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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXVI. évfolyam 4. szám (ÁPRILIS)  Szent György hava,  Tavaszhó, Szelek hava 
(MÁJUS) Pünkösd hava,  Tavaszutó, Ígéret hava      

„Minden ember egy megismételhetetlen csoda, és a hozzá vezetõ útnak is csodának kell lennie.“ 

Mindennél erõsebb kapocs 
az anyai szeretet...

Szép idõben, amikor minden
nyugodt és csendes, amikor a
pajkos szellõ még a fák leveleit
sem rezegteti, és a virágokat sem
hintáztatja, hogy a pillangókkal in-
cselkedjen, ilyenkor a mi házunkhoz is
elhallatszik a lágyan búgó déli harangszó.
Most is az idehalló kongás ihletett egy kis merengésre... 

Emlékszem, a gyerekeim nemigen szívesen maradtak ott
az óvodában, sírtak. A kisfiamnak mondtam, hogy majd
segít az oviban is jól hallatszó „bim-bam“ dallama. „Ha majd
meghallod a harangszót, akkor gondolj arra, hogy én is
most gondolok rád!“ S ettõl megnyugodott. Annak idején
nekem is rossz volt az oviban maradni, s rendkívül fájt, hogy
a gyerekem is ugyanazt érzi: „nem szeretek az anyukámtól
távol lenni!“ Mert a legbiztosabb érzés az, ha az anya egy
karnyújtásnyira van! Mi ketten, egy életre össze vagyunk
kötve... Kilenc hónapon át az anya és gyermeke – egy!
Minden eltávolodás nehéz... de elkerülhetetlen! Ez az élet!...  

Csodálatos dolog, amikor az anya életet ad annak a
piciny gyermeknek, aki õt választotta, mert õt találta a
legjobbnak mind közül... Azért, hogy felelõsséggel,
szeretettel, odafigyeléssel, megfelelõ gondoskodással
terelgesse,  irányítsa, nevelje fel õt... 

Elõször nem is szavakat tanulunk az anyától, hanem
mosolyt, simogatást, érintést,  ölelést; az éltetõ erõt!  „Nin-
csen a gyermeknek olyan erõs vára, mint mikor az anyja õt
karjaiba zárja. Nincsen õrzõbb angyal az édesanyánál,
éberebb csillag sincs szeme sugaránál. Nincs is annyi áldás,
amennyi sok lenne, amennyit az anya meg ne érdemelne...“

Mindannyian gyermekek vagyunk otthon, legyünk akár-
hány évesek is! Édesanyánk jóságos arca, titokzatos moso-
lya, lángoló lelke mindig, minden bajban gyógyír. Puha,
simogató keze, halk szava a legmélyebb sebeket is begyó-
gyítja, és a legkuszább gondbarázdát is kisimítja! Egy édes-
anya, aki magától meggyógyul, ám ha beteg a gyermeke,
gyógyító kezének gyöngéd ereje mindennek ellen tud állni.
Gyógyít, felmelegít, erõt sugároz. Hogy honnan van ennyi
ereje? Ki tudja! A Jóisten ezt is nagyon bölcsen megoldotta.

Hogy ki õ, mi õ nekünk? Azt el nem mondhatjuk! Mert mi
még annyira sem találunk rá méltó szavakat, fogalmakat,
mint ahogyan kereste a költõóriásunk... 

De amíg itt van közöttünk, amíg együtt lehetünk Vele,
addig minden erõnk visszatér, addig minden bánat mosollyá
változik, minden könnycsepp felszárad.

Vigyázzunk mindannyian – a lehetõ legtovább – az Édes-
anyánkra! S mi, édesanyák – önmagunkra!

Czinege Edit, aki egy személyben gyermek, édesanya,
és nagymama.... 

Tûzoltó
Majális

2014. május 03.

Helyszín: a mûvelõdési ház elõtti tér

700   Reggeli zenés ébresztõ a Lakiteleki Tûzoltózenekarral
900  A rendezvényt megnyitja Felföldi Zoltán polgármester
930 A fõzõverseny indítása

Civil csapatok, munkahelyi közösségek és magánszemélyek,
családok jelentkezését várjuk. Bográcsos étel elkészítése a
feladat, amelyet a versenyre való nevezés mellett a társaságok
ebédként is el tudnak fogyasztani a rendezvényen. Versenyen
kívül is engedélyezett a fõzés a területen.

