
2013. június 26. 
Ára: 120 Ft

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

LAKITELEKI ÚJSÁG

XXV. évfolyam 6. szám (JÚNIUS) Szent Iván, Nyárelõ, Nap hava 

Ló lovas nélkül is ló, de a lovas ló nélkül csak egy egyszerû ember...

Útravalóul…
Amikor elballagunk az iskolából, kapunk egy-egy

tarisznyát vagy batyut, s bele van kötve egy kis
„hamuban sült“ pogácsa, egy cseppnyi só, föld, néhány
aprópénz, egy korty bor…, hogy legyen útravalónk,
hozzá szerencsénk, s maradjon meg a kötõdésünk az almamáterhez...

A tanulmányaink befejeztével kaphatunk még hasznos üzeneteket is
útravalóul – jobb esetben papírra vetve. (De lehet erre jó alkalom máskor is az életünk
folyamán.) Jómagam is megteszem minden gyermekemnél ezt. Most egy régi, épp
a 100. évébe lépett üzenetet osztok meg Önökkel, melyre nemrég akadtam:

„Kedves fiam! Isten segítségével elérted célodat, okleveles tanító lettél. Most
kilépsz az élet iskolájába, a nagy küzdõtérre. Adja Isten, hogy reményeid tel-
jesülésbe menjenek! Légy boldog az új életpályádon, úgy nyugodtan fogom
fejemet lehajtani azon sírba, hol nem fáj semmi, mert azon tudat táplál, hogy
szerencsés révpartra jutottál. Atyai tanácsom az új küzdõtered küszöbén a
következõ: hogy Istenrõl meg ne feledkezzél, hogy szeresd az Õseink által vér-
rel áztatott édes hazánkat, hogy tiszteld, becsüld és szeresd embertársaidat,
hogy fellebbvalóidat ismerd el, hogy kötelességedet mindenkinek
megelégedésére végezd el, hogy járj elõl minden jóban szóval, példával és tet-
tel, és hogy kerüld a rossz társakat. Ezek megtartásával az Isten segítsége
veled lesz és állandó boldogságot biztosít részedre. Adja Isten! Szívbõl ölel
Szeretettel Atyád: Galambok, 1914. június hó 24. Buzzásy László"

S mit találtam egy mai kis tarisznya rejtekében? Egy megható üzenetet a ki-
csiny ballagó úravalójául:

„Lehet szegény, aki gazdag, / S lehet gazdag a szegény,
Csak az fontos, milyen kincs ül / Bent, a szíved rejtekén.
Ha megtanulsz mosolyogni, / Észreveszed, ami szép,
Rádöbbensz majd, amit te adsz, / Mások azt nyújtják feléd.

Gyûjts magadnak igazgyöngyöt, / Rakj el minden szép mesét,
Ne hagyd, hogy a kedved rontsa / Buta, bántó, rossz beszéd.“

Ha ehhez még Müller Péter gondolatát is megfogadjuk, akkor igazán van mit a
jelképes, vagy valós tarisznyánkba tenni, s útravalóul tovább vinni! Nemcsak
azoknak, akik most fejezték be a tanulmányaikat, hanem mindnyájunknak!
Hiszen tanulni folyamatosan kell! Változni szükséges! Jóvá lenni muszáj!
Emberként viselkedni kötelezõ!

„Gyûlöleteddel a gyûlölködõt, félelmeddel a félelmetest, aljasságoddal az
aljast, nagyravágyásoddal a hatalomszomjat, gyengeségeddel a gyengítõt,
bánatoddal a kilátástalanságot hallod meg, de derûddel a Derût, erõddel az
Erõt, bizakodásoddal a Bizalmat hallod. Amire hangolod magad, azt az
<adást> veszed, és a hangoltságod megteremti a sorsodat. Minden erõ,
érzés és gondolat szüntelen adásban van. Rajtad múlik, hogy mit fogadsz be."

Nem mindegy tehát, hogy mit teszünk be útravalóul a tarisznyánkba! A tar-
talomból merítünk mind a hétköznapokban, mind az ünnepek alatt; s a meg-
tanultak, megtapasztaltak szerint élünk, cselekszünk. Czinege Edit

A részletes programokat a lap 4. oldalán olvashatják!

A részletes program az újság repülõ
oldalán található!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Dósa Dominik Martin (Hajagos Krisztina)
Kracsmárik Daniella (Lovász Alexandra)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

Kovács János István (1935)
Tamási József Imre (1950)

Szabó János (1953)
Simonyi Sándor (1957)

Gyapjas Ferencné Boros Rozália (1931)
Polyák Józsefné Gyapjas Margit (1936)

Kutasi Lászlóné Tószegi Julianna (1949)
Mága Attiláné Babita Borbála (1960)
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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.: 449-279)

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

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

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

„Nem ezt akartam, nem így akartam,
szerettem volna még élni, 
de a halál könyörtelen volt, el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek, 
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.“

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik férjem, 

SIMONYI SÁNDOR 
búcsúztatásán megjelentek, 

fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.

Külön köszönet a polgárõrségnek,
Farkas Józsefnek és munkatár-
sainak, valamint a harangozónak!

Fájó szívvel emlékezünk 

HÕSI GYÕZÕ HÕSI GYÕZÕ 
születésének 70., 

halálának 5. évfordulóján.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk oda.
Az élet múlik, 
de akit szeretünk,
arra életünk végéig
könnyes szemmel
emlékezünk. 

Szeretõ
családja

Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt,
ajka sem szól többé, mert lezárt, holt.
Megállott a kéz mely csak adott,
soha semmit nem kért és el nem fogadott.“

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik feledhetetlen halottunkat,

TAMÁSI JÓZSEFET

utolsó útjára elkísérték,
virágot hoztak, fájdal-
munkban osztoztak. 

Külön köszönetet mon-
dunk Olajos István igaz-
gató úrnak!

Gyászoló család

„Már öt éve, hogy nem vagy közöttünk,
Elmentél, el sem búcsúztál.
Távozásod, míg élünk, örökké fáj.
Hiába hordunk sírodra virágot,
eltemettük az egész világot!

Ambrus Zoltán
halálának 5. évfordulóján

emlékeznek:
felesége, lányai, 

8 unokája

KÖSZÖNET

Köszönjük mindazoknak,
akik

KUTASI LÁSZLÓNÉ 
Tószegi Julianna 

temetésén megjelentek, fájdalmunkban
osztoztak, koszorút, virágot hoztak, 

gyászoló család

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BIZTONSÁGA NYÁRON
Ne feledjék: A TOLVAJ SOHA NEM MEGY SZABADSÁGRA!

A nyári vakáció idején az oktatási intézmények elnéptelenednek. Visszatérõ probléma, hogy
ebben az idõszakban elszaporodnak a sérelmükre elkövetett lopások. Az elkövetõk az intézmények
behatolás szempontjából „gyenge pontjait” megtalálva jutnak be az épületbe és tulajdonítják el az ott tárolt
értékes oktatási eszközöket, mûszaki berendezéseket. Az ilyen jellegû bûncselekmények megelõzése
érdekében fontos, hogy az iskolák a nyári szünidõ alatt is védve legyenek a nem kívánt látogatóktól.

Fontos, hogy behatolásra alkalmas nyílászáró ne maradjon bezáratlan állapotban, a riasztóberendezés
mûködõképes legyen, a legértékesebb eszközök (pl. projektor) biztonságos helyen legyenek tárolva. 

Célszerû felvenni a kapcsolatot a területen mûködõ polgárõr csoportokkal annak érdekében, hogy a nyári
szünidõ alatt fokozott figyelmet fordítsanak az iskola védelmére. 
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Vasút utca lesz az Úttörõ utca új elnevezése
Az új önkormányzati törvény 2013-tól hatályos módosítása kimondja, hogy nem visel-

heti közterület olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést,
olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal. Ha az önkormányzatok döntésekor nem egyértelmû, hogy az adott

közterület neve kapcsolódik-e a XX. századi önkényuralmakhoz, a törvény szerint abban az esetben az
önkormányzatnak be kell szereznie a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos állásfoglalását.

Lakiteleken két utca „akadt fenn“ a rostán: az Úttörõ utca és a Rózsa Ferenc utca. Mindkét utca te-
kintetében már más önkormányzat kikérte a Tudományos Akadémia állásfoglalását, így Lakiteleknek ezt
már nem kellett megtennie. A történész akadémikusok mindkét utca nevének megváltoztatását java-
solták.

A képviselõ-testület május 2-i ülésén elvi döntést hozott arról, hogy az MTA állásfoglalása alapján
kezdeményezi az Úttörõ utca és a Rózsa Ferenc utca nevének megváltoztatását. Ezen felül a
képviselõ-testület saját hatáskörben kezdeményezte a Szikra utca és a dr. Deák István utca nevének
megváltoztatását is, illetve a Templom park nevének hivatalossá tételét. A dr. Deák István utcát Árpád-
szállási útra javasolta átkeresztelni, mivel egyes képviselõk szerint a köznyelv a mai napig ilyen néven
ismeri a piactér és a víztorony közötti utat. A Szikra utca megváltoztatása szintén praktikusság miatt
vetõdött fel: a Lakiteleken nem járatos emberek gyakran összetévesztik a Szikra utcával Szikrát, mint
külterületet. A végleges testületi döntésre júniusban került sor.

Az érintett utcák lakosai kiértesítésre kerültek, hogy mi várható a képviselõ-testület júniusi ülésén,
egyúttal minden utcabeli család javaslatot tehetett, mi legyen az utca új elnevezése.

A legnagyobb lélekszámmal rendelkezõ Úttörõ utcából érkezett a legtöbb javaslat. Egy-egy utcabeli
javasolta új elnevezésként a Lengyel Pál utcát (korábbi lakiteleki református lelkész), a Lengyel Pálné
utcát (volt lakiteleki tanító), a Kozma Gyula utcát (Lakiteleki Torna Egylet alapítója), a Szent Erzsébet
utcát, a Sivatag utcát, Futóhomok utcát, Aranyhomok utcát, Diótörõ utcát, Puszta utcát, Alföld utcát és
a Szent István utcát. Kilenc Úttörõ utcai javasolta a Vasút utcát, ugyanennyien a Szentirmay Barna utcát.

A Rózsa Ferenc utcánál nem volt egyértelmû, mi is az utca mai, hivatalos elnevezése. A lakosok egy
részének Rózsa Ferenc utca, más részének Rózsa utca a lakcíme. Praktikussági okból a Rózsa utcát
javasolta új elnevezésként egy utcabeli. A dr. Deák István utcából – mivel állandó lakosa alig van –  új
elnevezésre nem érkezett javaslat. A Szikra utcából egy javaslat érkezett az új névre, a Mocsár utca. Az
indoklás szerint, „mivel esõ után bokáig járunk a sárban.“

Hosszas vita után a képviselõk az utcákról egyenként, név szerinti szavazással döntöttek. Az Úttörõ
utcából Felföldi Zoltán polgármester három nevet tett fel szavazásra: a Szent Erzsébet utcát hat nem
szavazattal elutasították. A Szentirmay Barna utcát 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodással elutasították a
képviselõk. A Vasút utca nevet 4 igen, 2 nem ellenében elfogadta a testület, ezzel megszületett az
Úttörõ utca új neve: Vasút utca.

A Rózsa Ferenc utca Rózsa utcára történõ megváltoztatását a képviselõ-testület egyhangú 7 igennel
elfogadta. A dr. Deák István utca Árpádszállási útra való átkeresztelését a testület 3 igennel, 4 nem
ellenében elutasította. A Szikra utca eredeti nevének megtartását 7 igennel elfogadták. Az Ifjúság utca
– Iskola utca –  Béke utca –  Széchenyi István krt. által határolt közterület elnevezéseként a Templom
park nevet 5 igen, 2 nem szavazattal elfogadták. A másik javasolt elnevezés a Templom tér lett volna. 

(A szavazások pontos listája a képviselõ-testület jegyzõkönyvében lesznek olvashatók.)

Varga Zoltán

„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletfor-
málás Lakiteleken“ címû projekt megvalósításával
megkezdõdött egy mikrotérségi központi funkciót betöltõ
középület komplex környezetbarát átalakítása.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) keretén belül a
„Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási
lehetõségeket népszerûsítõ, terjedésüket elõsegítõ
mintaprojektek“  tárgyú  „Iskolazöldítés és kap-
csolódó szemléletformálás Lakiteleken“ KEOP-
6.2.0/B/11-2011-0045 azonosító számmal rendelkezõ
projekt 95%-os intenzitás mellett 71.974.657.- támo-
gatást nyert el.
Projekt kezdete: 2013.03.01.
Projekt befejezése: 2014.12.31.

Lakitelek egy közel 5 000 fõs település Bács-Kiskun
megyében Kecskeméttõl és Kiskunfélegyházától egyenlõ
távolságra a Tisza partján.

A település kiemelten fontosnak tartja a fenn-
tarthatósághoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások
megvalósítását, illetve a fenntarthatósággal kapcsolatos
szemléletformálást. A projekt keretében az Eötvös Lóránd
Általános Iskolában víz- és energiatakarékossághoz kap-
csolódó fejlesztések kerülnek végrehajtásra,  racionali-
zálódik a hulladékkezelés, illetve biztosított lesz a kerékpár-
ral érkezõk színvonalasabb kiszolgálása. 

A szemléletformálás a környezetbarát fejlesztéseket
bemutató kommunikációs tevékenység eredményeként
jöhet létre. Statisztikai adatokból megállapítható, hogy
Lakiteleken a fajlagos elektromos áram és vízfogyasztás
meghaladja az országos átlagot, ugyanez igaz a megter-
melõdõ szilárd hulladék mennyiségére is. Ebbõl
következõen a projektgazda kiemelten fontosnak tartja
olyan rendezvények lebonyolítását, melyek elõsegítik a
helyi lakosok pozitív irányú magatartás- és szemléletvál-
tozását, melyek következtében hosszú távon lényegesen
csökkenteni lehet a fajlagos energia- és vízfogyasztást,
illetve a szilárd hulladék mennyiségét. Továbbá a
településen már most is az átlagosnál népszerûbb a
kerékpárhasználat, a következõ években a tervezett infra-
strukturális beruházások még több teret adnak a
kerékpárhasználatnak. Így a projekthez kapcsolódó kom-
munikáció lényeges eleme lesz a kerékpározás (mint
környezetbarát közlekedési mód) népszerûsítése, a bizton-
ságos kerékpárhasználathoz szükséges elméleti és gya-
korlati ismeretek átadása. 

Remények szerint rövidtávon pozitív jellegû attitûd-
javulás lesz megfigyelhetõ a célcsoport körében a fen-
ntartható-ságra vonatkozóan (különös tekintettel a víz-
takarékos- sággal, energiatakarékossággal, hul-
ladékgazdálkodással és a környezetbarát közlekedési
módokkal kapcsolatosan). Hosszabb távon pedig bízni
lehet abban, hogy egy átfogóbb magatartásváltozás is
bekövetkezik, melynek következtében az eddig említett
fajlagos értékek (energiafogyasztás, vízfogyasztás, hul-
ladéktermelés) csökkenni fognak.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

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

SZÉNA VAGY SZALMA –
Programok, 2013. júl. 19-21.

Figyelem! Figyelem! Olvassák csak, aztán
ha véletlenül nem minden így történne majd,
ahogyan ide le vagyon írva, ne nagyon
csodálkozzanak! Azért mi megteszünk min-
den tõlünk telhetõt, hogy az itt leírtaktól még
többet is kaphasson az idelátógató..

2013. július 19 – péntek

1800 A hétvégét megnyitja: Felföldi Zoltán, Lakitelek polgármestere
1810 Kösönytû néptánccsoport mûsora
1830 Lakiteleki Tûzoltó Fúvószenekar elõadása
1915  Boja zenekar
2045 Moldvai Csángó Orkesztra Bend
2130 „..mert ez mûanyag!” – retro filmtekercsek 20 percben
2200 BALKANSAMBEL (SK) fergeteg-zene, táncra serkent
0000 Széna vagy Szalma Band a cseh sörözõnél

2013. július 20 – szombat

Napkeltétõl – napnyugtáig kézmûves vásár. Magyar kézmûvesek, õstermelõk,
biogazdák portékáinak bemutatója és vására Tõserdõ szerte. Gyerekeknek
ingyenes lovaglási lehetõség lakiteleki lovasokkal.

0900 A Madzag Bábegyüttes ébresztõjóreggelt! meséje; Vitéz László Napok:
Vitéz László és a Csodakút. Matyi mesél gyerököknek, no mög fölnõtteknek.

