami. Ha azt látod, hogy
nem válaszol, kérdezd 5 méterrel köze-
lebbrõl. Majd 2 méterrõl, végül 1 méterrõl.
Ha ekkor sem válaszol, kénytelen lesz
beismerni, hogy nagyot hall.
A másik öreg jónak találja az ötletet, és
amikor hazaér, 10 méterre a feleségétõl
emelt hangon így szólhozzá:
– Drágám, mi van vacsorára?
Nincs válasz. Közelebb megy 5 méterrel
és újból megkérdezi:

– Drágám, mi van vacsorára?
Nem kap választ, ezért 2 méterrõl meg-
ismétli a kérdést: 
– Édesem, mit eszünk vacsorára?
Semmi reakció. Odalép hozzá és egy
méterrõl kérdezi:
– Életem, mit eszünk vacsorára?
Mire az asszony dühösen:
– Csirkét sült krumplival te vén süket,
már háromszor mondtam...

A szõke nõ kifakad a férjének:
– Elegem van az egészbõl! Sosem jössz
haza idõben, éjszakára is kimaradsz.
Megcsalsz fûvel-fával! Most már abban
sem vagyok biztos, hogy te vagy a
gyerekeink apja!

Két barát beszélget:
– Elhatároztam, hogy megnõsülök. Mit
gondolsz, milyen a hûséges nõ, szõke
vagy barna?
– Az õsz!...

– Anyu, a mesék mindig úgy kezdõdnek,
hogy „Egyszer volt hol nem volt...“?
– Dehogy kislányom, van amikor úgy,
hogy „Ma egy kicsit tovább kell benn
maradnom az irodában...“

A székely áll a hegyormon és nézelõdik.
Arra halad egy turistacsoport és megkér-
dezik:
– Meddig lát el, bátyám? Messze?
– Messze biz’ én!
– Talán még Amerikáig is?
– Messzebbre!
– Ugyan, aztán, meddig?
– Hát, egészen a Holdig!

Két barát beszélget:
– Hát, te ugyan mért állsz ki az erkélyre,
amikor az anyósod énekel? Ha?
– Tudod barátom, azért, mert, nehogy azt
higgyék a szomszédok, hogy verem...

A féltékeny feleség egy cetlit talál a férje
zsebében, rajta egy telefonszámmal.
Felveszi a telefont, beüti a számot. Egy
kedves nõi hang szól bele, majd a feleség
köszönés és bemutatkozás nélkül bele-
visít a kagylóba: 
– Mindent tudok, te cafka!
– Rendben van, hölgyem, de akkor miért
tetszett a nemzetközi tudakozót hívni?

Pityergés
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Tanácsok ingatlaneladáshoz és  
ingatlanvásárláshoz

Gondolatok a fürdõszoba burkolásáról

Egy fürdõszoba általában négy alapvetõ szaniterbõl áll: mosdó, wc, zuhany, kád. Ha
ezeknek az elhelyezését nagyjából kitaláltuk, akkor jön a helyiség felöltöztetése, a burkolás
kitalálása, mely a fürdõ szépségét, egyéniségét fogja megadni. Egy meglévõ kiállásokkal
rendelkezõ fürdõszobában a csempe elrendezését, a fugák futását kell a szaniterekhez
igazítanunk és ilyenkor gyakran kisebb kompromisszumokra lehet szükség.

Precizitást mutat, ha például a wc mögötti csempe függõleges tengelye egy vonalra esik a
wc tengelyével, vagy a fuga fut pont a wc közepe mögött. Ugyanez igaz a mosdóra is. Ezek
után fontos megnézni, hogy hogy jön ki a csempe a további falszakaszokon, mi történik a
sarkoknál.

Nem szerencsés például, ha a sarokba egy pár centi széles lapot kell majd bevágni, így
ilyenkor érdemes vékony, függõleges dekor csíkokat beiktatni a burkolásba. A függõlegesen
elrendezett vékony dekorok egyébként annyiból praktikusabbak, mint a vízszintesen elhe-
lyezettek, hogy kevesebb kellhet belõlük és bárhol elhelyezhetõk, bármelyik falon.