1000 Óvodások mûsora a téren és a színpadon
1030 Az újonnan érkezett tûzoltóautó ünnepélyes rendszerbe 

állítása.   
1100A Lakiteleki Tûzoltózenekar és a mazsorettek közös 

fellépése
1130 Kötélhúzás – a rendezvényre érkezett tûzoltó csapatok

összecsapása. (4 fõ/csapat), mellette a majális legerõsebb
embere (Amennyiben civil csapatok is szeretnének rajthoz állni
ebben a számban, délelõtt 11 óráig jelezzék szándékukat a
szervezõknél.) 

1230 A bográcsos ételek kóstolása, tálalás a zsûri számára
1300 Eb é d
1330 Szabados Zoltán bábelõadása
1400 A fõzõverseny eredményhirdetése, a díjak kiosztása

Ugyanekkor indul a mûvelõdési ház aulájában a „Lakitelek 
Ászai“ csocsóverseny (Nevezés a helyszínen 12 h-ig!)

1500 Zafira Dance Team 
1530 Grand Up csoport
1600 Gajdács Ágota és Belicza András

zenés gyermekmûsora
1620 Szovátai gyermek énekkar Fellépése 
1710 Kösöntyû Néptáncegyüttes
1730 Lakiteleki Citerazenekar
1800 A csocsóverseny eredményhirdetése, a díjak kiosztása
1815 Rock and roll party a színpadon! 

Hangolódás az esti bálra. Fellépnek az
Easy Dance táncosai, énekesek.

Mûsorvezetõ: Belicza András
2000 UTCABÁL Zene: Tóth István és zenekara

(A mûsorvá l tozás jogát  fenntar t ják ! )

Egész nap gokartozás, trambulin, lézerharc
a fák között, kézmûves- és kirakodóvásár!

Minden jókedvû embert szeretettel 
hívnak és várnak a szervezõk!

Április 6-án fölényes
gyõzelemmel  választotta

meg a lakosság 

Lezsák Sándort
a Bács-Kiskun megyei 
4. sz. választókörzet

országgyûlési képviselõjévé.

Gratulálunk! 
Az Isten éltesse, áldja és
segítse! Munkájához sok si-
kert kívánunk, hogy erõben,
egészségben hozza meg a
felelõsségteljes döntéseit –
mindannyiunk érdekében!
Bõvebben errõl a 3. oldalon olvashatnak

Mûvészetek  Napja
a  Mákvirágban

Idén  is  lesz
Mûvészetek

Napja  a
Mákvirágban!

2014. május 30-án, pénteken,
délután három órakor várunk
szeretettel minden érdeklõdõt

a TÁNC jegyében.  
Este  Bardócz  L.  Csaba  

váci énekes koncertje lesz

„Holdvilágpor“  címmel  majd
éjszakai holdfényvarázs éjfélig

a Mákvirág elõtti  utcában. 

Ünnepeljük  együtt  a
mûvészeket,  alkotókat  és a

mûvészetet! 

Lendvainé Dr. Erki Mária



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Heinrich György Ede (Czilling Orsolya)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet Tiszakécske
(Eü.KÖZPONT) Szolnoki u. 4.  

Tel.: 76/441-435
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KÖRZETI ORVOSAINK
w Dr. Rácz Péter (Tel.: 449-152)

A rendelési idõ:
Hétfõn: 1300 – 1530-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

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

(Tel.: 449-279; 548-078)

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

Rendelési dõ:

Hét fõ:             09 00  – 12 00

Kedd:             10 00  – 11 30

Szerda:          13 00   – 15 30

Csütör tök:      11 00   – 13 00

Péntek:  10 30   – 12 30

Tanácsadás:
Lakitelek:   szerda 1200 – 1300

Védõnõ: Horváth Lászlóné Magdika
Tel.: 449-039

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

„A múltba visszanézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs már,
ltt hagytad a házat, amit annyira szerettél 
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Nélküled üres a házunk,
Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk, 
Ha egy könnycsepp gördül, végig arcunkon 
Azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.“

Bíró István halálának
20. évfordulója

alkalmából emlékezik rá 
a szeretõ felesége és a 

család többi tagja. 