0945 Gyerektáncház – Vass Lóriék zenés gyerekprodukciója
1030 Vitéz László Napok: Vitéz László és az Elásott Kincs
1100 Huzella Péter gyerekelõadása (gitáros-énekes)

Bográcsolás és ebéd a Laki-Konyhával a Holt-Tisza parton  (mindkét nap)
1300 Wass Albert: Mese az erdõrõl (a költõ írásának nyomán járjuk be a 

Holt – Tisza partjának egy kicsi szegletét; manók, tündérek világát idézi
meg Lendvai Edit és Pongrácz Márta)

1000-tõl Laki te leki  Nagycsaládosok Egyesületének kézmûves foglalkozásai
a Mocorgó sátorban.

1600 Bársony Anett és társai tiszaalpári csikóslány világcsúcs bemuatója!
1630 Üvegfestés a Méhkas Dia Projekt vezetésével... – fényfestés!!!
1700 Kajárpéci Vízirevû: Drakula Gróf Kajárpécen címû „vásári vérfürdõt“
1800 Mentális Majális; a lakiteleki együttes elõadása!
1930 Szabó Balázs Bandája – Pilinszky-est
2100 Tárkány Mûvek nemzetközi improvizatív zenei élmény...
2200 Hangulatjelentés a kocsmakertbõl a Harmonia Gardennel
2230 Medicimbal (CZ)
0000 Ha r m o n i a  Ga r d e n Hegedû, cimbalom, swing és tánc a kocsma- 

kertben a nyári ég alatt.

2013. július 21. – vasárnap

Napkeltétõl – napnyugtáig kézmûves vásár. Magyar kézmûvesek, õstermelõk,
biogazdák portékáinak bemutatója és vására Tõserdõ szerte. Gyerekeknek
ingyenes lovaglási lehetõség lakiteleki lovasokkal.

0900 Az Adakozó Fa - Drzewo, które umia³o dawaæ (PL)
0930 Pusztai Róka Nomád Hagyományõrzõ Egyesület lovasbaranta

bemutatója
1030 Vitéz László Napok: Vitéz László és az Elátkozott majom
1100 Nánási Lívia és Belicza András zenés gyermekmozgató mûsora
1130 Galóca Bábtársulat: Két kis mese; A malacon vett királylány, A só
1000 Nagycsaládosok Egyesületének kézmûves foglalkozásai
1300 Wass Albert: Mese az erdõrõl (Barangolás Lendvai Edittel és Pongrácz Mártával)
1600 Cosmos Trió – Improvizatív zene
1700 ORT-IKI Báb- és Utcaszínház: Kossuth Lajos wigwamja Történelmi bábelõadás,
1815 Boróka citeraegyüttes és a Tisza-Folk Nyári Népzenei Tábor citerázik
2100 L'art pour l'art Társulat: Piroska, a farkas (A Besenyõ család tagjai!)

R é s z le t e s e n  o l va s h a t  a  p r o gr a m o k r ó l
a  w w w. s z e n avag y s z a l m a . h u  ho n l ap o n!

A mûsorvá l toztatás jogát  természetesen most  is  fenntar t juk ! !

Tisztelettel meghívjuk Önt és hozzátartozóit a 
2013. július 6-7-i lovas napi rendezvényünkre

Lakitelekre, a Holt-Tisza parjára.

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével  a lovasversenyünket!

Szeretettel várjuk, s kívánjuk, érezze jól magát!

PROGRAMAJÁNLÓNK:

2013. július 06. (szombat) – LAKITELEK – Tõserdõ

800 A Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egyesület zenekarának 
zenés ébresztõje
A lovas polgárõrök helyszínre érkezése, gyülekezõ, eligazítás.

900 A Lovasnapokat megnyitja Felföldi Zoltán, Lakitelek polgármestere

900– 1000 Lovas polgárõrök fogathajtó szintfelmérõ. 
Bíró: Szegedi Gábor világbajnok

1030 – 1115 II. Országos Lovas Polgárõr Szemle és Toborzó
w VÉDNÖKI BESZÉDEK
w Életmentõ díjátadás

1130 A Tiszakécskei Lovasegyesület zenés fogat karüsszele
1200 Készenléti Rendõrség Lovas Alosztályának bemutatója
1230– 1300 Ebéd 
1300 Perjési Tímea lovas polgárõr szabadidomítási bemutatója – 

Pannon Polgárõrség
1330 Dallos Gyula, Magyarország Örökös Bajnokának bemutatója
1430–1700 Lovas polgárõrök szintfelmérõ lovaglása és ügyességi 

versenye. Vezetõ bíró: Vígh Marianna díjlovas bíró; 
Zsûri tagjai: – Dobecz Éva, a Magyar Vándor-Ló Hagyomány-
õrzõ Egyesület elnöke, – Farkas József r.alezredes, a Készenléti
Rendõrség Lovas Alosztályának vezetõje; – Nagy   István OPSZ
Lovas Tagozat elnökségi tag, – Szegedi Gábor világbajnok;

1700 Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színmûvész énekes lovas elõadása
1745 Eredményhirdetés a lovas polgárõrök részére
1830 Bársony Anett nyolcostoros világszáma a Tõs Fürdõ

parkolójában
2000 órától Kösöntyû  Néptánccsoport mûsora és TÁNCHÁZ 

a Tõs Fürdõ parkolójában
2100 órától Hangover Gang koncert

2013. július 07. (vasárnap) – LAKITELEK – Tõserdõ

Póni Klub – KLP-kupa; Gyermek és ifjúsági lovas versenyek;
POLGÁRÕRÖK és SZABADIDÕ LOVASOK VERSENYE

730 – 830 Lovasok érkezése
800 – 830 Nemzeti Adó- és Vámhivatal fúvós zenekarának mûsora
830 Köszöntõ – Felföldi Zoltán polgármester
830                      Futószáras ülés szépségverseny, valamint díjlovas versenyek
1100 Ügyességi versenyek
1330 Hamza Viktória szabadidomítási bemutatója
1400 Ló szépségverseny
1415 Díjugrató versenyek 

További  információ a lovasnap@lakitelek.hu vagy az 
opsz.lovastagozat@gmail.com címen  kérhetõ.

A kezdési idõk az idõjárástól és a résztvevõ lovasok számától függ, 
a rendezõ ezért a változtatás jogát fenntartja!
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A magyar márpedig lóra termett!
Képzés, verseny és rendezvénybiztosítás

egy hét alatt!
Nyeregben a fáradhatatlan lakiteleki polgárõrök!

Mozgalmasan telt a lakiteleki lovas polgárõrök számára
május utolsó hete és június elsõ két napja. Egy szûk hét
leforgása alatt vettek részt a Készenléti Rendõrség Lovas
Alosztályának Kiskunhalason megszervezett képzésén,
majd az idén Kunszálláson megrendezett III. Nyereg-
szemle rendezvény biztosítását segítették társadalmi
munkájukkal.

Hónapok óta szervezõdött az a képzés a lakiteleki
Népfõiskolán, amelynek során az utcai járõrszolgálat
terén komoly szakmai tapasztalattal rendelkezõ lovas
rendõrök tudásukkal az Országos Polgárõr
Szövetség Lovas Tagozatának lelkes tagjait
segíteni tudták. 12 polgárõr lovas érkezett
lovaival a képzésre Lakitelekrõl és a
Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárõr Egyesü-
lettõl Kiskunhalasra. A lovasok számos
olyan helyzetet gyakorolhattak, amelyek a
járõrözések alkalmával is elõfordulhatnak.

A lovakat a rendõrség Lovas Alosztálya
május 28-án szállította el kamionjaival
Kiskunhalasra. Lakiteleki és kecskeméti
polgárõrök kísérték a szállítmányt, hogy a
lovak célállomásba érését és esti elhelyezését biztosítsák.
Néhány ló számára  jelentõs stresszhelyzetet jelentett a
szállítás és az idegen környezet. 

Elmondható, hogy a képzés jelentõs csapat-össze-
kovácsoló erõvel bírt. A polgárõrök bizonyították a bajtár-
siasságukat, miszerint nincs olyan menetközben fel-
merülõ probléma, amit közösen ne tudnának megoldani. 

Különösen értékes volt az együttmûködés azért is, mert
nemcsak csapaton belül, de csapatokon átívelve a
lakitelekiek és kecskemétiek is összefogtak, akár
logisztikai, akár lovaglási kérdésekrõl volt szó. Nemcsak a
versenyen voltak a járõrpárosok akár vegyes össze-
tételûek, de volt olyan kecskeméti polgárõr, aki lakitelekiek
birtokában lévõ lóval teljesítette a teljes hetet, mivel
annak jelenlegi lovasa (Salánki Zsolt) közben a lakiteleki
csapat kunszállási Nyeregszemlére érkezését készítette
elõ – több polgárõr lovas társával együtt. 

Volt olyan is, aki egy ló váratlan sérülése miatt saját lovát
engedte át polgárõr társának, hogy az a képzésben részt
vehessen, míg mások a ló hazajuttatásában segédkeztek.
(A ló azóta jól van!)

A tanfolyam elsõ napján, május 29-én a lovasok és lovak
általános állapotfelmérése után minden polgárõrt beosz-
tottak egy-egy rendõr járõr páros mellé, és délután már
patkódobogás törte meg a csendet Kiskunhalas utcáin. 

Rácz Adrienn, az OPSZ Lovas Tagozat vezetõje – aki
a képzést koordinálta az OPSZ részérõl – a következõt
mesélte a halasi élményrõl:

– „Már a közös munka során is sokat tanultunk a rend-
õröktõl, amit a másnap megtartott lovardai foglalkozás
csak tovább bõvített. Volt több olyan páros, akik bõrig
áztak, még a jégesõ is kopogott a kobakjukon az edzés
alatt. A polgárõröket azonban nem ez riasztotta vissza,
hiszen ez a szolgálat közben is bármikor elõfordulhat
velünk. Olyan jellegû akadályokkal és azok leküzdésével
ismerkedtünk meg, amelyek a való életet szimulálták.
Ezek mindegyikénél a legfontosabb feladat az volt, hogy a
lovakat türelmesebbé, nyugodtabbá tudjuk tenni, ezzel el-
kerülve a riadalmakat, és felkészítsük õket egy éles
helyzetre. Mivel a tagozat nyolcvan százaléka kezdõ lovas,
ezért nagyon fontosak az ehhez hasonló képzések, mivel
országos szinten a cél egy jól felkészült, mintául szolgáló,

kiváló lovas csoport létrehozása, és e minõség meg-
tartása. Ennek eléréséhez viszont elengedhetetlen a
szakmai segítség, amit a Farkas József r. alezredes
vezette Lovas Alosztály szívesen magára vállalt. A lovak
szeretete összehozott minket.“ 

Május 31-én a polgárõrök páros ügyességi versenyen
bizonyíthatták be rátermettségüket. A feladatok között volt
vizes árkon, szalagfüggönyön, billenõ pallón, mûanyag
palackokon és sátoron való áthaladás, szlalomozás
közben bábuk begyûjtése, vagy éppen gumilabda áthe-
lyezése egyik hordóról a másikra. A páros tagjai a 12 fela-
datból egyenlõen vették ki a részüket.

A rendõrségi verseny polgárõr helyezései: 

I. hely: Drahos József / Robi; Winkler Zsolt / Zsargon,   – Szeleifalu-
Kiskecskemét Polgárõr Egyesület

II. hely: Rácz Adrienn / Léda; Koncsik Marianna / Zafír, –
Polgárõrség Lakitelek
III.hely: Molnár Arnold / Írott Kõ; Molnárné Lezsák Anna / Maja,
– Polgárõrség Lakitelek
IV. hely: Raisz Árpád / Alexa, – Polgárõrség Lakitelek;  Szabó
Csaba / Pertli, – Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárõr Egyesület
V. hely: Bérczy Gyula / Dollá; Maródi Ferenc Kálmán / Kármen, –
Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárõr Egyesület
VI.hely: Fürediné Kerekes Katalin / Léda, – Polgárõrség
Lakitelek; Fodor István / Kendra – Szeleifalu-Kiskecskemét
Polgárõr Egyesület

A díjakat és emléklapokat dr. Balogh János r. dan-
dártábornok, a Készenléti Rendõrség parancsnoka adta
át, aki hangsúlyozta, a verseny során számos szakmai
tapasztalatot szerzett mind a rendõrség, mind a pol-
gárõrség, és reméli, a két szervezet közötti együtt-
mûködés ezen a téren is egyre szorosabb lesz.

– „Pihenni sem volt idõ, és a borús idõ ellenére máris
pakoltuk a lovainkat péntek délután, hogy odaérjünk Kun-
szállásra, a III. Nyeregszemlére, amelynek szervezõi
számítottak a lovas polgárõrökre a rendezvény biz-
tosításában.  – mesél tovább Rácz Adrienn. – Mindeköz-
ben a kiváló lakiteleki háttércsapat (Salánki Zsolt, Pájer
Mónika, Varga Alexandra, Szuettáné Bõszén Mária) a
korábban a helyszínre lábon átlovagolt lovat mozgatta
felváltva a héten Kunszálláson, összegyûjtötte az elõre
elkészített táborozáshoz szükséges csomagokat a halasi
képzésen részt vevõ polgárõrök családtagjaitól, sátrakat
és karámokat építettek, így a fáradt lovak és lovasok kész
táborba érkezhettek. Felföldi Zoltán polgárõr társunk is
szeretett volna Kiskunhalason részt venni a képzésen,
azonban a nagybetûs Élet úgy hozta, csak pénteken tudott
végül lovával csatlakozni csapatunkhoz Kunszálláson.  

Több polgárõr társunk is meglátogatta csapatunkat
személyesen. Voltak, akik gyalogos szolgálatot is adtak a
rendezvényen, avagy az OPSZ Lovas Tagozat által
készített toborzó anyagot, szórólapot terjesztve hívták fel a
lovasok figyelmét a külterületi bûnmegelõzési tevé-
kenység fontosságára. Elmondhatjuk, hogy mindösszesen
18 lakiteleki polgárõr 8 lóval jelent meg a Nyeregszemlén. 

Mind szombaton, mind vasárnap már a reggeli óráktól
több lovas járõrpárosunk is részt vett a rendezvény biz-

tosításában, így segédkeztek a kapuk õrzésében, a
parkolók felügyeletében, útbaigazították Kunszállás bel-
területén az érkezõ látogatókat, felvezették a székelykapu
avatásra Kunszállásra bevonuló lovas oszlopot, ha kellett
útzárat képeztek, az ünnepségeken díszelegtek. 

A legizgalmasabb esemény vasárnapra virradóra történt,
amikor a polgárõrség tábora melletti kunfakó ménesbõl
akart két nem szomjas fiatal – csínytevésbõl – elkötni egy
lovat. Már a jámbor kunfakó hátán ültek és oldották el,
amikor a lakiteleki lovas polgárõrök közbeavatkozására
elinaltak. Szerencse, hogy ezt a ló gazdájának feléb-
redése elõtt tették, mert mint utóbb kiderült, igencsak
bajba kerültek volna, ha rajta kapta volna õket...“

„Fontos volt e rendezvényre eljutás egyesületünk számára
– összegez Adrienn –, mivel a Nyeregszemle szervezõje
már 2011-ben, a rendezvénysorozat megindításakor fel-

vetette azt, hogy szívesen fogadná a
lakiteleki lovas polgárõrök segítségét a
rendezvény biztosításában, azonban
ennek megszervezésére csak az idén
nyílt elõször lehetõség.“ 
Különösen jól teljesített a lakiteleki lovas
polgárõr csapat azért, mert ismét egy
országos összefogást kezdeményezett, s
annak élére is állt! 
Ennek következtében valósulhatott meg,
hogy idén elõször a Nyeregszemlén, a
legnagyobb hazai lovas rendezvényen

végre megjelenhetett a lovas polgárõrség, mely már
országszerte összefonódott Lakitelek nevével. A ren-
dezvény biztosításában, lóval vagy ló nélkül, de egyaránt
lelkesen részt vettek a Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárõr
Egyesület, valamint Szombathelyrõl a Klapka György
Lovas Polgárõr és Hagyományõrzõ Egyesület, illetve
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl a Szögligeti
Polgárõrség lovasai is. A mintegy 250 lovat számláló
szombati felvonuláson fegyelmezetten, az OPSZ által
biztosított egységes ruházatban díszelegtek a lovas pol-
gárõrök, akik büszkén vitték a Bács-Kiskun Megyei
Polgárõr Szövetség, a Polgárõrség Lakitelek Egyesület,
a Klapka György Lovas Polgárõr és Hagyományõrzõ
Egyesület, valamint Lakitelek Nagyközség zászlaját. 