Érdekes kérdés lehet még a burkolás magassága. Régen mindenhol mennyezetig
burkoltak, ma már ez ritkán fordul elõ. A csempe méretétõl függõen kb ajtó magasságig, azaz
210 cm-ig érdemes a fürdõben felrakni a hidegburkolatot. Ez van, hogy csak 200 cm-re, van
amikor 220 cm-re jön ki, hogy ne kelljen megvágni a burkolatot. Persze ez az általánosság,
mert vannak helyzetek, amikor nem igényli ezt a magasságot sem semmi, akkor sokkal lej-
jebb is megállhatunk. Jó példa erre a kis wc helyiség, ahol teljesen felesleges az egész fal
felburkolása, hiszen nem zuhanyozunk ott, nem lesz vizes a fal. Elegendõ a wc tartály tete-
jéig tartó burkolás (kb. 120 cm). Ráadásul ez a helyiséget is tágítja kicsit optikailag, nem lesz
olyan „barlang“ érzés benne.

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

Eladó 2 db 20 literes lábas + 1 fedõ (az egyik új!). 1 db 30 l-es
fazék fedõvel – összesen 10 ezer forintért. Ugyanitt eladó egy
WOLF falikazán, vízmelegítõs 9 kw, 4 évet használt, füstcsövek-
kel, termosztáttal, komplett; az ára: 50 ezer forint. Érd.: 76/449-688

Kovács Ferenc
vállal:

– szobafestést
– mázolást
– tapétázást
– homlokzat    

festést

Lakitelek, Árpád út 1/a

tel:06-30/478-9396

 

Bádogos munkát
kedvezõ áron, 

garanciával 
vállalok. 

Tel.: 06-70/500-29-16.
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Nyár, nyár, nyár… 
De figyeljünk a veszélyekre is!
Közeledik a nyár. A szünidõ, a szabadság jellemzõ

viselkedésformája a könnyelmûség, lazaság, néha pedig a meg-
gondolatlanság.

Szeretnénk mindannyian a szabadságunkat értelmesen, tartalmasan eltölteni, hogy
kipihenjük magunkat és feltöltõdjünk. Gondoljuk hát végig a lehetõségeket, és tervez-
zük meg gondosan a nyári programjainkat, hogy a szabadságunk valóban a pihenés-
nek, a regenerálódásnak, és ne a kárrendezésnek, vagy az orvosi rendelõk, kórházak
látogatásának az ideje legyen. A nyári hónapokban sajnos fokozottan megnõ az
áldozattá válás lehetõsége. Ügyeljünk környezetünkre, biztonságunkra, a testi
épségünkre, hogy ne váljunk a nyári hónapok áldozatává.

Mire figyeljünk oda kiemelten a nyári hónapokban?
Mindenekelõtt gyermekeinkre. Nyár végén az iskolákban kiosztják az éves tel-

jesítményt tükrözõ bizonyítványokat. Gyakran szembesülünk azzal, hogy gyermekünk
bizonyítványa bizony nem olyan eredményes, mint ahogyan azt vártuk. Ne legyünk túl
szigorúak hozzájuk! A törékeny lelkû, szigorú családi kontroll alatt felnövekvõ gyer-
mekek – fõleg, ha nem várt gyenge tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvánnyal
indulnak útnak – nagy valószínûséggel kitérõvel mennek majd haza, hiszen kerülni
szeretnék a családi konfliktust, a felelõsségre vonást. Félnek az eredménycentrikus
szülõk erélyes számonkérésétõl. Ebben a jelentõsen presszionált, pszichikai állapotban
válnak leginkább befolyásolhatóvá gyermekeink. Eluralkodhat rajtuk a félelem, a
szorongás, így könnyebben fogadják el az együtt érzõ szavakat. Sokszor gondolkodás
nélkül – nagyon komoly kockázatot vállalva – odafordul nak a megértést mutató, biz-
tonságot sugalló, közvetlen stílusban közeledõ idegenekhez is.

A tanév befejeztével az iskolai fegyelem, illetve a folyamatos felkészülés, valamint a
rendszeres beszámoltatás miatt kialakult feszültség alól hirtelen felszabadult fiatalok
gyorsan kiengednek, legtöbbször könnyelmûen (lazán) élik meg a nyári szünidõ adta
szabadságot. Sajnos a magabiztos ifjúság gyakran meggondolatlanul feltûnõ, jól
látható helyen hordja az értékeit, ékszereit. Megmutatják egymásnak frissen be-
szerzett technikai eszközeiket. Teszik ezt tömegközlekedési eszközökön, zsúfolt
plázákban, közösségi helyeken, nem gondolnak arra, hogy magatartásukkal milyen
komoly veszélynek vannak kitéve.