Tõle kellett fájdalommal búcsút   vennünk:

Bali József (1939)
Tóth István (1942)

Cina Sándorné Gulyás Rozália (1926)
Szabó Ildikó (1991)

Szûrszabó Jánosné Barcsa Veronika (1934)
Molnár István (1951)

Bátori Béla (1929)
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„Téged elfelejteni sosem lehet,
Sajnos meg kell tanulni élni nélküled....“

Hálás szívvel köszönjük 
mindenkinek, hogy szerettünket, 

TOMBÁCZ ZOLTÁNT

utolsó útjára elkísérték, 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család
1943-2014

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik férjemet, MOLNÁR ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osz-
toztak: felesége, fia, menye, unokái: Zsanika, Ádám

„Ajándékul adott téged az élet,
Ahogy a földnek adva a napot;
Aranynál is drágább vagy nékem, 
Az Úrnak érted hálát adok. 

Messze sodorhat tõled az élet,
Mégis mindig gondolok reád;
Magammal hordom szent örökségedet,
Megõrizem arcod mosolyát.“

Fájó szívvel emlékezünk
Kovács Jánosra, 

halálnak 10. évfordulóján: szeretõ családja

„Szívünk egy darabja távozott veled,
Mindig hiányozni fogsz, te áldott jó lélek.
A halál nem jelent feledést és véget.
Míg élnek azok, kik szeretnek Téged.“

Fájó szívvel emlékezünk 
Stankováczki

Istvánra, 
halálnak 10. évfordulóján: 

szeretõ családja

„Suhanva száll az élet tova, 
ami elmúlt, nem jön vissza soha. 
Bár lassan mindent elvesztünk, 
de lesz, kit örökké szeretünk.“
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Megrendültünk, amikor kaptuk
a hírt, hogy március 26-án 
75 éves korában elhunyt

vitéz Tiszaugi-SzabóTamás
író, helytörténész, újságíró.

A Lakiteleki Újság hasábjaink is igen sokszor
jelent meg írása. Ismerhették a környék neves

családjairól szóló köteteit, kutatásainak
történeteit, a 80 éves Tiszaugi hídról szóló

könyvét – sok más egyéb között.
Kedves Tamás! Isten veled!

Adjon Neked a Mindenható örök nyugodalmat! 

,,Nem volt Õ nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz oly közel álló."

KÖSZÖNET

Köszönjük mindazoknak, akik 

DÖNCZÕ TIBOR 

temetésén megjelentek, fájdalmunkban 
osztoztak, koszorút, virágot hoztak.

Gyászoló húgaik és családjaik.
„Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél, 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre,
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha idõnk lejárt.“

BALLA ÁRPÁDNÉ
Monitor Julianna

halálnak 
3. évfordulójára 

emlékeznek 

szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 

TAMÁSI JÓZSEF 
halálának 1. évfordulóján, 

mely máj. 19-én lesz.

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis 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.

Emlékezés IFJ. TAR MIHÁLY születése 60.,
halálának 10. évfordulójára

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idõ van, s kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok.
Ha teli Hold van, az értetek ragyog, 
az azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hulló csillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok el imát értem.
Én is imát mondok értetek, hogy boldog lehessen szívetek.

Szeretõ Édesanyád, feleséged és a család.
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Választottunk 
2014. április 6-án! 
Ismét „sárga lett az ország“,

gyõzött a Fidesz-KDNP, mégpedig kétharmados több-
séggel!

Április 6-án  a részvétel Lakiteleken elmaradt az országos átlagtól
(61,24%), ugyanis most a választópolgároknak csak 53,14%-a jelent
meg a szavazófülkékben. A legtöbben az Emeletes iskolában és a
Régi óvodában jelentek meg (mindkét esetben 54,91%), a
legkevesebben pedig Kapásfaluban (43,41%).

Egyéni szavazatok:

A táblázatból látható, hogy Lezsák Sándor az összes leadott szavazat
több mint 60%-ával toronymagasan megnyerte a választást Lakiteleken.
Az 1911 leadott szavazatból 1152 szavazatot söpört be.