– „A hazafelé út balesetmentesen zajlott, egy kantársza-
kadás volt mindössze legeltetés közben – összegez Adri.
– Az idõjárás is kegyes volt a csapathoz. Az esõ azt köve-
tõen kezdett el zuhogni Kunszálláson, hogy a lovas pol-
gárõrök Lakitelek irányába fordultak, így a hátuk mögött
hagyták az esõt. Hihetetlen jó érzés volt, hogy a kalandos
hét után hazaérkezõ lovasokat hagymás zsíros kenyérrel
és finom frissítõ italokkal várták itthon csapatársaik. 
Ami fontos számukra, hogy mind a rendõrség, mind a
Nyeregszemle szervezõi várják a folytatást a lovas pol-
gárõrség részérõl. Ez pedig azt jelenti, hogy amellett,
hogy mi nagyon jól éreztük magunkat, egyúttal
hasznosak is érezhettük tevékenységünket, ami
különösen felemelõ érzés volt.“
Reméljük, sok ilyenben lesz még részetek! Gratulálunk!

A III. Nyeregszemlén a Lakiteleki Polgárõr
Egyesület részérõl megjelent csapattagok:
1. Czinege Edit; 2. id. Czinege Sándor; 3. ifj. Czinege
Sándor; 4. Felföldi Zoltán – Szeszély „alias“ Gáláns
nyergében; 5. Fürediné Kerekes Katalin; 6. Kecskés János;
7. Koncsik Marianna – Zafír nyergében; 8. Lovas Kata; 9.
Madari Róbert; 10. Molnár Arnold – Írott Kõ nyergében; 11.
Molnár Arnoldné Lezsák Anna – Maja nyergében; 12. Pájer
Mónika; 13. Rácz Adrienn – Léda „alias“ Gombolyag
nyergében; 14. Raisz Árpád – Alexa nyergében; 15. Salánki
Zsolt / Szabó Csaba/ – Pertli nyergében; 16. Szabó Mihály;
17. Szuettáné Bõszén Mária – Móni póni nyergében (oda
út) 18. Varga Alexandra – Móni póni (hazaút) 



Örömmel értesítem a Kedves Olvasókat, hamarosan
megkezdõdnek az új, nappali ellátást kiszolgáló Idõsek
Klubjának a kivitelezési munkái. Reméljük, hogy legkésõb-
bi idõpont szerint a „Mikulást“ már a gyönyörû új épület-
szárnyban köszönthetjük, és bízunk abban, hogy a
közösségi élet megújult, megszépült színterén  nagyon
sokan leszünk nap mint nap együtt. 

Szeretnénk, ha sokan bejárnának hozzánk mindennap
egy kicsit beszélgetni, kézimunkázni, kártyázni, de elsõ-
sorban azért, hogy ne legyenek egyedül, hogy gyorsabban,
érdekesebben teljenek a napok, hogy spóroljanak az
otthoni fûtés, világítás költségeivel, hogy megoszthassák
egymással az örömüket, a gondjukat, a problémáikat. És
le lehet majd kicsit pihenni is. De be lehet majd hozni a
nagyobb mosnivalót (kabátot, ágynemût), lehet tévézni,
zenét hallgatni, amit szeretnének... Szükség szerint
elvégezzük naponta az alapszûréseket. Nem kötelezõ, de
lehet kérni étkezést is.

Örülnénk, ha segíthetnénk megismerni, megtanulni  a
számítógép kezelését, és így a távol élõ családtagokkal,
fõként gyermekekkel,  unokákkal  napi kapcsolat tartást
segíteni. Bármilyen igényre nyitottak vagyunk, amivel a
nyugdíjasok életét könnyebbé, szebbé tudnánk tenni. 

Várjuk a jelentkezõket, hiszen az a célunk, hogy a
Lakiteleken élõ nyugdíjasoknak, idõseknek minél szebb
és teljesebb, örömtelibb idõskort igyekezzünk biztosítani.
E témával  még többször  je lentkezem. 

Minden élet, egy regény, és minden idõs életében
jelen van a történelem. Az a történelem, ami a sorsukat is
írta…Nem kaptam külön engedélyt, így a teljes adatok
ismertetése nélkül elmondom, számomra igazi csoda volt
az 1912. január 23-án született Lakitelek külterületén élõ
Juliska néni megismerése. 102 éves. A község legöregebb
lakója. Csodálatosan rendben tartott, tornácos kis háza
elõtt, az eperfa árnyékában várta az ebédet. Fekete
ruhában, Fehér „kendõvel“ bekötve a fejét. Virágai nem
kókadtak a 40 fokos melegben, parányi kertjében többféle
illatos virág mosolygott rám. Egy szál gaz sem látszott
közöttük. A virágkosarat amelyet a 100. születésnapjára
kapott ma is õrzi, a virágok bár megszáradtak, idézik az
ünnepség meghittségét. „A Polgármester Úrtól kaptam!“ -
mondja.  Búcsúzóul még utánunk szól: – „Vigyázzanak
magukra. Meleg van!“ 

Egy kedves családhoz hívtak látogatóba. A férj édes-
apját igyekeztem megismerni, hiszen rövid idõvel ezelõtt
több mint 100 kilométerre élt innen. Jó volna, ha meg-
szeretne itt, biztonságban, családja körében, közelében
élné a még hátra levõ idõt. 

János bácsi a második csoda. Világoskék ingben,
szürke nadrágban fogad. Látom,  próbálja felmérni, kivel is
áll szemben. Igyekszem kihúzni magam. Szúrós tekintete
mögül, egy óriási, jó szándékú, kedves lélek tisztasága,
egyenessége sugárzik rám. Próbálom felmérni a
helyzetet. – János bácsi, mikor tetszett születni? –1915.
december 26-án... Meglepõdök. Számolok, majd újra szá-
molok. Létezik? 98 éves. Feszes arcbõr, karakán vonások.
Fehér bajusz. Izmos, kemény kezek (az ölében). Meséljen
magáról! – kérem csendben…És mesél: Elmondja Tisza
István gróf és annak családja, és azok baráti körének
közelében élt.  5 elemit végzett jó eredménnyel, és azt is,
milyen volt az életútja a kondásságtól (12 éves korától),
egy budapesti iskolában végzett fûtõ munkakörig.
Gyönyörûen, választékosan beszél. Minden szava
udvarias,  tisztelettudó. 

Nem emlékszem mennyi idõt töltöttem náluk. Azt hiszem

több órát. Hallgatnám még, de menni kell….
– Tudja a két kezemmel építettem a házam. Tornácos. 12
ajtó van rajta. El tudja képzelni mekkora? – kérdezi, s
különösen csillog a szeme. – Én nem akarok senkinek a
terhére lenni. Metszeni, kötözni kéne a szõlõmet, a kert
legazosodik, ha itt vagyok. Küldtek ott hozzám szociális
nõvért, az segített bevásárolni, meg hozott gyógyszert. No,
de azt már nem szedem, mert elolvastam a használati
utasítást, még annyi mellékhatást…! Huncutul mosolyog. 
– Engem régen hallgatott valaki így! – mondja végül .
– Jani bácsi, ha nem haragszik, most el kell köszönnöm.
Örülök, hogy megismertem. Kaphatok búcsúzóul egy
puszit? 
– Nem egyet, kettõt is! – mondja és  rám mosolyog. 
– Ugye itt marad és eljön a Gondozási Központba, úgy
szeretném, ha még beszélgetnénk, ha mesélne még
nekem! – mondom távozóban. S azt gondolom, valóban
szeretném, ha itt maradna! Biztonságban a gyermeke
közelében... és szeretném, ha még sokat mesélne nekem. 

Sok ember van, akit meg kellene,  hogy ismerjek.
Ismerjünk közelebbrõl, sok régi történetet kellene össze-
gyûjtenem, összegyüjtenünk – ünnepekrõl,  hétköz-
napokról, értékekrõl, amik el fognak veszni, ha Õk, a mi
idõseink már nem lesznek! Szívbõl kívánom, vigyázzanak
magukra, éljenek sokáig …és meséljenek!… 

Ismét tovább léptünk 30 nappal. 30 nap, az 1 hónap,
senki sem ment el, nem kellett végleg búcsút venni egy
lakónktól, egy ellátottunktól sem.  Élünk. Néha jobban,
néha rosszabbul, de az elmúlással szemben csatát
nyertünk 30 napon át.

Azonban a szomorúság nem került el bennünket.
Megrendülten búcsúzunk Kutasiné Julikától, aki várat-
lanul távozott közülünk, aki ünnepeinken, hétköznap-
jainkon nem egyszer velünk volt, aki része volt az
életünknek. Mosolyát, kedvességét nem felejtjük.  Emlékét
megõrizzük.  Nyugodjon  békében

Részvéttel búcsúzunk intézményünk szomszédságában
élt  Simonyi Sándortól. Halála megrendített mindannyi-
unkat.   Nyugodjon békében

Végül köszönetet szeretnék Lakóink és Dolgozóink
nevében mondani Ganglné Kovács Teréznek és férjének;
Dakóné Csillának (és az SzMK-nak) Németh Ferencné
Erzsikének, Simonyiné Faragó Margitnak és id. Kecskés
Jánosnak a támogatásáért, azért a tiszteletért és
szeretetért, amelyet idõseinknek, intézményünknek adnak.

Július 1., Semmelweis Nap; az egészségügyi dolgozók
napja/ünnepe. Õszinte tisztelettel köszönjük meg Dr.
Kalocsa Zoltán és Aszisztense/nõvérke,  Dr. Rácz Péter
és Aszisztensei/nõvérkék, Dr. Németh László és Ibolya
munkáját. Köszöntjük Õket! (Idõseinknek velük van elsõ-
sorban kapcsolata.)

Július 1 - Köztisztviselõk Napja. Köszönjük Dr. Tóth -
Péli Emõke jegyzõ asszony, mint hivatalvezetõ, és minden
hivatali dolgozó (köztisztviselõ) munkáját, amelyet értünk
végeznek. Munkájukban, életükben sok sikert, s minden
jót kívánunk mindannyiuknak!

Kedves Olvasók! Még várnak ránk, nagyon meleg nyári
napok! Kérjük, vigyázzanak magukra, az egészségükre,
és figyeljenek egymásra. Ha segítségre van szükségük,
hívjanak! Szeretnénk segíteni, hogy még sok-sok éven át
– mi mindannyian – együtt legyünk, együtt lehessünk! 
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Mindennapi életünk  a Gondozási Központban…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Bölcsõdei hírek

A lakiteleki bölcsõdében 2013. június 7-én
elbúcsúztak az óvodába készülõ gyerekek
kisebb csoporttársaiktól és az õket nevelõ-gon-
dozó kisgyermeknevelõktõl. A kedves szülõk,
nagyszülõk, meghívott vendégek izgatottan
várták azt a kis mûsort, amit tudástárukból vet-
tünk elõ két-három bölcsikétõl búcsúzó ver-
sikével tarkítva. A mûsor jól sikerült, a kisgyer-
mekek ügyesek voltak. Büszkék vagyunk rájuk! 

A mûsor után a csoportszobákba invitáltuk a
kisgyermekeket és a vendégeiket. A búcsúzó ki-
csiket terített asztal, a felnõtteket pedig svédasz-
tal várta. Csemegézés közben volt lehetõség
beszélgetésre is. A kisgyermeknevelõk ekkorra az
öltözõ polcokra készítették a gyermekek rajztömb-
jeit, amibe a bölcsis életük alkotásait gyûjtötték.
Átadtuk az üzenõ füzeteket is, amibe a bölcsibe
való beszoktatás elsõ lépéseitõl a búcsúzásig
tájékoztattuk a kedves szülõket gyermekeik testi,
értelmi, érzelmi önállóság-fejlõdésérõl. 

Kellemes délután volt, remélem a gyermekek és
a szülõk számára is kedves emlékként maradnak
meg ezek a szép pillanatok. Persze ez a délután
nem magától nõtt kedves és szép nappá. Igazi
csapatmunka elõzte meg a szülõk és a kisgyer-
meknevelõk összefogásával. A szülõi munkakö-
zösség megszervezte, hogy ki, miben tud
segíteni. Köszönjük a szülõk táborának a támo-
gatást és a sok segítséget! A szülõi
munkaközösség vezetõinek és tagjainak a mûsor
elõtt külön köszönetet mondtam és virágot is kap-
tak. A szülõi közösségnek köszönhetõ az is, hogy
a kisgyermekek vállára tarisznya került, benne a
csoportképpel. De nem csak ezt köszönjük nekik,
hanem a sok ajándékot mikulásra, karácsonyra,
húsvétra és gyermeknapra is. Külön köszönet
Bécs Bernadettnek és Kalócz Helgának a
szervezésért és anyagi támogatásért. Köszönjük
a Jutka boltnak, Víglási Imrének kedvességét, aki
a szendvicsekhez kenyérrel, margarinnal és sajt-
tal járult hozzá. Belicza Andrásnak pedig köszön-
jük, hogy az asztalokat a rendelkezésünkre boc-
sátotta, ide és vissza is szállította. 

A búcsúzó kisgyermekek a nyár folyamán is
igénybe veszik a bölcsõdét, mi pedig szeretõ
gondoskodással neveljük õket továbbra is. 

Barcsa Józsefné megbízott bölcsõdevezetõ

A lakiteleki Önkéntes Segítõk Egye-
sülete nagyon sok szeretettel vár mindenkit
a július 27-én tartandó CSALÁDI NAPRA,
melyet a Sportpályán rendezünk.
PROGRAMOK:
10 Órától arcfestés, ügyességi versenyek, játékos
családi vetélkedõk leszenk! (Szükség lesz a család
apraja-nagyjára, hiszen lesz sörivõ verseny is;
keres-sük a LÖSE legesrõsebb   emberét; s lesz
gyermek szépségverseny is 3-13 év között, melyre
külön kell jelentkedni! Délben babgulyás! Keressük a
LÖSE háziasszonyát, a süteménysütõ verseny
gyõztesét! (Reggel már hozni kell, a zsûrizés után
szét lesz osztva!) Lesz tûzoltóbemutató, a zenekar
is zenél, jönnek a Zafír-táncosok, de lesz lovas bemu-
tató,trambulinozás! A belépés díjtalan! 
TÖLTSÜNK EGYÜTT EGY SZÉP

NAPOT A CSALÁDJAINKKAL!



Kedves Olvasóink!

A szünidõre készülõ osztályokban szebbnél szebb VAKÁCIÓ feliratok díszítették
a táblákat az utolsó tanítási napon. Június második hetében sok-sok program
várta diákjainkat, ezekrõl szeretnénk képes beszámolót átadni Önöknek.

Idén is megrendeztük az Eötvös-napot. A lakiteleki és a nyárlõrinci diákok a Tõsfürdõben töltöt-
ték június 11-én a délelõttöt. Köszönjük Tornyi Gyula igazgató úrnak, Tóthné Balla Máriának, a
Lakikonyha vezetõjének és munkatársaiknak, hogy vidám, és tartalmas napunk lehetett. 

A fürdõzésen kívül Szabados Zoltán Vitéz László elõadása és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon ját-
szóháza is sok-sok érdeklõdõt vonzott.

A hetedik osztályosok
káprázatos díszítéssel
készültek a bankettre.

Köszönjük a szülõk, a
gyermekek, az osztály-

fõnökök munkáját, 
amellyel szép emlékké

tették a búcsúzást a
nyolcadikosaink

számára.

Ebben az
esztendõ-
ben 54
végzõs diák
köszönt el
tõlünk a kis
harang sza-
v á v a l .
Szak isko-
lába 25

gyermek jelentkezett, szakközépiskolába 17, gimnáziumba pedig 12. Körülbelül nyolcvan
százalékukat az elsõ helyen megjelölt intézménybe vették fel. 

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Sütõ Esztert, a 8. a
osztály tanulóját nyolc
éven át kitûnõ
b i zony í t ványáé r t ,
kimagasló közösségi
munkájáért, iskolánk jó
hírének tanulmányi és
sportversenyeken való
öregbítéséért tan-
testületünk „A lakite-
leki iskola kiváló tan-
ulója“díjban része-
sítette.