Sajnos gyakran megtörténik a szabadidõs programok szervezése, valamint a szállás-
foglalás során, hogy felelõtlenül használjuk bankkártyánkat internetes foglalás, vagy
vásárlás alkalmával könnyedén megadjuk kártyaszámunkat, kódunkat, nevünket,
elérhetõségünket, vagyoni állapotunkra utalunk internetes fórumokon, vagy elektron-
ikus levelezés alkalmával. Ezáltal fokozottan megnõ az áldozattá válás esélye.

Strandokon, szabadtéri fürdõhelyeken elõfordul – általában a fiatalok körében –,
hogy a fürdõzõk fizikai adottságaikat túlértékelik. Nagyon nagy kockázat és jelen-
tõs baleseti forrás, felhevült testtel hirtelen hideg mélyvizû tóba fejest ugrani. A
bányatavak különösen nagy veszélyt rejtenek magukban. Kiszámíthatatlan a
mélységük, vizük hõfoka igen alacsony s gyakran elõfordul, hogy mélyükön különféle
vasdarabok, szerszámmaradványok találhatók.

Jó tanácsaink:
Ne hívjuk fel magunkra a figyelmet, strandokon, közösségi helyeken, zsúfolt

bevásárlóközpontokban a feltûnõ viselkedésünkkel, értékes tárgyakkal, ékszerekkel.
Sportolás közben, a strandon ne hagyjuk õrizetlenül értékeinket. Ha lehetõség

van rá, akkor használjunk csomag, illetve értékmegõrzõt és annak kulcsát
lehetõleg mindig tartsuk magunknál!

Az autóval érkezõk mindig ellenõrizzék, hogy az autót bezárták és semmilyen
nagyobb értéket nem hagytak szem elõtt. A csomagokat, pénztárcát mindig
zárható táskába tegyük, ha megoldható felváltva vigyázzunk rá.

Szünidõs programjainkra is csak a szükséges készpénzt vigyük magunkkal, a
bankkártyát és a PIN kódot ne tartsuk egy helyen. Amennyiben bankkártyánkat
elveszítettük, vagy gyanú van arra, hogy annak adatai nyilvánosságra kerültek,
azonnal tiltsuk le!

Szórakozóhelyeken, discóban, fesztiválokon lehetõleg palackozott, elõttünk
felbontott italokat fogyasszunk. Ne tegyük le poharunkat, ne hagyjuk figyel-
men kívül, amíg meg nem ittuk annak tartalmát.

Legyünk óvatosak az idegen „segítségkérõkkel”. Ismeretlen autójába soha
ne szálljunk be, ne kísérjük el idegen helyekre.

Amennyiben bûncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse a
rendõrséget az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es számon!

Jó pihenést, kellemes és biztonságos kikapcsolódást kíván:

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztály
www.police.

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS!
A jövõben csak akkor tudják használni az emberek

a TV-jüket, ha digitális eszközökre váltanak!
Lakiteleket július 31-tõl érinti az átállás.

2012. október végén Magyarországon is elindult a digitális átállás folyama-
ta. Az átállás valódi korszakváltást hoz a tévénézõk számára. A legmod-
ernebb technológia még több ingyenesen fogható csatornát, kiváló kép- és
hangminõséget és egyéb extra szolgáltatások lehetõségét jelenti. A folya-
matot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) irányítja.

Magyarországon a televíziózás lassan 60 éves múltra tekint vissza. A
kezdetektõl fogva analóg jelekkel történt a mûsorszórás. A tudomány és a
technika azóta sokat fejlõdött minden területen, így ebben az iparágban is. A
televíziózás új korszakba lépett. A digitális átállással az elavult analóg sug-
árzást a korszerû digitális váltja fel. Az uniós tagországok nagy többsége már
ezt a technikát alkalmazza, most Magyarországon is megtörténik a váltás. 