Listás szavazatok:

A listás szavazást szintén magasan, az országos átlagot több mint 10%-
kal meghaladó szavazataránnyal a Fidesz-KDNP nyerte: 1092 szavaza-
tot gyûjtött be a pártszövetség, mely 57%-os eredményt jelent.

Összegezve elmondható, hogy Lakitelek választópolgárai 1998, 2002,
2006 és 2010 után ismét bizalmat szavaztak Lezsák Sándornak,
valamint a Fidesz-KDNP-nek. 2010 után második alkalommal is a Jobbik
lett Lakiteleken a második erõ, a baloldal pedig csak a harmadik.
Váratlanul Lezsák Sándor mellett egy másik lakiteleki, Somodi Milán is
indult a választáson, aki helyi szinten, a nagy pártokhoz, valamint a
„kamupártokhoz” viszonyítva is egész jó eredményt ért el.

2014. május 25-én ismét az urnák elé járulhat Lakitelek lakossá-
ga is, akkor azt kell majd eldönteni, hogy kik képviseljék hazánkat az
Európai Parlamentben, Brüsszelben és Strasbourgban.
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LAKITELEKI BERUHÁZÁOKRÓL 
– Madari Andor, alpolgármester úr beszámolója

A hétvégén nagy érdeklõdés mellett ünnepélyes keretek között
átadásra került az új piac épülete. Ez sok mindenben meg fogja
változtatni az eddigi, bevált szokásos árusítást. Azonban elõször
pár szót a kivitelezésrõl. A kivitelezõ két hónap alatt a kiviteli ter-
vek teljes betartása mellett 52,5 millió forint plusz áfá-ért építette
meg ezt a szép komplexumot, amelyre méltán büszke lehet Lakitelek. Remélem ez névj-
egyévé is fog válni Lakiteleknek és lakiteleki termelõknek. Az új piacrészben 45 asztal lett
elhelyezve, amely a termelõi zöldség, gyümölcs-értékesítésnek biztosít helyet. A kõépület
két részére van osztva, amelyet egy kellemes átjáró szel ketté. Az épület egyik felében
egy nagy világos tér került kialakításra, amely a késõbbiekben akár üzlethelyiségként is
szolgálhat. A másik oldalon a wc-k, takarítószer-raktár és egy kisebb helyiség került elhe-
lyezésre, amelyet egyelõre a piacfelügyelõ rendelkezésére kívánunk bocsátani.

Az épület mögötti részen az eddigi gödrös, idõnként saras állapotok is megszûntek.
Megfelelõ szélességû és minõségû murvás utak állnak az odaérkezõk rendelkezésére, a
parkoláshoz és az árusításhoz korlátozott számban (12db) térkövezett parkolók épültek. 

A tervezés és a kivitelezés alatt folyamatosan figyelmet fordítottunk arra, hogy ez a tér
várhatóan újabb rendezvénytérré válhat, és ehhez a szükséges mûszaki megoldásokat
elõre kialakítsuk és biztosítsuk. Bízom benne, hogy lesz rá érdeklõdés és akár kulturális
szerepet is betölt a jövõben. Az elmúlt hónapok erõfeszítéseinek azonban csak akkor lesz
igazán értelme,ha az új piacunkat közösen meg tudjuk õrizni jelenlegi formájában és az
esetleges rongálókra, vandálokra mindannyian odafigyelünk.