A községi pedagógusnapon iskolánk több dolgozójától köszöntünk el.
Rácz Zsuzsanna tanító néni negyven esztendõn át tanította nagy szeretet-
tel és türelemmel a kisdiákokat a betûvetés, a számolás mûvészetére.
Nyugdíjas éveire sok örömöt, vidámságot, jó pihenést kívánunk! Járvás
Ferencné, Kati néni zongoraórákon nevelte a szépre, a jóra növendékeit, s
vezette pedagógusaink kórusát. Neki is örömteli, tevékeny nyugdíjas éveket
kívánunk! Az átszervezések miatt a gazdasági hivatal megszûnt
intézményünkben. Vezetõje, Somodiné Német Ida majd negyedszázadon
át volt kiváló, lelkiismeretes, mindig segítõkész munkatársunk.
Pénztárosunk, Rózsáné Bõszén Ilona a szülõkkel és a gyermekekkel tar-
totta sok türelemmel és pontossággal a kapcsolatot. Mindkettejüknek sikeres
éveket kívánunk új munkahelyükön!
A tanévzáró ünnepségen a Tanítók fáján három új levelet helyeztünk el.
Tisztelettel emlékeztünk Kiss Béláné tanító nénire, Gulyásné Gyöngyössi
Gyöngyi tanárnõre, s a nálunk csak egy esztendõt tanító Csányi Andreára.

Az ünnepség
kedves színfolt-
ja volt Rácz
Miklós tanító úr
köszön tése.
Lezsák Sándor,
az Ország-
gyûlés alelnöke
nyújtotta át
Miklós bácsi-
nak a 60 esz-
tendõs pedagógus pályát elismerõ gyémánt diplomát. Isten éltesse kedves
Miklós bácsi sokáig erõben, egészségben!

A tanév végén nagy tisztelettel köszönöm meg mindazok segítségét, akik
idejükkel, munkájukkal, anyagi támogatásukkal, tanácsaikkal segítségünkre
voltak. Köszönöm a Szülõi Munkaközösség tagjainak és vezetõinek, hogy
az esztendõ minden napján számíthattunk rájuk. Köszönöm a pedagógu-
sok, a technikai dolgozók fáradozását, szorgalmát, kitartását. Nekik és min-
den diákunknak vidám nyarat, jó pihenést, sok-sok örömöt kívánok! 



„Amit tehát Isten 
egybekötött,
azt az ember 
szét ne válassza!“

(Mt.: 19,6.)

Tíz évi  polgári házasság után
Boros Nándor és Tercsi
Gyöngyi úgy döntöttek, hogy
szentségi házasságot is kötnek.
Ez meg is történt templomunkban
2013. május 17-én. Képünkön õk
láthatók gyermekeikkel,
Gyöngyivel és Botonddal,
valamint az õket esketõ Bagi
Ferenc atyával. Isten éltesse õket!

Elsõáldozóink
Imádkozzunk értük, hogy  hûségesek legyenek Krisztushoz!

Az elsõ sorban balról jobbra: Barta Andrea, Boros Gyöngyi, Tóth-Péli Anna, Riczu
Regina, Kõszegi Kitti, Heinrich Blanka, Tábori Kálmánné hitoktató. Második sor: Tábori
Kálmán hitoktató, Simonyi Péter, Molnár Máté, Cincik Sándor, Heinrichné Czilling
Orsolya, Heinrich Gábor, Blanka szülei, akik leányukkal együtt voltak elsõáldozók. Harmadik
sor: Csíkos Tamás, Olajos Balázs, Czombos Gergõ ministránsok, Bagi Ferenc plébános,
Rózsa Máté  és Kalló Arnold ministránsok. (Több kép: lakitelekiplebania.hu)

Úrnapi
körmenet

Az Oltáriszentség
elõtt az idei elsõál-

dozók szórák a
virágszirmot.

(Több kép:
lakitelekiplebania.hu)

K ATO L I K U S É L E T – S z e r ke s z t i: B agi  Fe r e n c  p l é b á no s

„A hívõnek az Úr megmutatja az igaz utat: feltárja elõtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára.“
( Bölcs 10,10)
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Jézus Szíve 
búcsú

Június 9-én, templomunk
búcsúján, a  nigériai szár-
mazású Dr. Esiobu Anayo
Augustus nyárlõrinci
plébános arra buzdított
bennünket, hogy tekintsük
példaképeinknek a magyar
szenteket. 
(Több kép: lakitelekiplebania.hu)

Hitvallás ecsettel

Takács István (1901-1985)

Megszoktuk, hogy templomunk oltárképén
Jézus tárja felénk a karját.  Tudjuk, hogy
Takács István festette, de tudjuk-e, valójában
ki volt õ? Az elmúlt év decemberében
Mezõkövesden, a Városi Galériában megnyílt
állandó kiállítás  lehetõséget ad rá, hogy
közelebbrõl megismerkedhessünk vele..

A kiállítást bemutató kiadványból idézünk: „Mezõkövesden, tõsgyök-
eres matyó parasztcsaládban született.(…) Származása meg is ma-
gyarázza mûvészetének egyéni és kiváló tulajdonságait: színeinek
ragyogó pompáját, dús változatú skáláját. (…) Egyházmûvészetét
mélyen vallásos szellem és a barokk ízlés mesterkéltségtõl mentes
átélése jellemzi. (…) Az egyházi festõ misszionárius, õ írja ecsetjével
a >szegények bibliáját< õ hirdeti színeivel a szegényeknek az
evangéliumot, amit életcéljául maga is megfogalmazott.“

Mindezt több mint kétszáz templom freskója is tanúsítja szerte az
országban.

Bagi Ferenc atyával és Puskás Mihály atyával megtekintettük ezt a
kiállítást. Megcsodálhattuk többek között a mester terveit, rajzait, szín-
vázlatait, amelyeket ugyanolyan alapossággal, igényességgel
készített, mint a freskókat. Laczkó Petõ Mihály festõmûvész, tanár, hit-
tel teli tárlatvezetése hozzásegített bennünket ahhoz, hogy kibon-
takozzék elõttünk Takács István hite, embersége, mûvészete.  Mihály
atya fölelevenítette a festõvel kapcsolatos személyes emlékeit,
történeteit. Ferenc atya hazatérve úgy fogalmazott, hogy a kiállítás
megtekintése nem csak mûvészi, hanem lelki élmény is.

Annak érdekében, hogy ezt az élményt másokkal is megoszthassuk,
júliusban egy napos kirándulást szervezünk Mezõkövesdre. Már most
érdeklõdni, jelentkezni  lehet Ferenc atyánál, vagy  a következõ telefon-
számokon: Tábori Kálmánné: 70/931-7860; Tábori Kálmán:   70/931-
7859

Tábori Kálmánné, Tábori Kálmán

Szentjánosbogár
Mire megjelenik a Lakiteleki Újság júniusi
száma, már elkezdõdik a Szentjánosbogár
tábor Lakiteleken. Köszönjük mindazoknak

a jóságát, nagylelkûségét,akik felhívásainkra válaszolva
már eddig is hozzájárultak az ország minden részébõl
idesereglõ gyermekek ellátásához.



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

„Az Úrra nézek szüntelen…“ [  Zso l t  16,8/a.  ]
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„Az Úrra nézek szüntelen…“

Az iskola kapúi kitárultak. Gyermekeink egy
népes csoportja azonban nem „kifelé“ veszi
az irányt. Elébb „befelé“ tartva,  a Jézus
Krisztussal való kapcsolatot, a hitbéli
közösséget, az együvétartozó szeretetet
gyakorlandó:  táborozásra indul.  

A  vezérige meghatározza az egész hét lelki
tartalmát. „Nincs különbség zsidó és görög
között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és
Õ bõkezû mindenkihez, aki segitségül hívja“
(Rm 10,12.) Magunk között  csak így mondjuk:
„görög hetet“ tartunk.  

Tudvalevõ, hogy Pál apostol missziói útja
során meglátogatja azokat a gyülekezeteket,
ahol az evangélium jó híre már gyökeret vert,
és szükségét látja, hogy személyes láto-
gatásával erõsítse a híveket a keresztyén
tanításban,  a Jézus Krisztusban való hitben,
a  kegyességi élet gyakorlatában.  

Így látogatunk el mi is „lélekben“ Troász,
Athén, Korinthus, Filippi és Efézus városaiba,
gyülekezeteibe, hogy az  –  akkor és ott,  itt és
most –   igéje és Szentlelke által  –  köztünk,
bennünk és általunk is munkálkodó Krisztus
elvégezze gyermekeink szívében, hogy
„növekedjenek a kegyelemben és a mi
Urunknak, és megtartó  Jézus
Krisztusunknak  ismeretében.“ /2Pt 3,18./

A zsoltárossal  mindnyájan az Úrra  nézve
indulunk  és járunk egész héten, úgy
megerõsödve, hogy többé soha le ne
vehessük tekintetünket Róla, Véle járjunk,
éljünk majd szüntelen.  Ámen.

„Vezess Jézusunk, Véled indulunk.
Kûzdelemre hív az élet,

Hadd kövessünk benne Téged.
Fogjad a kezünk, míg megérkezünk“

/434.dics./

ISTENRÕL 
SOHA NE FELEDKEZZ EL!

Istenrõl soha ne feledkezz el,
Gondolj Rá, mikor a Nap felkel.
Fénysugárral ébreszt a reggel,
Köszönd meg Neki szeretettel.

Imádkozz Hozzá hívõ lélekkel,
Mert szeretõ, igazságos az Isten.
Meghallgatja minden kérésedet,
Megadja, mi javadra van neked.

TUDÓS EMBEREK
VALLOMÁSAIBÓL

„A teremtésben Istent csaknem kézzel-
foghatóan tapasztalom. Nem tudom Istennek
eléggé megköszönni azt a túláradó örömet,
amit a teremtés munkája felett érzek.“

( Kepler, Johannes  csillagász 1571-1630 )

„Az igazi természettudós, amikor a teremtés
titkainak megismerésébe hatol, mindenütt
Isten ujját veszi észre. „

( Boyle, Robert kémikus 1621-1691 )

„Az igazi természettudós nem lehet Isten-
tagadó. Akinek alkalma van olyan mélyen
beletekinteni Isten mûhelyének titkaiba, mint
nekünk,  az csodálni fogja Isten minden-
tudását és örök rendjét, és alázatosan térdet
hajt Õelõtte.“ 

( Mödler, csillagász 1794-1874 )

„Jézus Krisztus nélkül szükségképpen bûn-
ben és nyomorúságban él az ember; Jézus
Krisztussal pedig megszabadul a bûntõl és a
nyomorúságtól.  Benne van minden erényünk
és minden boldogságunk. Kívüle csak bûn,
nyomorúság, tévelygés, sötétség, kétség-
beesés és halál létezik.“ 

( Pascal, Blaise természettudós 1623-1662 )

ISTENTISZTELETEK RENDJE
JÚNIUS – JÚLIUS – AUGUSZTUS

hónapokban:

Minden vasárnap
9 órakor Lakiteleken,

11 órakor Nyárlõrincen 

Minden hónap elsõ vasárnapján
reggel  8 órakor Tiszaalpáron

Aug. 24-én, szombaton úrvacsorára
elõkészítõ bûnbánati istentisztelet

17 órakor Nyárlõrincen,  
18 órakor Lakiteleken

Aug. 25-én, vasárnap  Hálaadás az Új
Kenyérért (úrvacsorás istentisztelet)

9 órakor Lakiteleken,  
11 órakor Nyárlõrincen

Alkalmainkra  szeretettel hívjuk és várjuk
Testvéreinket! 

Á L D Á S,  B É K E S S É G !  –  
I S T E N N E K  D I C S Õ S É G !

* * * * *

Köszönjük Testvéreink támogató
adományait gyülekezetünk fenntartására, 

valamint az új harangunkra. 

Bármely összegû  segítséget  hálás szívvel
fogadunk: 

Takarékszövetkezeti számlaszámunk:
52000018-15100254

T ú r m e z e i  ET ú r m e z e i  E r z s é b e tr z s é b e t
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Uram, áldalak a nyárban.
Aranykalászos határban
szál l  most  hálával  te l i
t rónusod elé az ének,
tüzéért  a  nap hevének,
mert  a  szemet ér le l i.
Esõcseppek záporáért ,
hajnalok hûs harmatáért ,
mindenért  az ég alat t
vigassággal  á ldalak.

Fr iss vetés,  szép zöld ígéret
magot hozott  és megérett ,
s  amint  lenget i  a  szél,
z izegõ,  szel íd szavával,
hi tet  tevõ himnuszával
nagy jóvoltodról  beszél.
Boldog,  aki  ért i,  hal l ja ,
s  míg aratni  indul  kar ja ,
miközben rend rendre dûl,
Téged dicsér egyedül.

Minden kicsiny búzaszemben
térdre kényszerí tesz engem,
csodatevõ Istenem.
Kezed odatette áldva
a nyár gazdag asztalára
mindennapi  kenyerem.
S asztalán a keresztfának
Fiadat  is  odaszántad,
hogy benne legyen nekünk
kenyerünk és életünk.  
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A lakiteleki Népfõiskola Gyarmati
Dezsõ Tanuszodája 2013. június 17-tõl

nyári nyitva tartás szerint 
(mindennap 7 – 20 óráig) várja az

úszni, szaunázni, napozni vágyókat!

Az uszoda melletti strandröplabda pálya használata
ingyenes. 

Az uszodai belépõjegy a sószoba használatát 
is tartalmazza.

Minden nap 18 óra után
a napijegyek árából

50% 
kedvezményt 

ad az intézmény!

Uszoda nyári nyitva tartás
2013. június 17. – augusztus 31.

Hétfõ 7 - 20 óráig
Kedd 7 - 20 óráig
Szerda 7 - 20 óráig
Csütörtök 7 - 20 óráig
Péntek 7 - 20 óráig
Szombat 7 - 20 óráig
Vasárnap 7 - 20 óráig

MEGHÍVÓ 
A Népfõiskola Alapítvány 

szeretettel meghívja Önt és kedves
családját

SZAPPANOS ISTVÁN festõmûvész
alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójára,

2013. június 25-én, kedden 14 órára, a Népfõiskola Kölcsey házába.

A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs, mûvészeti író, mûvészettörténész
A vendégeket köszönti: Lezsák Sándor, író, az Országgyûlés alelnöke

A tárlat megtekinthetõ: 2013.június 25. és július 26. között munkanapokon: 9-16 óráig

Szappanos István: 1945-ben született Kecskeméten. 1968-ban
végezte tanulmányait Szegeden, a Tanárképzõ Fõiskolán. 

Mesterei: Fischer Ernõ, Vinkler László, Cs. Patay Mihály.
1968 óta tanít, jelenleg a Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola
tanára. A festészet mûfajai közül olaj- és pasztell technikával
dolgozik. 1986-ban pedagógiai és mûvészeti tevékenységéért
Székely Bartalan díjat kapott. Vizuálpedagógiai tankönyvébõl
és jegyzeteibõl tanulnak a fõiskolai hallgatók. 1980-as években
oktatófilmeket készített.

Szülõvárosa 2002-ben Katona József díjjal tüntette ki. Festészetében, képeiben a
látványélmény és az egyéni szubjektum nyer mûvészi kifejezést. 
Tanulmányutakat tett: Csehszlovákia, Japán, Lengyelország, Olaszország, Svájc,
Ausztria

Csoportos tárlatok: Kecskemét 1968 óta, Debrecen 1969, Budapest 1971,
Hajduszoboszló, Kiskunfélegyháza 1972, Eindhoven (Hollandia)1972, Saint Tropez
(Franciaország) 1973, Cleveland (Anglia) 1983, Sopron, Kaposvár 1986, Szeged 1986,
Szekszárd 1988, Ömaya Shi, Tokyo (Japán) 1989, Krems (Ausztria) 1991, Urawa (Japán)
1991, Genf (Svájc) 1992, Vienne (Franciaország)1994,Thisted(Dánia)1996

Egyéni kiállítások: Kalocsa 1970, Kecskemét 1981, 1986, 1994, 2004, Baja 1983,
Kiskunfélegyháza 1987, Nagoya (Japán) 1991, Cegléd 1991, Solt 1991, Csengõd 1991,
Tiszakécske 1991, St. Pölten (Ausztria) 1992, Urawa (Japán) 1994, Toyota (Japán) 1996,
Budapest 1996, Hatvan 2000, Herning (Dánia) 2000, Szentes 2002, Szank 2002

Lengyel vendégek a Népfõiskolán
A lengyel törvényhozás, a szejm alelnöke szerint a magyar és a lengyel

kormánynak össze kell fognia az államközi kapcsolatok erõsítése, valamint a
jobb európai uniós pozíciók elérése érdekében. Marek Tadeusz Kuchcinski
ezt szombaton Lakiteleken mondta az MTI-nek, ahol Lezsák Sándor, az
Országgyûlés alelnöke vendégeként tartózkodott.

Közölte, hogy a lengyel és a magyar parlament közötti együttmûködés
továbbmélyítésének lehetõségeit vitatta meg Lezsák Sándorral. A lengyel
politikus természetesnek nevezte a két nemzet közötti barátság további
erõsítését. „Majdnem szomszédok vagyunk, ezeréves történelmünk
összekapcsol bennünket, a közelség okán, a gazdasági együttmûködés
lehetõségeit jobban ki kellene használni“ – mondta. Véleménye szerint a két
ország kormányainak el kellene azon gondolkodni, hogy a két ország között
építsenek vasútvonalat, hogy ne kelljen Varsótól Budapestig 14 órát utazni.