Az analóg sugárzás lekapcsolása után a hagyományos szoba- vagy
tetõantennával és televízióval csak akkor lesznek elérhetõek a jelenlegi adá-
sok elõfizetési díj nélkül, ha a nézõk (egyszeri költséggel) beszereznek egy
megfelelõ jelátalakító készüléket (úgynevezett set-top-boxot), amelyet a
televízióhoz csatlakoztatnak, vagy ha olyan új tévékészüléket (integrált tévé)
vásárolnak, amely ezt a megfelelõ vevõegységet már beépítve tartalmazza.

A digitális átállás a nézõk számára számtalan elõnnyel jár. A digitális
földfelszíni sugárzás az eddig megszokott három csatorna (M1, RTL
Klub, TV2) mellett további négy televíziós csatorna (M2, Duna TV, Duna
World, Euronews) és többek között három közszolgálati rádió vételét
teszi lehetõvé elõfizetési díj nélkül. 

Elõfizetési díj ellenében további akár 23 csatorna mûsora is fogható lesz. 

Emellett a digitális sugárzás jobb kép- és hangminõséget biztosít, és külön-
bözõ kiegészítõ szolgáltatások igénybevételét is lehetõvé teszi. Például az
elektronikus programújság (electronic programme guide, EPG) használatát.
Ez az egyik legelterjedtebb a set-top-box kényelmi funkciói közül. Az EPG
tulajdonképpen helyettesíti a papíralapú mûsorújságot, segítségével a nézõ
könnyebben, gyorsabban tájékozódhat a csatornák nyújtotta tartalmakról.

A set-top-box készülékekkel az elektronikus gyermekvédelmi zár
használata is lehetséges, amelynek segítségével a kiskorúak számára kor-
látozható bizonyos csatornák elérése. Egyes set-top-boxok képesek a
mûsorrögzítésre is. Ugyanúgy, mint egy videomagnóval, rögzíteni lehet az
adást, sõt a mûsorfolyam bármikor megállítható és újra elindítható.
Ugyancsak elõnye a digitális átállásnak a frekvenciatakarékos technológia.
Egy analóg csatorna helyén akár kilenc digitális csatornát is 

A digitális átállás tulajdonképpen mindenkit érint. 
Aki már digitálisan televíziózik, azt azért, mert élvezheti a digitális tévézés

elõnyeit és használhatja a kényelmi szolgáltatásait. 
Akik még nem tértek át a digitális vételre, azok az átállás közvetlen érintet-

tjei. Õk jelenleg is hagyományos szoba- vagy tetõantennával nézik az analóg
földfelszíni adást, azaz elõfizetési díj nélkül tévéznek, és kizárólag az M1, a
TV2 és/vagy az RTL Klub adásait tudják fogni.

A felmérések szerint ma Magyarországon mintegy 416 ezer háztartás érin-
tett a digitális átállásban. Nekik át kell állniuk a digitális adások vételére, ami
néhány egyszerû technikai lépéssel megoldható. 

Akik kábeles- vagy mûholdas televíziószolgáltató által vagy interneten
keresztül nézik az adásokat, azoknak nem kell tenniük semmit.

Ne felejtsék! A bûnözõ személyek általában kihasználhatják azokat
a lehetõséget, alkalmakat, amelyek során pénzhez, értékhez juthat-
nak. Trükkös módszerük legfõbb jellemzõje lehet például, hogy
hivatalos személynek, vagy akár esetünkben kérdezõbiztosnak,
vagy szerelõnek kiadva magukat kihasználják az állampolgárok
jóhiszemûségét, és figyelmüket elterelve könnyû szerrel külön-
bözõ értékeket (pl.: ékszereket, készpénzt, stb.) tulajdoníthatnak el. 

A KSH ál ta l  k iadott  fényképes felmérõi  igazolvánnyal,
helyszíni  adatfelvételei  munkát  végeznek megbízottak.

Kondorné Benke Edit a lakiteleki felmérõ!

Ha kérdése van,  vár juk!  A köv.  számban fo ly tat juk!

Fontos: Az eléréshez szükséges mûszaki  eszközök
megvásárolhatóak Lakiteleken az IT-PAVOLNBAN, és

vál la l ják azok helyszíni  beüzemelését  is!