Ez a beruházás a végéhez ért, de nem kell továbbra sem unatkoznunk. A következõ
nyertes pályázatunk közbeszerzésének elõkészítése folyamatban van. Ez egy energetikai
pályázat, amely keretében az emeletes iskola eddig elmaradt részeinek homlokzati és
födém szigetelésére kerül sor. A még meglevõ, régi nyílászárókat is kicseréjük. Régóta
komoly munkát és erõfeszítést jelentett az önkormányzatnak, és a karbantartóknak a
fûtési rendszer folyamatos javítása. Erre is hosszú távú megoldást jelent ez a nyertes
pályázat. A fûtési rendszer felújításával egy idõben az elavult, energiapocsékló kazánok is
cserére kerülnek. Korszerû fatüzelésû kazánok kerülnek a kazánházakba a kornak
megfelelõ gépészettel. Ezzel le tudunk válni a drága gázellátásról, és reményeink szerint
a település határaiban levõ önkormányzati területekrõl folyamatosan tudjuk biztosítani a
tüzeléshez az alapanyagot, annál is inkább mivel itt is beépítésre kerül egy apríték
tüzelésû automatizált kazán. A beruházás teljes értéke megközelítõleg 150 millió forint.
Ennél az épületnél is felvetõdött az, ami eddig is fontos volt a számunkra, hogy ha hozzá
kell nyúlni az épület homlokzatához, akkor próbáljuk meg hosszú távon vállalhatóvá tenni.
A tavalyi évben megújult óvodából az iskolába érkezõ gyerekek egy hasonlóan szép
épületbe érkezhessenek már lehetõleg szeptemberben. A beruházás várható kezdete
június közepe, a nyári szünettel egyezõen és szeptemberre a becsengetésre el kell
készülnie teljesen. Ezzel egy újabb épületünk fog megújulni és egyben gazdaságos
üzemeltetésûvé válni, ami az épület rezsi költségét várhatóan jelentõsen csökkenti.

Másik folyamatban levõ pályázatunkról is szólnék pár gondolatot. A Gondozási
Központunk 2012. decemberében beindította a tanyagondnoki szolgálatot, amely a tavalyi
évben bebizonyította, hogy nagy szükség van rá. Egyre jobban, egyre többen keresik a
szolgáltatásaikat. Ezt nagyban elõsegítette a tavalyi évben létesült nappali ellátást biz-
tosító épület, amely iránt folyamatosan nõ az érdeklõdés. A pályázatok adta lehetõségeket
kihasználva két új tanyagondnoki autóra pályáztunk és nyertünk. Végre lesz egy kilenc
személyes kisbusz, amely a nagyobb létszámú személyszállítások problémáját megoldja
és egy új terepjárót is beszerzünk. A tanyasi körzetekben sokszor problémát okoznak a
hol homokos, hol havas utak. Ez a probléma is megoldódni látszik ezután.  Ezzel a két új
jármûvel a szolgáltatás minõsége megújul és bõvül is. (A jármûvek beszerzéséhez a
pályázat a nettó összeget 100%-ban támogatja, az áfa-t pedig vissza tudjuk igényelni.) Jelenleg
az autók beszerzése az autó-forgalmazók ajánlataira várunk. Májusban a nyertes ajánlat-
tevõvel, amelyet a testület fog kiválasztani, megkötjük a szerzõdés, és várhatóan a nyár
végére rendszerbe áll a két új tanyagondnoki jármû, minden tanyán élõ megelégedésére.

Májusban még egy újabb beruházás is a kezdetét veszi a Tõserdõben, a strand területén.
Igaz nem annyira látványos, de nagyon fontos az üzemeltetõ részére, mivel az áramellátás
költségeinek a csökkentésére közel 50kw-os napelem parkot fog a kivitelezõ megépíteni. 

Ennél a beruházásnál is sikeresen tudott feladatokat vállalni és végezni az önkor-
mányzat Laki Park kft-je. Elõreláthatólag jelentõs mértékben lecsökken a strand teljes vil-
lanyszámlája, mivel a beépített ad-vesz óra leolvasása évente egyszer történik és a ter-
melés hiányát kompenzálja az üzemelési idõn túl termelõdött mennyiség. 