Lezsák Sándor emlékeztetett: március 14-én Varsóba látogatott, ahol a
szejm alelnökével a lengyel fõváros Bem tábornokról elnevezett kerületében
Petõfi-szobrot avatott. „A márciusi találkozón megállapodtunk abban, hogy a
Lakiteleki Népfõiskola és egy hasonló célokat felvállaló lengyel intézmény
között kapcsolatfelvételre kerül sor“ – mondta a Lakiteleki Népfõiskola
alapítója.

Lezsák Sándor fontosnak nevezte, hogy lengyel kezdeményezésre létre-
jön egy Kárpát-Európa munkacsoport, melyben hét ország vesz rész.
„Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Románia
és Ukrajna parlamenti képviselõinek elsõ találkozóját mi rendezzük novem-
berben Nyíregyházán“ – mondta az Országgyûlés alelnöke. A szejm alelnöke
Piotr Naimski képviselõnek, az IPU Magyar-Lengyel Baráti Tagozat lengyel
társelnökének társaságában érkezett szombaton Lakitelekre. Délelõtt
Fülöpjakabon jártak, ahol megtekintettek két helyi biogazdaságot, majd
Lezsák Sándor bemutatta vendégeinek a Lakiteleki Népfõiskolát.
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Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezõn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, –
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt õz elszökell.
Nem ront be az, aki betér. . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,

Avagy milyen õgyelegni?
Egy szó – egy kép – egy zamat!

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármû robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol” elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, õdöng, csavarog,
Lõdörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
– Elárulja kósza nesz –
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet...!

Gárdonyi Géza: HÉT VEZÉR
Kékfekete bársony az ég teteje, – 
abba ragyog a nagy Göncöl-szekere. 
Nótát mondok a nagy Göncöl-szerkérrõl, 
vagyis inkább a hét magyar vezérrõl. 

Árpád volt az elsõ vezér, a legfõ; 
szeme mint az oroszláné rettentõ; 
kardja, mint az istennyila úgy vágott! 
Ki is vágott minekünk egy országot. 

Árpádnak az öregapja Elõd volt, 
de biz abban sámsoni nagy erõ volt: 
rezes kopja száz esztendõs kezébe: 
unokáját üstökösként kísérte. 

Kendé-nek is fehér volt már a feje, 
mint õszel a vén havasok teteje: 
de nagyokat rikoltott a csatában: 
„Fiatalság, ezt csináld meg utánam!“ 

Ónod vezér akkor sem állt leghátul, 
ha ész kellett, még pedig a javábul; 
Ónod vezér süvegében elég volt, 
mikor az a süveg Ónod fején volt. 

Tas vezér is gyöngy hírt hagyott magárul: 
Marót királyt nadrágolta pogányul, 
Õ volt apja a dicsõ nagy Lehelnek, 
kinek kürtjét Jászberényben emeld meg! 

Várak ellen Huba vezér járt hadat, 
vas-kosokkal döntögette a falat. 
A cseheket kidobálta Nyitrából: 
„Coki bratye, az Atilla várából!“ 

Vezérek közt Tétény volt a hetedik, 
Arannyal kék felírni a tetteit! 
Mint Erdélyért nem harcolt úgy seholse, 
Azóta se veszett abból egy hold se! 

Kékfekete bársony az ég teteje. 
Hét fényes kard a nagy Göncöl-szekere: 
a hét vezér, mikor oda feltérült, 
beleszúrta a bársonyba emlékül.

SZELLEMESEN, okosan...
A nagyapó megosztja az unokával a tapasztalatait:
– Jó emésztéshez sört iszom,
– étvágytalanság esetén fehérbort iszom,
– ha alacsony a vérnyomásom, vörösbort iszom,
– magas vérnyomás esetén konyakozok,
– és ha meg vagyok hûlve, pálinkázok.
És mikor iszol vizet?
– No, olyan betegségem még sosem volt!

Családsegítõ Szolgálat
Ajánlás azoknak, akik bõvíteni kívánják

munkaerõpiaci lehetõségeiket !
Sokat spórolhat, ha most lép !

Õsztõl rá sem ismerünk az OKJ-rend-
szerre: átalakulnak vagy akár megszûnnek
tanfolyamok, emelkedik a tandíj, és hosszabb
lesz a képzési idõ is.

Az új OKJ bevezetése a 331/2012 (XI. 28.)
Kormány rendelet 13. §.  rendelkezése
értelmében 2013. szeptember 1-re módosult,
ezért 2013. január 1 és augusztus 31. között
még mindig indithatók képzések az eddigi
rendszerben!

Tehát szeptember 1-jén lép életbe az új
Országos Képzési Jegyzék, amely több szak-
képesítésnél is lényeges változásokat hoz.
Emelkednek a kötelezõen elõírt minimális
óraszámok, így a tandíj is, illetve az is
érvágás a hallgatóknak, hogy több szakma
esetén is csak alacsonyabb szintû végzettség
lesz megszerezhetõ. 

Ez utóbbira jó példa az adótanácsadó tan-
folyam, amely a jelenlegi felsõfokú képesítés
helyett õsztõl már „csak“ emelt szintû szak-
képesítés-ráépülésnek minõsül. Ez azt jelen-
ti, hogy a tanfolyam elsõsorban iskolai rend-
szerû képzésben teljesíthetõ, és érettségi
végzettséghez kötött képesítésre épül. Az
adótanácsadói végzettség a régi szisz-
témához képest tehát alacsonyabb szintûnek
számít majd, így a munkaerõpiaci értéke is
várhatóan csökkenni fog.

Kétszer annyit fizethetünk
Más képzéseknél az új rendszer jelentõs

óraszám-emelkedést hoz, ami egyet jelent a
fizetendõ díjak drasztikus emelkedésével is.
Lesz, ahol a jelenlegi – jellemzõen 180-200
órás – tanfolyam szeptembertõl már csak
320-480 órában lesz elvégezhetõ, így a je-
lentkezõk õsztõl nagyjából kétszeres
részvételi díjjal számolhatnak, de olyan is
amely az eddigi 3-4 szeresébe is kerülhet.

Szakképzettség kell a nevelõszülõknek is
Szeptembertõl azoknak, akik befogadó

szülõnek jelentkeznek, a képzés már ötszáz
órás lesz, míg eddig a nem hivatásos
nevelõszülõknek hatvan, a hivatásosoknak
pedig háromszáz óra volt. 

Néhány képzési lehetõség pl.:
1. Termékdíj ügyintézõ, jövedéki ügyintézõ,

vámügyintézõ,
2. Társadalombiztosítási és bérügyi sza-

kelõadó,
3. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztõ,
4. Pénzügyi-számviteli ügyintézõ, stb. 
Jelentkezni  2013. július 15.-ig lehet.

Érdeklõdni lehet – többek között – a Bács-
Kiskun Megyei Képzési Központnál, Kecs-
kemét, Klapka u. 35.   Tel.: 06-76-484-806

Érdemes 2013. augusztus 31-ig elkezdeni
az OKJ-tanfolyamokat, mert így a teljes
képzés (és a vizsga is) még a mostani rend-
szerben zajlik.

Tóth Sándor  családgondozó

CSODÁS MAGAR ANYANYELVÜNK!
Egyetlen más nyelv sem beszél annyi szinoním szóval,
mint a magyar! 
Egy-egy szó  finom árnyalatára számtalan példa ez a vers,
melyet 1984-ben írt a költõ, Gyimóthy Gábor Nyelvlecke
címmel.

Vandál? VANDÁL!
Lapzárta után hallottam a szomorú hírt,

hogy valamilyen „erõs“ és „bátor“
„emberke“ ma hajnalra a Tõsfürdõ mellet-
ti út szélén a nemrég telepített  összes
kisfát derékban eltörte. Sorra, mind!
Egyedül volt, vagy társra is lelt e rémséges
tetthez? Ki tudja! De akárhányan is voltak,
mindannyian egyek! Mégpedig gazem-
berek!

Szeretnék vele szembenézni, s meg-
tudni, ugyan mi vezérelte? Vajon ki elõtt
akarta mutatni erejét? Mekkora élmény
volt sorra járni a kisfákat, megállni mellet-
tünk, s hangosan röhögve elreccsenteni
gyönge, vékony testét? Mennyivel jobb
érzés ez most neki?

A földbe gyökerezett kis fácskák nem
tudtak elmenekülni, nem tudták fájdal-
mukat kifejezni!

De én igen! Mélységes felháborodással!
Még csak azt sem mondom, hogy nem
kívánok méltó büntetést. Méltót?... Cz.E.
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Betekintés a lovas világba!

Magyar Vándor-LÓ Egyesület, Lakitelek
Magyar Vándor: egy jókedvû, humoros, helyzetkomikumokkal bõvelkedõ, köny-

nyû film, mely nem a magyarok történetének tanítására készült. Egy Etelközben
átmulatott búcsúest után másnaposan ébredõ vezéreink indulnának „hont foglal-
ni“, csakhogy a magyarok otthagyták õket, nincs, akiket átvezessenek a szoroson.
Keresésükre indulnak, miközben lóháton bejárja az egész magyar történelmet:
Álmos, Elõd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm; azaz a hét honfoglaló vezér.

Hogy van-e ehhez a témához, ehhez a történethez köze, kapcsolata, kötõdése
a lakiteleki Magyar Vándor-ló Hagyományõrzõ Egyesületnek, arra a beszélgetés
végére megtudhatja mindenki a választ. Annyi biztos, hogy a lónak összekötõ
szerepe van a két „csapat“ között; de a magyar történelem szeretete, ehhez a
korhoz való különös kötõdésnek  úgyszintén. 

Sõt, amikor megláttam ezt a kis hazai csoportot Kunszálláson, a
Nyeregszemlén, egy jurta elõtt üldögéltek, nyilvánvalóvá is vált! 

Most egy kicsit faggatózom, hogy még többet megtudjunk róluk.

– Van-e kapcsolat a film címe és a nevetek között? –  vágjunk is bele rögtön a
közepébe!
– A nevünknek nem a film az apropója, hanem Magyar Zoltán tornász, aki a MA-
GYAR-VÁNDOR elnevezésû lólengést, mint Hungaricumot a világ sportéletében
meghonosította. Természetesen a hont mi is magunkénak érezzük, mint a vezérek
is, és szeretünk vándorolni szerte az országban. Nagyon szeretünk lovastúrázni,
tucatnyi alkalommal voltak már közös kirándulásaink, nyaralásaink.
– Most, hogy kiderült, hogy a SZERTORNA lólengésébõl, a „magyar vándor“
tornászelemrõl neveztétek el az egyesületet, kicsit meglepõdtem, mert bevallom,
erre nem gondoltam!  Azért meghökkentõ nekem, mert hagyományõrzõ lovasok
vagytok, mégis egy teljesen más irányzat adta a névválasztást!  Miként kap-
csolódik ez egy ÉLÕ LOVAS CSAPATHOZ? 
– A szertornás Magyar Vándort azért kapcsoltuk hozzánk, mert ez egy
Hungaricum és ez is lovon történõ vándorlást jelent, a film csak egy plusz adalék.
Jó ötlet volt a film alkotóitól, hogy ezt a címet adták, ez nekünk is megtetszett,
ezért lettünk egy kis változtatással Magyar Vándor-Ló Hagyományõrzõ
Egyesület. A nevünkben a Ló-nak egyértelmû jelentése van. 
–  A „MAGYAR VÁNDOR“ minden magyar hazafiban megtalálható, hiszen az õsi
génekben él. Mindannyian büszkék vagyunk õsmagyarjainkra, akik itt telepedtek
le a Kárpát-medencében jó pár évezreddel ezelõtt, s védték meg ezt a hont –
mindenkor –  a betolakodóktól a vándorlásaik közben. Ha ez még párosul a LÓ
szóval, akkor kap igazán egy történelmi hangulatot. Mennyiben vagytok Ti
hagyományõrzõk?
– A hagyományõrzés nemcsak abból áll, hogy korhû ruhákba öltözünk, hanem a
mindenapjainkba is próbáljuk
követni a régi hagyományokat
(sajtkészítés, állattartás, húsfel-
dolgozás, fõzés, néptánc, zene,
népmûvelõdés). Nem lehet annak
a hangulatát, érzését leírni,
amikor különbözõ évszakokban a
természetben lovagolunk
magányosan, de leginkább tár-
sasan. Látni a természet rezdülé-

seit, az évszakok változását, színeit, és a tõlünk kisebb-nagyobb távolságban élõ
emberek pillanatait.
Fontosnak tartjuk, hogy a mai fiatalság is egyre nagyob létszámban jelenjen meg
a nemzeti ünnepeinken a községi megemlékezések alkalmával, itt elsõsorban  a
nemzeti identitásunk megõrzésére gondolok. Nagyon nagy a felelõssége a jelen
kor „felnõtt“ rétegének, hiszen rajtunk is múlik, hogy magyarként meddig leszünk
jelen a Kárpát-medencében!  
– A ló és lovaglás mellett mi az „õsmagyaros“ még bennetek? 
Tudom, hogy többen is nyilaztok a csoportban. 
– A hagyományõrzés nem csak az õsmagyarságról szól, hanem a több mint 1000
éves történelmünkrõl, és ez nagyon sok mindent magába foglal.  Valóban van
közöttünk olyan, aki amatõr szinten íjászkodik, de még barantás és csikós is! Van
a tagjaink között kályhakészítõ, állattenyésztõ, lovas-sportot mûvelt ember, van
akinek remek famunkák, házak, épületek, vagy éppen bõrdíszmûves munkák
kerülnek ki a kezei közül. Van olyan tagunk, aki remélhetõleg egyszer
patkolókovács lesz majd, van aki gyönyörû kézimunkákat készít, gyönygyöt fûz,
vagy éppen a földmûvelés csínját-bínját ismeri. Remek szakácsunk, hentesünk is
van. Másik társunk szabadidejét áldozza arra, hogy a Muraközy János Honvéd
Hagyományõrzõ és Lövész Egylet zászlaja alatt az iskolásokat oktatja-neveli a
hagyományõrzésre. Dobecz Éva az iskolai lovasoktatást végzi immáron második
féléve, de a tanyájukon elõtte is oktatta már az óvodásokat is a lovaglás „csín-
jára-bínjára“.  Az állatokkal való ismerkedést az óvodások részére már évek óta
ún. tanyalátogatásokkal tesszük lehetõvé, ezen alkalmakkor megtanulhatják a
gyerekek a kukorica morzsolást, kecskefejést, soféle állattal találkoznak testközel-
bõl is, legutóbb Fekete Józseféknél egy pár napos kiscsikóval is. Lovaskocsiká-
zásokat is szoktunk szervezni.
– Mi volt az elv, amiért szövetkeztetek, létrehoztátok ezt a csoportot?
– Ez nem egy szövetkezet, amit létrehoztunk, hanem egyesület, ami azt jelenti,
hogy azonos nézetekkel, elvekkel rendelkezünk és a közösségben, együttlétben
láttuk  a csapat erejét. Ahogy fentebb elmondtuk, mindenki a saját képességeit,
tudását, tálentumát adja hozzá a közösséghez, ettõl vagyunk sokszínûek,
egyediek. Az az elvünk, hogy ne akarjunk mindannyian egyformák lenni és min-
dent ugyanúgy csinálni, hanem a célunk közös, és az ahhoz vezetõ út sokféle.
– Az együvé tartozásotokat mégis kifejezitek az
öltözködéssel, hiszen a lányokon bordó ing van, a fiúkon
pedig zöld – hozzá fekete mellény. Felirat is van a háta-
tokon, mégpedig az egyesület logója, fehér színben. 
– A logónkat Furulyás Barbara képzõmûvész tervezte
meg, ugyanúgy, mint a Muraközy Egylet logóját is.
A logóban magyaros mintában rajzolódik ki a Történelmi Magyarország,
benne pedig egy lófej látható.
– Nagyon tetszik! Kik az Egyesület alapítói? Nemcsak férfiak, hölgyek is vannak
az idén alakult csapatban.
– Az alapító tagjaink
Dobecz Éva, Dobecz
Gilbert, Fekete József,
Boros Sándor, Boros
Rebeka, Kasztel Antal,
Jóljárt János, Jóljárt
László, Heinrich
Gábor és Heinrichné
Czilling Orsolya.
– Mennyire nyitott a társaság? Kiket vártok magatok közé? Csak lovasokat? Vagy
csak olyanokat, akik íjászkodnak, netán õsmagyar ismeretekkel rendelkeznek?
– A csapatot segítik még a tagok családtagajai, barátai és a velünk rokonszen-
vezõ ismeretlen ismerõsök. Kiket várunk magunk közé? Õszintén? Azokat,
akiket a sors hozzánk irányít, nem toborzunk, ez nem egy hadsereg. Aki akar,
megkeres minket. Reméljük, hogy Lakiteleken és a környéken nagyon sok
olyan ember van, akiknek tetszik majd a szabad akarat és a kibontakozás
lehetõsége, amit a kereteink adnak. Vándorlásaink során be is bizonyosodott
számtalanszor, hogy sok magyar ember él körülöttünk, olyanok is, akik nem
feltétlen kaftánban vagy huszárruhában vannak, csak a városi betonrengeteg
közepén egy vödörrel odaszaladnak megitatni a tikkadozó lovainkat, vagy
tudják, hogy hol milyen gyógyfüvet kell szedni, ha kólikázik a lovunk, mikor a
legjobb vetni a zabot, esetleg egy kemencébe tüzet rak nekünk fáradt lovasok-
nak éjszakára, hogy ne fázzunk. Mindezt azért, mert közösséget érez velünk.
– Tényleg, szoktatok beszélgetni az õsmagyarokról, a szokásaikról?

Folyt. 
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Van-e valamiféle „elméleti“ kapocs is, mely összetartja a csoportot?  Milyen
keretek között mélyítitek a tudásotokat, hogyan osztjátok meg egymással és
másokkal ezt a tudásanyagot? Terveztek-e meghívni elõadókat e témában
Lakitelekre, hogy mások is többet tudhassanak minderrõl –  általatok? 
– Nagyon sok mindenrõl szoktunk beszélgetni, õsmagyarokról, hagyományokról,
gyereknevelésrõl, családról, a társadalomról, lovakról, földmûvelésrõl és amirõl
egy baráti társaság szokott. Hogy azon a napon ki milyen kínos helyzetbe kevere-
dett, vagy hogyan oldott meg egy élethelyzetet, problémát. Arról, amihez a társunk
ért, amit egymástól el tudunk sajátítani, amiben egymásnak segíteni tudunk.
– Mi a tevékenységetek? Milyen terveket dolgoztatok ki, hol szeretnétek fellépni, bemu-
tatkozni? Vagy csak eljártok „portyázni“ – a jó együtt lenni – lazasággal? Persze,
hogy az is remek dolog, sõt, kell is! De elõre megtervezett programotok van-e?
– Nem dolgozunk „3 éves tervekben“, de vannak elképzeléseink. Mivel a csapat
tagjainak különösen fontos a lovas és egyéb hagyományaink ápolása, szeretnénk
a felnövekvõ generációt a hagyományaink szeretete és megõrzése felé terelni. A
közeljövõben tervezzük a Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész
Egylet tagjainak lovas képzését, remélhetõleg néhány éven belül saját huszárjai is
lesznek így az Egyletnek, és ezáltal a falunak is. Eddig is sokunk hozzájárult a
lakiteleki kulturális élethez, akár azzal, hogy gyermekeit erre nevelte, efelé terelte,
akár saját fizikai vagy szellemi alkotásával. Azt hiszem, minden tagunk neve
ismert a település társadalmi, kulturális életében. Vannak akik más, civil
szervezetekben is tagok. Korábban is próbáltunk sokat tenni, segíteni ez tovább-
ra is így lesz, csak most már saját szervezeti kereteink között. Egyelõre nem
tervezünk komolyabb bemutatót, reklámot magunknak, csak ami a kedvünkbõl,
lelkesedésünkbõl és leginkább lehetõségeinkbõl adódik. Mondhatnánk fordítva
is:  Kis lépés az emberiségnek, de nagy lépés az embernek! Mindanyiunknak
komolyan helyt kell állni a civil életben, és a családunknál semmi sem elõrébb
való. Ez az egyesület azért jó, mert teljesen összeegyeztethetõ a családi
életünkkel, a legtöbb összejövetelnek, programnak a gyermekeink, sõt néme-
lyikünk szülei, testvérei is részesei.
– A Széna-szalma hagyományõrzõ fellépésetekrõl, szervezõi munkátokról is
tudok! Nagyon örülök, hogy Lakitelek ezzel is büszkélkedhet, ezzel is színesebb
programokat tud létrehozni, prezentálni, vendégeket idecsalogatni. Lehet tudni,
hogy mivel teszitek még vonzóbbá a lovasok ezt a két napos rendezvényt? Lesz
valamilyen különleges bemutatótok, felvonulásotok?
– A rendezõk biztosítottak nekünk lehetõséget arra, hogy bemutatkozzunk, de ez
legyen meglepetés. Mindenki szertettel várunk.
– Dobecz Éva, a vezetõtök is zsûritag lesz a 3. Lovas szemlén, mely polgárõr ren-
dezvény ugyan, de a Magyar Vándor-lók zöme volt tag a lovas polgárõrségben is.
Átfedések is vannak, ha jól tudom, vannak lovasok, akik mindkét egyesületben is
tagok. Gondolom, ennek a jövõben sem lesz semmilyen akadálya, mert csak több
lesz vele mind a két egyesület, s annak tagsága ugyanúgy, mint a titeket figyelõk. 
– Így van. Dobecz Évát felkérték erre a tisztségre, melyet  a lovassport iránti
tisztelete miatt elvállalt. Az átfedések már megszûntek a Lakiteleki
Polgárõrséggel. Természetesen bárki lehet bármilyen más egyesületnek is
tagja, ha ez nem összeegyeztetetetlen az egyes szervezetek elvárásaival. Mint
említettük, az egyéneket és a sokszínûséget képviseljük.
– Gondolom, az õszi szüreti felvonulás kavalkádja is remek alkalom lesz arra,
hogy a település mindenféle lovasa együtt vonuljon fel. A szekerek, kocsik, hintók
mellett a hagyományõrzõk ugyanúgy jelen lesznek, mint a huszárok, dáma-
lovasok, „kobakosok“, polgárõrök, csikósok… Készültök erre is? 
– Természetesn készülünk nemcsak a helyi, hanem a környékbeli szüreti mulat-
ságokra is. Már az elmúlt években is részt vettünk ezeken az eseményeken, ez
a jövõben is így marad. Mi egyébként is keressük a jó emberek társaságát,
hangulatát és mindannyian alázattal vagyunk a lovak iránt.
– Nem rég olvastam, hogy egy esküvõi lányszöktetésben is részt vállaltatok!
Persze nem kell arra gondolni, hogy a ló hátára, maga elé fektette a felkapott
leányzót a lovas, ahogyan az a filmekben látható! Csupán jelképes tettrõl volt szó!
Honnan jött ez az ölet? Hiszen ez inkább egy betyáros dolog... 
– Egy felkérésnek tettünk eleget ezzel, de ez nem egy betyáros dolog, inkább
betyáros tett volt. A betyárok is a magyar történelem részesei, ugyanúgy ahogy a
honfoglalók. Hasonló felkérésnek a jövõben is eleget teszünk.
– Igazából nem is tudom, hogy miért kapcsollak Titeket az õsmagyarsághoz!
Talán azért, mert ezt vélem ismerni rólatok! Hiszen teljesen mindegy, hogy
õsmagyar, huszár,  csikós, vagy betyár-e a lovas!
–  Így van, mi magyarok vagyunk, ezeket a dolgokat nem kell szétválsztani. A sok-
színûség jellemzi a magyar nemzetet, mi is sokfélék vagyunk.
– Bennem öröm, büszkeség, meghatottság munkál, amikor látom, hogy lovasok

ülnek, ügetlek, vágtáznak, vagy épp
versenyeznek a pályán, mert ettõl válik
eggyé a ló és lovasa. Ezért igyekszem én
is ellátogatni minél több lovas ren-
dezvényre szerte a hazában! S büszke
vagyok arra is, hogy a családomban is
van jó pár lovas! Remélem, az unokáim
úgy nõnek fel, hogy természetes közeg
lesz nekik a ló társasága. De nemcsak
nekik, hanem valamennyi lakiteleki
kisgyermeknek, akik tananyagban tanul-
hatnak lovagolni. 

S remélem, még ennél is több egyesület, társaság fogadja majd be õket tagnak! 
Mert közösségbe tartozni jó! Gondolom, ezt Ti is megerõsítitek! 
– Valóban, hiszen jó közösségbe jó tartozni!
– Úgy legyen! Köszönöm! Sok sikert mindnyájatoknak! Czinege Edit

Dr. Magyar Gábor: 

Az emberiség legnagyobb szellemi kincse a magyar nyelv (részlet)

Mindig csak ezt halljuk, és tankönyveink sem gyõzik hangsúlyozni: ezt a szót is átvet-
tük, azt a szót is átvettük, amazt a szót is átvettük valamilyen másik nyelvbõl. Nyelvünk
mintha másodrendû, számtalan nyelvbõl véletlenszerûen összehordott, fésületlen
egyveleg lenne. A legkülönösebb: nem az idegenek, hanem a magyar tudományos
réteg véleménye az, hogy a magyar nyelv csak valamiféle hordaléknyelv.

De mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvrõl? Néhány idézet:
– Grimm, a meseíró (XIX. század), aki egyben az elsõ német tudományos nyelvtan meg-
alkotója is: „A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.“
– N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha
nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság,
tömörség, összhang és világosság.“
– G.B.Shaw drámaíró mondta: „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoz-
tam a magyar nyelvet, meggyõzõdésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem,
az életmûvem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerûen azért, mert ezen a különös,
õsi erõtõl duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket,
az érzelmek titkos rezdüléseit.“
– Grover S. Krantz amerikai kutató: „A magyar nyelv õsisége meglepõ: úgy találom,
hogy átmeneti kõkori nyelv, megelõzte az újkõkor kezdetét. Az összes helyben maradó
nyelv közül a magyar a legrégebbi.“
– Ove Berglund svéd orvos és mûfordító: „Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struk-
túrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.“
– Teller Ede atomfizikus halála elõtt pár évvel ezt mondta Pakson: „Új felfedezésem
van, miszerint: egy nyelv van, s az a magyar.“
– Isaac Asimov író: „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik
a földön: emberek és magyarok.“
– A magyar anyanyelvû nagy matematikusok is többször vallották: magyar anyanyelvvel
könnyû nagy matematikusnak lenni. Itt nagy titok lappang a háttérben. Mert nem ter-
mészetes, hogy éppen és csakis a „magyar értelmiségi“ réteg igyekezik lealacsonyítani
és pocskondiázni a magyar nyelvet és a magyar szellemi értékeket.
–  De hogy a jelenkornál maradjunk: bizonyára sokan emlékeznek a Budapesten bemu-
tatott, Millenárison felépített Álmok álmodói „Világra szóló magyarok“ címû kiál-
lításra. Nos, aki ezt a kiállítást nyitott szemmel végignézte, meg-
hökkenhetett: mi kitalálni való maradt másoknak? Bizony nem sok.
Tudjuk leleményeink sorát? Ejtõernyõ, szélturbina, taposó-
malom, markológép, lánchíd, személyfelvonó, vízturbina, gõztur-
bina, dinamó, elektromotor, porlasztó, benzinmotor, benzinmo-
toros autó, torziós inga, villamos gyújtóberendezés, a vasút villa-
mosítása, automata sebességváltó, bolygókerekes sebesség-
váltó, bakelit hanglemez, sötétkamra, porcelánfajansz, telefon-
központ, számítógép, golyóstoll, gyufa, helikopter, lökhajtású repülõ, torpedó (robot-
repülõgép), világító dióda, holdradar, a kozmikus sugárzás és a biomágnesesség fel-
fedezése, abszolút geometria – mely az általános relativitás alapköve, hangosfilm, kép-
távíró, a stressz fogalma, hologram stb., stb., stb..., s hogy még régebbi eleinkrõl is meg-
emlékezzünk: kerék, fazekaskorong, tejpor, kengyel, visszacsapó íj, gomb, fehérnemû, sza-
una, központi fûtés, réz, vörösréz, acélrugó, kocsi (hintó), és bizony az írás és a könyv is!
Márpedig a felsoroltak (és még sok-sok további) kiteszik a mai mûvelt világ alappillé-
reit. Tehát csaknem mindannak az alapelve, amely a mai életünk alapköve, nyel-
vünkön gondolkodók teremtménye. Az alapleleményeket aztán mások tökéletesítet-
ték, kicsinyítették, nagyították, sokszorozták – és sajnos nem egyszer ellopták, ezért
sok további magyar találmány idegenek neve alatt került a köztudatba.       Folytatjuk! 
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Befejezõdött
a 2012/13-as bajnokság

Végéhez ért a Megye II. osztály Északi csoportjának bajnoki
szezonja, ahol a felnõtt és az ifjúsági csapatunk is képviselte
magát a pontvadászaton. A színes és változatozásokkal teli
bajnokságon mondhatni mindkét korosztály a vezetõség szerinti
elvárások szerint teljesített. 

A felnõtt csapat célja a 1-8. hely volt, a bajnokságban 5. helyen
végeztek, ehhez 14 gyõzelem 3 döntetlen és 9 vereség dukált.
Gazdag Attila által vezényelt csapat 62 rúgott gól mellett csak 36
gólt kapott és a 62 gólból 21-et „Gazsi“ szerzett ezzel második
helyet érte el a bajnokság góllövõ listáján egy góllal lemaradva a
keceli Filus Andor mögött. A bajnokság legjobb mérkõzése az
utolsó fordulóra maradt, ahol idegenben sikerült legyõzni a
veretlen és bajnok Kecel (gratulálunk nekik) csapatát.

Az ifjúsági csapat az utolsó fordulóban még a dobogós
helyezésért volt versenyben, végül a hatodik helyen végeztek. A
26 forduló alatt 103 gólt rúgtak (!!! ezzel a második legjobb gól-
szerzõ csapattá váltak) és 48 pontot gyûjtöttek. Több saját
nevelésû ifjúsági játékos is bemutatkozott a felnõtt bajnokságban
Madari Márton, Szabó Ádám, Tamásy Roland mellett a bajnok-
ság végére Tasi László alap emberré vált a felnõtteknél!  A házi
góllövõ lista élén Rácz Zsolt végzett 21 góllal. A két
„kiöregedett“ játékosnak, a csapatkapitány Lovas Józsefnek és
a kiváló technikai adottságokkal rendelkezõ Tamásy Rolandnak
további  sportsikereket kíván az LTE vezetõsége!

A serdülõ csapat az U16-os bajnokságban végül a 8. helyen
végzett, csak az utolsó fordulóban rosszabb gólkülönbségével
csúszott le a hetedik helyrõl. A kicsik jelentõs vérfrissítésen estek
át 19 új játékos érkezett a keretbe, köztük 4-en Szentkirályról 2
játékos Nyárlõrincrõl és Zsoldos Attila Tiszakürtrõl, így váltak a
bajnokság legszínesebb és legnagyobb létszámú együttesévé. A
legjobb góllövõ Hojsza Attila lett aki 18 mérkõzésén 18 találatot
szerzett (az ifjúsági csapatban 2 találatot). Köszönettel tartozunk
a búcsúzó játékosoknak a csapatban eltöltött szerepükért és
munkájukért Dobos Zoltánnak, Tóth Gábornak, Hojsza
Attilának és Váradi Pálnak akik az ifjúsági csapatban folytatják
. A „kicsik“a bajnokság végeztével sem álltak le minden pénteken
18 órai kezdettel találkoznak az edzéseken, ahol már 2 új játékos
is bejelentkezett Beke Bálint és Kakó Csongor személyében!

Az LTE vezetõsége és civil támogatói a 2012-2013 évi lab-
darúgó bajnokság   évadzáró vacsoráját 2013 június 29.-én
szombaton tartja 17 órás kezdettel, ahova szeretettel várják a
játékosokat, vezetõket, támogatókat és szurkolókat!

Jövõre is: HAJRÁ LAKI!          

LTE-hírek – 
szerkeszti: Verebélyi Gábor–

Hírek a nyugdí jas 
klubból!

Ahogyan az várható volt, a május 23-i össze-
jövetel nagyon jó hangulatban telt el.
Tiszaalpárról és Nyárlõrincrõl érkezett a
nyugdíjasok társasága, akikkel  régóta  köl-
csönösen  vendégül látjuk egymást. A finom
vacsora után az asztalra került lakiteleki házi
sütemények mellett számtalan kis csoportban
zajlottak a baráti beszélgetések,  de a táncot
is ropták  elég sokan. 