Folyt. a köv. oldalon...
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1987-es Lakiteleki Sátor és a Lakiteleki Találkozó, valamint
„a Lakiteleki Gondolat“ hagyománya
A lakiteleki Kézimunkaszakkör hagyományõrzõ tevékenysége
A lakiteleki Kisrét, a Szakadás, a Dög-Tisza, valamint a
Tõzegbánya természeti értékei
A lakiteleki mocsári aljnövényzet természeti értékei
A lakiteleki Oncsa telep hagyománya, mint építészeti érték
A lakiteleki Színjátszó kör sok évtizedes hagyománya
Az élõ Tisza mellett lévõ ártézi kút hagyománya
Bagi Ferenc plébános festmény gyûjteménye
Buda Ádám Tinódi-díjas énekmondó – hagyományõrzõ 
Czinege Edit kerámiakészítõ tevékenysége
Csabai kastély épített értéke (Szikra)
Csányi János bélyeggyûjtõ és helyi íjászati tevékenysége
dr. Fincicky Sándorné textilfestõ tevékenysége, történelmi
magyar zászlók festõje
Dr. Kiss Ágoston-féle ház épített értéke (Arany János utca)
dr. Révész László kisgazda országgyûlési képviselõ
(1939-1948), a Nemzetgyûlés háznagya tevékenysége
Dugár János fazekas tevékenysége
Egykori Hankovszky szálloda épített értéke (Széchenyi krt.)
Egykori Sikari-féle gyógyszertár épített értéke (Széchenyi krt.)
Fehér kereszt, mint épített érték
Gulyás Géza képzõmûvész, a Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesületének tagja képzõmûvészeti tevékenysége
Gulyásné Gyöngyösi Gyöngyi képzõmûvész, a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesületének tagja képzõmûvészeti
tevékenysége (elhunyt)
Harczos-iskola hagyománya
Horváth Zoltán-féle kastély épített érték (Makai dûlõ)
Katolikus templom és plébánia szellemi, kulturális és épített értéke
Kiss Albert-féle ház (egykor Pál tanya) épített értéke 
Koncz-kereszt, mint épített érték
Kotvics István szikvízkészítõ tevékenysége
Kösöntyû Néptánccsoport munkássága

Községi Könyvtár épületének épített értéke
Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület sok évtizedes ha-
gyománya (1940-ben alakult)
Lakiteleki Népdalkör munkássága
Lakiteleki Népfõiskola Emigrációs Gyûjteménye
munkássága
Lakiteleki Népfõiskola hagyománya és munkássága
Lakiteleki Torna Egylet sok évtizedes hagyománya (1927 óta)
Lévai-iskola hagyománya
Mákvirág Galéria-Drogéria értékõrzõ mun-kássága
Nagy Zsuzsanna Galériája kulturális tevé-kenysége
Pulai-Gyûjtemény hagyománya
Rácz-iskola hagyománya
Református Templom szellemi, kulturális és épített értéke
Sánta Erika ékszerkészítõ tevéknysége
Sárga-iskola hagyománya
Szabó Lajos-féle polgári ház, valamint a Zöld Kereszt
épületének épített értéke (Iskola utca)
Szelesné Kása Ilona tojásíró, a Népmûvészet Ifjú Mestere
tevékenysége
Széna vagy Szalma Fesztivál hagyományteremtõ tevékenysége
Szentirmay Tamás triatlon tevékenysége
Szikra csárda hagyománya
Szikrai-iskola hagyománya
Szuetta Béla võfély és kisbíró tevékenysége
Tanítók fája hagyománya (Eötvös Iskola)
Templom park szellemi, kulturális és épített értéke
Tölgyfa Fogadó épített értéke (Napsugár utca)
Tõserdei Vadászkastély épített értéke
Tõserdõ, valamint a szikrai Holt-Tisza természeti értékei
Vankó József festészeti tevékenysége
Varga-féle polgári ház épített értéke (Arany János utca)
Vargáné Bodor Judit paszománykészítõ tevékenysége

A Lakiteleki Települési Értéktár Bizottság által nyilvántartott, 
Nyilvántartásba vett helyi értékek (2014. 03. 14.)

A felsorolás tehát nem teljes, ennek bõvíté-
sére kérjük és várjuk az Ön segítségét is!

Ezzel a beruházásunkkal is továbbmegyünk az
általunk fontosnak tartott úton, amit már 2012-
ben elkezdtünk az iskola, majd a polgármesteri
hivatal, a rendõrség és a mûvelõdési ház tetején
elhelyezett napelemek üzembe helyezését.
Azonos célt szolgál minden intézménynél a
gázról a fatüzelésre való átállás is. Ezeken
keresztül tudjuk hatékonyan lecsökkenteni a
rezsiköltségeinket és leválni a multik iránti kiszol-
gáltatottságáról. Ezek szerint így van lehetõ-
ségünk az összespórolt pénzbõl önerõs beru-
házásokat is végezni. Igaz, ezek nem olyan nagy
összegek, de sokszor ezekbõl is szép dolgokat
tudunk létrehozni, mert sok kicsi sokra megy.