Június 5-én,   a délelõtti  szemerkélõ esõben
még kétséges volt, hogy  a délutánra tervezett
kerékpártúra meg lesz-e?  Végül is  meg
lehetett. A „Vasadi“ saroknál volt a találkozó
és az új gáton  a kerékpárokat tolva sétáltunk
végig, s a Klárikától kapott tájékoztatásból
megtudhattuk, nem csak szép, de mennyire
fontos is ez az új a gát. Korábban, a Tisza
áradásakor  állandó stressz és készenlét jelle-
mezte a lakosság életét. A védelmet, csak
ismétlõdõ  hatalmas ráfordításokkal és
munkával lehetett megoldani. Pl. csak az
elmúlt 15 év alatt közel fél milliárd forintot
költöttek itt  az ideiglenes védekezésre. Az
elkövetkezõ 50 évre  az Árpádszálláson lakó
240  embernek  biztos védelmet ad az új gát.
721 millió Ft-ba került  a beruházás, amelynek
nagy részét pályázati pénzbõl oldotta meg
Lakitelek. Klubvezetõnk elmondta még, hogy
alig egy év alatt épült meg ez a 2,2 kilo-
méteres  gát, pedig több tényezõ is hátráltatta
a munkálatokat. Így  a kisajátításkor a tulaj-
donosokkal folytatott egyeztetés,  az ilyenkor
szokásos ásatások  (leleteket is találtak a
régészek), továbbá a  kivágandó  130 db fát
csak  szeptemberi vágásra engedélyezte a
hatóság. A munka során 130000 köbméter
földet forgattak meg. A gát 5 méter széles – a
tetején  3 méter széles szerviz úttal – és  mag-
asabb  egy méterrel, mint volt a Tiszán a vala-
ha mért legmagasabb vízszint.

Jól esett látni, hogy kicsiny falunk ismét
szépült, gazdagabb és élhetõbb lett.

A célnál kicsit megpihentünk, s meg-
beszéltük a következõ összejövetel teendõit.
Haza már kerékpárral  tekert mindenki.

Június 19-én névnapozunk.  Bizonyára ez
is  jól fog sikerülni,  de ma még csak a ter-
vekrõl számolhatok be. A 20-25 fõnyi elsõ
félévi névnapozó vendégül látja a többieket,
akik  általában  virággal köszöntik az ünnepel-
teket. Itt is elõkerülnek a finom házi
sütemények, esetleg  házi borocskák, és vidá-
man töltjük az estét.

Július-augusztus nyári szünet.
Szeptember elején a szokásos meghívókkal

értesülünk a következõ összejövetelrõl. Máris
várom az õszt, mert olyankor szoktunk
gyönyörû kirándulást tenni a hegyekbe. Várom
a hangulatos elõadásokat (Olajos igazgató
Úrtól, Kotvitsné Marikától) és a vidám össze-
jöveteleket.

Ha van kedve és ideje, látogasson el
közénk! dr. Fincicky Sándorné

Tanácsok ingatlaneladáshoz és  
ingatlanvásárláshoz

Hûvös lakás a kánikulában is, 
klíma nélkül

Mindenki szeretne egy kellemes hûvös házat
nyáron. Képzeljük el azt, hogy a levegõ egy
szép nyári napon 35 °C, ez csak a levegõ
hõmérséklete! Amire a nap rásüt, pl. beton-
felületek, cserép, közepesen vagy teljesen
sötét színû fal, 45-50 fokosra is felmelegszik
minden probléma nélkül.

MEGOLDÁS: ÁRNYÉKOLÁS!
Ha tudunk, ültessünk nagy lombos fákat a

ház déli oldalához, mert ez az egyszerû lépés
a késõbbiekben majd megakadályozhatja,
hogy a tetõ és a falak túlzottan felmeleged-
jenek. A fa sok idõ amíg megnõ, de amit
megtehetünk, hogy ablakainkat kívülrõl
árnyékoljuk redõnnyel, ezzel megakadályoz-
zuk, hogy a napsütés bejusson a házba.

Mindenki tudja, hogy a parasztházak milyen
jó hûvösek tudnak lenni. Ez amiatt is van, hogy
ház napsütötte oldalán végig tornác vagy
veranda található, így a falat közvetlen nap-
sütés nem éri, nem tud túlzottan felmelegedni.

HÕSZIGETELÉS

A faültetés gyümölcsét nem tudjuk hamar
leszüretelni, de a hõszigetelés viszonylag
hamar megvalósítható, és nem csak a téli
fûtésszámlát csökkenti, hanem megakadályoz-
za, hogy a házunk nyáron túlzottan
felmelegedjen. Ahogy már volt róla szó, a falak
nagyon fel tudnak melegedni, ennek a hatását
már egy 5 cm-es hõszigetelés is ki tudja
védeni, de minél vastagabb annál jobb.

TETÕSZIGETELÉS

Ahogy a falakat, a tetõt is szigeteljük le.
Tehetünk a cserepek alá hõtükrös fóliát, a
padlást pedig viszonylag olcsón és egysz-
erûen tudjuk kõzet vagy üveggyapottal
szigetelni. Nyáron a lakásba bejutó hõ jelentõs
része származik az állandóan 35-40 fokos
padlásról.

SZELLÕZTETÉS

A szellõztetés nagyon fontos, de ha már
egyszer elértük, hogy a lakásban hûvösebb
legyen mint odakint, akkor nappal ne engedjük
be a meleg levegõt! Szellõztessünk az éjszakai
és hajnali órákban, legjobb 1 és 4-5 óra között
amikor a levegõ már kellõen hûvös, a nap többi
részében pedig csukott ablakok!

NÖVÉNYEK IS HÛTIK A KÖRNYEZTET

A zöld növények hûvösen tartják a
környezetüket, folyamatosan párologtatnak,
ami ugye sok energiát von el a környezetébõl.
Futassunk fel a ház falára kúszónövényt, pl.
borostyánt, a házban is körbevehetjük
magunkat dísznövényekkel.

Bár kellõen kihangsúlyoztuk, hogy a párolgás
hûti a környezetét, a párás levegõt sokkal
melegebbnek érezzük! Ne hagyjuk hogy a
lakás levegõje túlzottan párás legyen, akár
párátlaníthatunk is. A száraz levegõt sokkal
hûvösebbnek érezzük!

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

„Minél jobban hiszel kiválasztott célodban és abban, hogy elérheted
azt, annál biztosabb lehetsz, hogy így fog történni.” (Shakti Gawain)
„A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben
azt csinálja, amihez kedve van.”
„A boldogság a születése percében a legnagyobb.”



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
vállalom! (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.

Lakitelek  középpontjában 2,5
szobás, alápincézett családi ház
eldó. Tel.: 06- 20/9-78-73-72

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt akciós ajánlata

2013. július 1 – 14-ig

Finomliszt 1 kg 139.- Ft/db
Jégkrémek         79.- Ft/db
Piroska szörpök 0,7l 469.- Ft/db
XIXO Icce tea 1,5l 239.- Ft/db
Borsodi dob. sör 0,5l 179.- Ft/db

Hûtött ásványvizek, üdítõitalok és
sörök nagy választékban kaphatók!

Nyitva: H – P:    6-tól 2100-ig
SZ – V:   7-tõl 2100 -ig

Minden vásárlót szeretettel vánunk!

A
BON-BON-
BONBON

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

LADA 1500-as eladó! benzin+gáz,
vonóhoroggal, 10 hónap mûszakival.
I.á.: 170e Ft. Tel.: 06-30/433-35-32.

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

4 hónapos fekete kan kiskutya
(németjuhász és puli keverék)
elvihetõ. Lakitelek, Rákóczi
u. 18/a. Tel.: 76/448-635.

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
kéthelyiséges, kereskedelmi tevé-
kenységre alkalmas épület
(ép.:1998), illetve az épületek beren-
dezései, bútorai, használati tárgyai
eladók. Továbbá eladó egy Renault
Megane személygépkocsi is. 
Az eladásra kínált ingatlant és
ingóságokat megtekinteni a
www.intergavel.hu licit-oldalon lehet,
melyen minden, az adott eszközök
állapotával, méretével, teljesít-
ményével kapcsolatos információkat
megtalálhatnak. 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-fürdõszo-
bás albér let  k iadó!
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.     H–P: 8-tól 1730; Szo: 8-12-ig

NÉMET HASZNÁLT

BÚTOROK!Tel.: 06-
30/60-67-163

Suzuki tetõ csomagtartó olcsón
eladó! Ugyanitt 2 fotel, kanapé, 1
fenyõ éjjeliszekrény, fürdõszo-
batükör és faliszekrény (IKEA)
natúr – olcsón eladó! 
Tel: 06-20/228-04-75



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „FELESLEGES MEGKÉRDEZNEM, ÚGYSINCS RÁ

ELÉG PÉNZEM!“
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Kökény Márta
(Kalicsné Ilikének köszönjük!).  Selyemakácfát nyert: Horváth Gabriella
(Klárik Lászlónénak köszönjük!). A vacsorát nyerte: Bódorné Szabó
Mónika, (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) Kérjük, a
nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe.
(Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést nyert: Vas Jenõ, Kiss
Józsefné, Papp 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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– Gratulálok a fiához, anyuka! Vajon kitõl örökölhette ezt a nagy tudásszomját?
– (A választ, azaz a beküldendõ poént, lásd a rejtvényben!)

Vízsz. 1. A válasz kezdete (z. b.: A, SZ, Û, T). 14. Autóablakot kinyitó. 15. Titkon
magához vesz. 16. Érzékiség. 17. Intercity, röviden. 18. Világos lószín. 19. Dugo ...;
város ' Horvátországban (SELO). 20. Féldrágakõ. 22. Zsineg végei! 23. Épp az
elõbb. 24. Azer-bajdzsán NOB-jele. 25. ... Vallone; olasz színész. 27. Hosszú
trombitahang. 28. Ádám párja. 29. Helyrag, a -re párja. 30. Rófusz Ferenc rajz-
filmje. 32. Laosz része! 33. Ruhanemût esõ elõl a szárítókötélrõl sietve begyûjtõ.
36. Innen máshová. 37. ... Lanka; ázsiai szigetállam. 38. Valaminek minden más-
nál értékesebb része. 39. ... of Base; Ulf Ekberg együttese (ACE). 40. A cink
vegyjele. 41. Ilyen szelvényt vág ki és ragaszt fel a rejtvényfejtõ. 43. A szamá-
rium vegyjele. 44. ... Ridge; USA-beli város. 46. Puskát használ. 47. Ajtót szélesre
nyit. 48. Diáksportkör, röviden. 50. Izland NOB- jele. 52. Ókori görög törzs tagja.
53. Jegyet lyukaszt. 55. Féljegy! 57. Nyomul a sokaság. 60. Kossuth-díjas szín-
mûvésznõ (Marit): 61. Rõzse. 63. A ródium vegyjele. 64. Az egyiptomi szultáni
testõrség tagja. 66. A divatot követõ, bizalmas szóval. 68. Szakadatlanul
ismétlõdõ zenei motívum.

Függ. 1. A közelmúlt francia Forma-1-es autóversenyzõje (Jean). 2. Téli lab-
darúgókupa. 3. Nem kerget hiába. 4. Nagy erõvel robban. 5. Becézett Ákos. 6.
Veszélyben a sakkvezér! 7. Trombitahang. 8. Lányunk férje. 9. Lengyel férfinév.
10. Kutyaház. 11. Egyháztól elszakadt vallási csoport. 12. Tessék, itt Iátható! 13.
Zörej. 17. Jég, angolul. 20. A válasz harmadik, befejezõ része. 21. Özön. 24.
Régies kötõszó. 26. Lombos növény 28. Fatuskót feszítõ. 29. Minden bogár ez.
31. Nedves rétek lándzsás levelû, fürtös pillangós virágú növénye. 32. A válasz
második része (z. b.: M, M, B). 34. Tovább már nem zuhogó. 35.
Fûtõberendezés. 42. Itt belül. 45. A szabadba. 49. Csapattagként többszörös
világbajnok, egyéniben olimpiai bronzérmes párbajtõrözõ (Gyöngyi). 51. Utcai el-
árusítóhely. 52. Gyapjút adás háziállat. 54. Bûnhõdik. 55. ... csillagok; Gárdonyi
Géza regénye. 58. Albánia legnagyobb folyója. 59. Katonai szövetség. 62. Kaszát
élesít. 64. Mondatszó, röviden. 65. Minimum, röviden. 67. Azonban. 68. Hangos
mozi!

Egy kis mosolyt a vallásról!

Miért a zsidók kapták a Tízparancsolatot?
Elõször az Isten az arabokhoz ment:
– Arabok, itt van a parancsolatom.
– Mi az?
– Ne lopj.
– Az nem jó, mi szegények vagyunk,
nekünk is élni kell.
Ekkor ment a perzsákhoz.
– Perzsák, itt van a parancsolatom.
– Mi az? – kérdezték a perzsák.
– Ne kívánd meg felebarátod feleségét.
– Az nem jó, mi megkívánjuk.
Ekkor ment az Isten Mózeshez.
– Mózes, itt van a parancsolatom.
– Mennyibe kerül?
– Ingyen van.
– Jó, akkor adjál tízet.

A vasárnapi mise végén a tiszteletes
ezzel búcsúzik a gyülekezettõl:
– A jövõ héten a hazugság bûnérõl fogok
prédikálni. Hogy jobban megértsétek,
olvassátok el Márk 17. evangéliumát!
A következõ misét azzal kezdi az atya,
hogy kéri a híveket:
– Tegye fel a kezét, aki elolvasta Márk 17.
evangéliumát!
Hirtelen az összes kéz a magasba
emelkedik. A pap mosolyogni kezd.
– Na, errõl akarok ma nektek beszélni.
Márknak ugyanis csak 16 evangéliuma van.

A pap és a buszsofõr egyszerre kopog-
tatnak a mennyország kapuján. Kijön
Szent Péter, röviden elbeszélget velük,
majd beengedi a buszsofõrt. A pap föl-
háborodva kérdezi:
– És én? Engem, aki egész életemben
Isten szavát hirdettem, nem engedsz be?
Hogy lehet ez?
– Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, min-
denki aludt. Bezzeg amíg a buszsofõr
vezetett, addig mindenki imádkozott...

A vasárnapi mise végén így szól a pap
a gyülekezethez:
-– Van egy jó és egy rossz hírem! A jó hír
az, hogy van elég pénzünk a templom
tornyának a megjavításához. A rossz hír
az, gyermekeim, hogy mind a Ti zse-
betekben van...

Hittanórán kérdezi a pap a gyerekektõl:
– Ki tudja, milyen bûnt követett el Ádám?
Pistike jelentkezik:
– Tiltott gyümölcsöt evett.
– Helyes. És mi lett az eredménye?
– El kellett vennie Évát feleségül.

Értékesítési versenyben az Egyház
embereket bíz meg, hogy minél több

Bibliát adjanak el. Két hét múlva a
gyûlésen beszámolót tartanak. Valaki
eladott ötöt, valaki tízet, de a legnagyobb
eredményt a dadogós érte el, aki több,
mint húsz Bibliát adott el. Kérdik, hogyan
csinálta?
– A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha
nem ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-
felolvasom – mondja.

A szerzetes kimegy a hegyekbe sétálni
és elmélkedései közben hirtelen kibuk-
kan a sûrûbõl egy grizli medve.Elkezd
rohanni, a medve utána. Látja, hogy
semmi esélye, letérdel és imádkozik:
– Istenem add, hogy ez a medve irgalmas
keresztény legyen!
Isten meghallgatta imáját, a medve
letérdelt és elkezdett magában beszélni,
miközben az égre nézett:
–  Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg
amit adtál nékünk, ÁMEN!

A székely és a felesége vacsoráznak. A
nõ magára borítja a pardicsomos szószt.
Azt mondja a férjének:
– Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy
disznó!
– Ja! Azt meg még le is etted magad!

Becsönget egy házaló egy szegény
székelyhez.
– Nagyon szép utazóbõröndöt ajánlok...
– Minek az nekem?
– Hát, ha például vonaton utazik urasá-
god, ebbe rakhatja a ruháit!
– És akkor üljek ott pucéron a pálya-
udvaron?!...

Az öreg székely felkel reggel és azt
mondja az asszonynak:
– Szépet álmodtam az éjjel!
– És mi volt az? – kérdezi az asszony.
– Bukaresten voltam.
– És mi volt abba olyan szép?
– Hát..., hogy útlevél kellett hozzá!

Az öreg székelynek megbetegszik a
tehene, állatorvost hívnak. Megkapja a
gyógyszert, majd így szól a feleségének:
– Te' asszony! Kóstód már meg ezt a
gyógyszert, nehogy valami baja legyen a
tehénnek!

Két részeg elindul haza a kocsmából,
majd úgy 300 méterremegszólal az egyik: 
– Te, nagy gond van, elfelejtettem pisilni! 
Mire a másik: 
– Semmi baj, majd megtanítalak...

Egy anyának húsz évig tart, míg férfit
farag a fiából, aztán egy másik nõpedig
húsz perc alatt hülyét csinál belõle!

Szülõi értekezleten
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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.

A Levendula kiskereskedés júliusi ajánlata:
Étolaj 1l: 399.- Ft
Kristálycukor 1 kg: 279.- Ft
Halasi félfogós liszt 2kg: 365.- Ft
TchiboFamily 250 gr: 399.- Ft
Completa 200 gr:  299.- Ft bomba ár!
Dosia mosópárna 12 db-os 2 féle: 799.- Ft
Coccolino öblítõ 1l-es 10 féle illatban: 519.- Ft
Baba tusfürdõ 400ml-es 13 féle illatban: 459.- Ft
Axeaftershave-k 5 féle illatban: 1.150.- Ft
Zewawc papír 8 tekercses 3 régetû: 770.- Ft
Blend-a-dent protézisragasztó 2 féle: 990.- Ft
Blend-a-dent és coregatabs protézistisztító 
tabletták darabra is vásárolhatók 30.- Ft/db egységáron!
Törhetetlen pohár 3dl-es: 120.- Ft/db

Ezen kívül naptejek, lábápolási termékek, strandcikkek, rongyszõnyegek,
lábtörlõk, mûanyag játékok, hajfestékek, illat-és tisztítószerek széles

választékával várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján!

LAKITELEK, SZÉCHENYI KRT. 57. (focipálya mellett!)

Meghívó
Szeretettel várok minden érdeklõdõt  2013. július 13-án, szombaton, 17 órakor kezdõdõ

elõadásra, melyen a TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓTismerhetjük meg.
Meghívott  e lõadó:  Pálné Nagy Judit  hivatalos TM. tanár

He l y s z í n:  L a k i t e le k  S z i k r a  t a n ya  5 5. ,  vo l t  S z i k r a i  i s ko l a
Belépõjegy e lõvéte lben:  500. -  Ft .  Helyszínen:  1.000. -  Ft .

Részvételi szándékodat és jegyigénylésedeta köv. tel. számon teheted meg: 30/ 2492 446
Várkonyiné Kiss Teodóra

Egyesületünk tagjai júniusban is végezték megszokott járõrözõ, jelzõ tevékenységüket.
Sajnos ebben a hónapban is kérte gyászoló család a polgárõrség segítségét elhunyt
hozzátartozójuk búcsúztatásának biztonságos lebonyolításához. 

A tanév végét követõen az üdülõterületen is „megpezsdült az élet“, megnövekedett a
szórakozóhelyek látogatottsága, a fiatalok gondtalansága, meggondolatlansága szintén
további odafigyelést vár a polgárõröktõl. 

Egyesületünk lovas polgárõrei megszokott feladataik mellettkészültek a rendõrséggel
közös képzésre, valamint a Kunszálláson megrendezett Nyeregszemlére. A polgárõrség
számára a belsõ szabályzók elõírják az elõzõ gazdálkodási évrõl készített jelentés
elkészítését és az egyesület közgyûlése által történõ elfogadását.

A május 25-én megtartott közgyûlésen a jelen lévõ tagság elfogadta a beszámolót,
meghallgatta az elnök és elnökhelyettes elmúlt évre vonatkozó értékelését. Meghívott
vendégeink  – a Tiszakécskei Rendõrõrs parancsnok-helyettese Lázár Csaba r. õrnagy
és a Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségének térségi összekötõje
Somodi Sándor – szintén megköszönték, értékelték munkánkat, együttmûködésünket
és elismerõen szóltak tevékenységünkrõl. Közgyûlésünk keretében ismertette 2012. évi
gazdálkodását – a polgárõrség tevékenységének támogatására alapított – a Lakitelek
Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Jandrasits Józsefné. Tisztség-
viselõk választására is sor került, így a lovas polgárõröket képviselõ elnökhelyettesi
posztra Molnár Arnold, a titkári tisztségre ifj. Salánki Imréné, a fegyelmi bizottság
tagjai közé Varga György tagtársunkat választotta meg a közgyûlés. 

Hagyományainkhoz híven az alapítvány vacsorával fejezte ki Lakitelek közösségének
köszönetét a lakosság biztonságának, a bûncselekmények megelõzése, a közösségi
rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében végzett polgárõri tevékenység elis-
meréseként. Polgárõreink a vacsorát megelõzõen az alapítvány kuratóriumának
elnökétõl egységes formapólót vehettek át, melyet szolgálat során, rendezvényeken
viselhetünk a jövõben.

Ezúton is köszönjük tagjaink áldozatos tevékenységét, illetve a Lakitelek
Közbiztonságáért Alapítvány támogatását.

Tisztelt Lakitelekiek! Vigyázzunk értékeinkre nyáron is!

Embertársaink között azonban egyesek mások gondtalan nyaralását, pihenését
kihasználva törvénysértõ cselekményeket követnek el. A betörõk és a tolvajok soha sem
mennek szabadságra! Igaz a mondás „Alkalom szüli a tolvajt“, de az alkalmat ne Önök
teremtsék meg. 

Hajlamosak vagyunk üdülésünk során könnyelmûen viselkedni, kisebb odafigyelést
tanúsítani értéktárgyainra. A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nap-
pal nyitva tartják az ajtókat is. A betolakodó rovarok ellen a szúnyogháló megfelelõ
védelmet biztosít, de értékeik védelme szempontjából nem jelent megoldást. Sok bûnü-
gyi híradásban olvashatnak az ún. „szúnyogháló kivágás vagy letépés“ módszerérõl,
melynek során az ablakon lévõ szúnyoghálót kivágva, letépve hatolnak be a bûnözõk a
lakásba. Javasoljuk, hogy nappalra, amikor nem tartózkodnak otthon, a legnagyobb
meleg ellenére is zárják be az ablakokat, ajtókat. Az éjszakai nyitott ablak melletti alvás
esetére megoldás, hogy kapható mozgatható, mozgásérzékelõvel ellátott
riasztókészülék, amely a nyitott ablak közelében elhelyezve hangjelzéssel riaszt. 

Nyári szabadság idejére biztonságtechnikai vállalkozásoktól bérelni lehet mobil
riasztóberendezést. Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg megbízható
rokonukat, szomszédjukat, hogy levélszekrényüket rendszeresen ürítse ki, az utcai füg-
gönyöket alkalmanként húzza el, kapcsolja be a rádió,- vagy tévékészülékeket. Azt a
látszatot kell kelteni, hogy nem õrizetlen a lakás. 

Soha ne hagyják az autót lezáratlanul, értékeiket ne látható helyen tartsák. Éjszakai
pihenõ esetén soha ne az út szélén álljanak meg, mindig keressenek kivilágított
parkolót, vagy benzinkutat. A gépkocsi okmányait és az egyéb személyes iratokat is
vegyék magukhoz, helyezzék biztonságba. Ékszereket, értékes mûszaki tárgyaikat
kirándulás, strandolás idejére helyezzék biztonságba, illetve valaki mindig maradjon a
parton az értékek mellett. A gépkocsi indítókulcsát soha ne hagyják látható helyen!

Városnézõ séta közben sem feledkezzenek meg arról, hogy a zsebtol-vajoktól
óvakodjanak!. Kedvelt trükkök: az áldozat tudatos oldalba lökése, vagy ruhájának
szándékos bepiszkítása és a tisztogatás közbeni „segítsége“, cigaretta vagy tûzkérés.

Ha tetten éri a zsebtolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét, a zsebtolvaj soha
nincs egyedül! Ha bûncselekmény áldozatává váltak feljelentésüket a 112-es általá-nos
segélyhívó számon tehetik meg. A TOLVAJ SOHA NEM MEGY SZABADSÁGRA!         

Madari Róbert elnök
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Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

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

A polgárõrség hírei
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MEGNYITOTT
Tiszakécskén, a Béke u. 151. sz. alatti 

ÁZSIA ÁRUHÁZ!
(A volt UNIVER helyén!)

Ruházat, nõi-férfi-gyermek cipõk, 
táskák zoknik, fehérnemûk..., 

bizsuk, takarók... nagy választékban!

Nyitva: H – Cs: 830-tól 1800 -ig; 
P: 800-tól 1800 -ig;
Szo: 800-tól 1300 -ig;

SZERETETTEL VÁRJUK TISZAKÉCSKE 
LEGNAGYOBB ÜZLETÉBEN!

XVIII. TÕSERDÕ SZÉPE ORSZÁGOS HAGYO-
MÁNYÕRZÕ TISZAVIRÁG FESZTIVÁL

2013. július 12 -13. 14. Lakitelek - Tõserdõ 
FIGYELEM!!! Rendezvény és programtervezet,
valamint a sokféle kedvezményes belépõrõl a
http://www.toserdo.hu honlapon olvashatnak!

július 12. péntek
1300-1600-ig Gyermek és Tini Szépségverseny próbák 
1700 Grand Up Fitness Team
1800 II. Gyermek Szépségverseny (3-12 éves korig) 
1830 XII. Tini Tõserdõ Szépe (alkalmiruhában 12-16 éves korig)
1900 Madari Andor Lakiteleki alpolgármesterének köszöntõje
1910 Grand Up Fitness Team
1935 Silver Step táncosok Kiskunfélegyházáról
1945 Gyermek Szépségverseny eredményhirdetése 
2015 T.S.T. Hip Hop Stúdió – Váczi Nikolett és tanítványai
2030 XII. Tini Szépségverseny eredményhirdetése
2100 MAJKA & CURTIS
2150 T.S.T. HIP HOP Stúdió – Váczi Nikolett és tanítványai 
2210-0400-ig BOMBASTIC szabadtéri beach mega party

július 13. szombat
14h-ig a programok ingyenesek és a beléptetés a füves
területen lesz. Gyermekeknek 12 éves kor alatt és 60 év felett
ingyenes a belépés.  A helyszínen 15 h-tól 1.000 Ft a napi jegy
(04h-ig érvényes), majd 22 h-tól 1.500 Ft a napi jegy, mellyel a
Tõserdõért Alapítványt támogatja. Tehát érdemes délután vagy
kora este érkezni. Csak egy belépõ van, mely 04h-ig érvényes,
nincs külön koncert- vagy disco-belépõ. 
A belépõk külön karszalagot kapnak 18 év alatt és felett.
Karszalaggal naponta többször is be lehet lépni a fesztivál
területére.

0900 Nevezõk érkezése és koreográfia próbák /nagy színpad 
0900 Családi- és gyermekprogramok: Közlekedés ismereti

programok a Kobela Autós iskola jóvoltából.
0900 III. Bográcsos Fõzõverseny – Kakaspörkölt  (nevezés:

info@toserdo.hu)
1000 Önkéntes Véradás (Magyar Vöröskereszt!) 
1500 Kistermetû kutyusok szépségversenye (nevezni
elõre emailen, nev.díj: 500Ft.) 

1640 A kutyus szépségverseny eredményhirdetése
1700 T.S.T. Hip-Hop stúdió – Váczi Nikolett és tanítványai 
1720 XVIII. TÕSERDÕ SZÉPE verseny – FÜRDÕRUHÁBAN (16
éves kor felett)
1740 Gold Dance táncstúdió – Orgovány 
1800 III. Férfi lábszépségverseny
1810 T.S.T Hip Hop Stúdió
1820 XVIII. TÕSERDÕ SZÉPE verseny – ALKALMI RUHÁBAN

1850 T.S.T Hip-Hop Stúdió –  Váczi Niki és tanítványai
1900 Dréher – sörivó verseny
1920 A Bográcsos Kakaspörkölt fõzõverseny eredményhirdetése
1930 A XVIII. Tõserdõ Szépe verseny eredményhirdetése
1950 Kecskeméti Anett hastánc mûsora 
2000 OCHO MACHO KONCERT 
2200 Tûzijáték
2210-0400-ig BOMBASTIC szabadtéri beach mega party – a
nagy színpadról (nincs külön belépõ!!!) TST és Grand Up táncosok;
Poledance Paradise látványos tánc show; Színpadi látvány Niki
virág, multicolor laser, koktél bárpultok, nehézfüst, italakciók, stb.... 
Sztárvendég 2230 Dj. BÁRÁNY A. /2012 ÉV DJ-JE/ ; Sztárvendég
Dj. WALLAS & DIZZY  Resident: Dj Gazso + Dj Dama
Július 13. szombat 
0900 III. Bográcsos fõzõverseny – Kakaspörkölt – Nevezési díj
nincs! Csak saját részre lehet fõzni, értékesítés tilos.  Zsûri
pontozza az ízharmóniát, a tálalást-megjelenést.
1930 Eredményhirdetés
1500 Kistermetû kutyusok szépségversenye

Minden érdek lõdõt  szeretet te l  h ívunk és várunk!

OLVASÓI LEVÉL
Lakitelek jelenérõl és jövõjérõl

A hallottak és olvasottak alapján a jelenlegi
lakiteleki önkormányzat eredményesen mûködött
eddig. Sikerült a felhalmozott adósság jelentõs
részét megszüntetni, látjuk és tapasztaljuk a helyi
fejlõdést, a község problémái lényegében
megoldódnak, illetve a megoldások jó úton halad-
nak. Persze, azért maradnak megoldatlan
kérdések. A legfontosabb pl. a mezõgazdaság
országos és helyi szinten történõ talpra állítása.
Ez helyi viszonylatban abban mutatkozik meg,
hogy a Kisrét és a Sziget kiváló termõföldje telje-
sen, a Nagyrét földje pedig útban van a vadkár
miatti használhatatlanság lejtõjén. A felsõalpári
homokföldek a talajvízszint jelentõs mélységbe
süllyedése miatt szántóföldi termelésre aligha
használhatók.

Ha arra gondolok, hogy hajdan piaci napokon
sertéspiac is mûködött Lakiteleken, vagy naponta
kb. 100 tehén is járt a községi közlegelõre, elszo-
morodom, mert napjainkban alig találni haszonál-
latot a községben. Nem is ez a nagy hiány! Hanem
az állattartás és termés utáni bevétel hiánya, ami
jó néhány millió forint kiesést jelent a lakitelekiek
zsebébõl! Tehát az önellátás és a munkahely
nélküli önfenntartás, a létbiztonság hiányzik!

A mezõgazdaság ilyen mélyre süllyedésének a
legfõbb oka, hogy valamikor – így vagy úgy  – elvet-
ték a földtulajdont, és amikor a rendszerváltáskor
visszaadhatták volna, csak kárpótlási jegyeket;
illetve a tsz-ek esetében csak valahol és sokszor
osztatlan formában adtak földet. Még a volt saját
földjüket megmûvelték volna az emberek, de ilyen
formában és másnak a volt földje a többségnek
nem kellett, legfeljebb eladásra volt jó!

Lakitelek mezõgazdaságának másik nagy
csapása 1998 novemberében történet, amikor
Szolnok-Tószeg árvízmentesítése céljából felrob-
bantották az ún. nyári gátat, mely átlagban 10-20
évig is védte a jó Tisza menti 4300 hektár ter-
mõföldet. Még nagyobb baj, hogy a mai napig nem
történt meg a gát helyreállítása, így a jó termõföld
hasznavehetetlenné vált. Az EU-ba történt
belépésünk után rögtön rákényszerült – ter-
mészetvédelem címén – erre a 4.300 hektár földre
úgy, hogy nagy részét kisajátítással fenyegetve a
tulajdonosokat, felvásárolta, és akinek itt
szórványban maradt földje, nem tudja használni.
Sajnos errõl sem országos, sem helyi szinten nem
lehet hallani! Sajnos nincs gazdája a gátnak, ezért
felelõsség terheli az önkormányzatokat és a vízü-
gyi intézeteket.  Ideje lenne Lakitelek-Tiszaalpár-
Bokros önkormányzatainak tiszta vizet önteni a
pohárba, megoldani a problémát! A nemzeti park-
tól kellene az elvett földet visszavenni, hogy a
gazdák földhöz, munkahelyhez juthassanak!

A termõföld a legnagyobb nemzeti érték, amivel
nagyon rosszul bántak a volt hatalmon lévõk az
elmúlt idõszakokban. A most vajúdó földtörvény
egyelõre eléggé ellentmondásosnak tûnik, ezért a
demokrácia és a népakarat érdekében talán
indokolt lenne errõl népszavazást tartani.

Annál is inkább, mert „ ... a nemzet megmara-
dásának záloga a termõföld, és a méhében lévõ
ivóvíz birtoklásának és használatának mikéntje...“

Dr. Repkény István ny. fõállatorvos