A nyáridõszak lesz az ideje a mûvelõdési ház
színháztermének megújítására, ennek kereté-
ben a nézõtér székei és a padozat fog megújul-
ni. Ezen túl még a külsõ klubszoba parkettáját is
felcsiszoltatjuk, lakkoztatjuk és további rak-
tározásra alkalmas terek lesznek kialakítva.

A nyárra van még két fontos feladatunk.
Várhatóan a mûvelõdési ház elõtt a faházkávézó
közelében megépül a fiatalok részére az általunk
kamaszjátszótérnek nevezett tér. Reményeink
szerint fiataljaink ezután ezt fogják használni és
nem az eddigiekben megújított köztereket. Itt
különbözõ ugrató elemek lesznek aszfaltozott
aljzatra kihelyezve bmx-s és gördeszkások ré-
szére. Ezen kívül még kosárlabdapalánk, nyújtó
és padok lesznek a kikapcsolódást keresõk szóra-
kozására. Mind ezt egy napelemes kandeláber
fogja megvilágítani. Egész nap a mûvelõdési ház
szolgáltatásait is igénybe lehet venni. Ezek közül
nagyon kedvelt a közvetlen környezetében
elérhetõ ingyenes wifi és az aulában elhelyezett
pingpong, csocsó- és billiárdasztalok.

Épül még egy kisgyermekes játszótér a falu
másik oldalán is, a Jókai utca elejénél levõ önko-
rmányzati kiserdõ szélében. Ez mind méretében
és játszóelemekben is hasonlít majd a mûve-
lõdési ház mellett közkedvelt játszótérre. Ezzel is
törlesztünk egy régi adósságot az arra élõk, több-
nyire fiatalok részére, mivel sokszor idõ hiánya
vagy a nagy távolság miatt nem tudták gyer-
mekeik élvezni a játszótér nyújtotta szórakozást.

A fentiekben vázoltam a folyamatban levõ dol-
gainkat, de az önkormányzat továbbra is fárad-
hatatlanul elkötelezett a település szépítése, fej-
lesztése és élhetõvé tétele érdekében. Jelenleg
is van több beadott és beadásra váró pályáza-
tunk, de ezekrõl korai lenne még bármit is mon-
dani felelõsséggel, csak hiú ábrándokat kerget-
nénk, ha bárki is kézpénznek venné ezek sikerét.

Kedves Lakitelekiek!

A Lakiteleki Újság elõzõ számaiban hírt adott arról, hogy az Értéktár Bizottság szeretné összegyûjteni
Lakitelek értékeit. Munkánkhoz nagy segítséget nyújtottak az Önök által 2006-ban javasolt értékek.
Ennek alapján állt össze az alábbi „Lakitelek helyi értéke“ lista.

Tisztelettel kérjük további segítségüket, gondolkodjunk együtt a lista bõvítésérõl! Helyi értéknek java-
solható az az alkotó tevékenység, tárgy, kultúra, hagyomány, táj, élõvilág, szellemi és anyagi, természeti,
közösségi érték, vagy termék, amely 5 évet meghaladóan van jelen, vagy található meg Lakiteleken.

A közeljövõben minden háztartásba eljuttatunk egy „Helyi érték“ adatlapot, melyet kitöltve a
Lakiteleki Újság szerkesztõségében ( 6065 Lakitelek, Kossuth Lajos u. 15.) lehet leadni, vagy kérésére
az Értéktár Bizottság által adatgyûjtésre felkért segítõink: Tábori Kálmán (telefonszám: 70/ 931-78-59),
és Tóth Judit ( telefonszám: 20/ 501-30-53 ) lakiteleki lakosok szívesen felkeresik Önöket.

Várjuk és köszönettel vesszük javaslataikat! Az Értéktár Bizottság nevében:   Lezsák Sándorné 

Csongrád Bokros-Tiszalpár 
határbejáráson a Lakiteleki Lovaspolgárõrök.

Képünk van róla

ÁTADTÁK A PIACOT!
2014. április 27-én reggel 9 órától egy jó hangulatú, ünnepélyes piac-átadáson vehetett rész Lakitelek apraja
és nagyja: birtokba vehették az újonnan épített, fedett piacot!  Igen sokan voltak kíváncsiak ezen eseményre!
Volt ünnepi beszéd,   szalagátvágás, ropták a picik a néptáncot, fújta a Tûzoltó Fúvós Zenekar az ütemes nótát!
Volt mókás – jelképes – Döbrögi-kergetés, együttérzés az igazságos Lúdas Mátyással a piaci forgatagban...
Tombolán is igen sokan nyertek!  Volt sajtkóstoló, bionövények sora, de aki akart ehetett lángost, ihatott teát..
Kellemesen telt az idõ 11 óráig!

Kívánjuk, hogy legyen ez a piac mindig ilyen közkedvelt hely, mint volt vasárnap!                ge
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A Mûvelõdési Ház HÍREI
Belsõ munkák
Talán sokan hallottak már az elmúlt hónapokban
arról, hogy a mûvelõdési házunk egy pályázat
keretében belsõleg is megújul. Az elnyert támogatás
elsõ ütemét a színpad felújítására, a hang és
fénytechnikai berendezések beszerzésére,
cseréjére fordítottuk. Komoly munkák állnak még
elõttünk és remélem, hogy õszre a felújítás többi
üteme is elkészül.

Színpadavató Gálamûsor
2014. március 15-én este Színpadavató Gálamûsort
tartottunk. A kitüntetõ díjak átadása már az új
deszkákon történt. Ezúton is gratulálok minden díja-
zottnak! 
Ezután énekesek, néptáncosok, citerások, zenészek
és versmondók vették birtokukba az elkészült szín-
padot. Minden fellépõ jól érezte magát, a táncosok a
színpad pormentes borítását, a zenészek pedig az
új hangtechnikát dicsérték. Kialakítottunk egy lejára-
tot a régi zenekari árokba, amelyet színházi elõadá-
sok alkalmával - amennyiben szükség lesz rá - súgó-
lyukként tudunk majd használni. Az est befe-
jezéseként a Lakiteleki Színjátszó Kör elõadásában
Petõfi Sándor: A helység kalapácsa c mûvének pre-
mierjét láthatta a nagyérdemû közönség.
Az est folyamán az aulában „Lakiteleki értékeink“
címmel kiállítást rendeztünk, ahol megtekinthetõ volt
a Helyi Értéktár Bizottság által kiválasztott nép-
mûvészeket, iparmûvészeket, képzõmûvészeket,
gyûjteményeket és értékként nyilvántartott épüle-
teket, földrajzi helyeket bemutató, felsoroló tárlatunk.

Állandó programok
Folyamatos rendszerességgel tart a házban
használtruha börzét a Nagycsaládosok Egyesülete,
amely mindig nagy érdeklõdésre tart számot. 
A Nyugdíjas Klub és az Énekkar tagjai rendszeresen
találkoznak, érdekes elõadásokat szerveznek,
együtt vannak és készülnek többek között a májusi
tõserdei Megyei Nyugdíjas Találkozó lebonyo-
lítására.
Keddenként a ping-pong klub tart edzést, a Tûzoltó
zenekar próbái és egy meglepetés zenekar próbái is
zajlanak. Errõl nemsokára a közönség is hallani fog…

Költészet Napja
Április 11-én, a Magyar Költészet Napján két elõadást
is tartott a helyi versmondókból, énekesekbõl
zenészekbõl álló alkalmi társulatunk. Az általános
iskolásoknak 12 órakor mutattuk be zenés-verses
mûsorunkat olyan sikerrel, amely még minket is
meglepett. A színpadon közel 40 szereplõ lépett fel.
Késõ délután 17 órai kezdettel megismételtük a
mûsort, sõt ki is bõvítettük. A versek és zenék után
teaházzal vártuk a tisztelt közönséget az aulában és
amíg a tea fogyott, addig mi átrendeztük a színpadot.
A szünet után ismét elõadtuk Petõfi Sándor: A
helység kalapácsa c. mûvét. Egy igazán tartalmas
nap volt mindannyiunk számára, a közönség hálás
tapssal jutalmazta az elõadást.  A versmondóink, a
Pedagógus Énekkar, a Lakiteleki Színjátszó Kör,

Vadas László és Boróka citerazenekar nélkül nem
jöhetett volna létre ez a mûsor.

A Tûzoltózenekar
Személyes érintettségem okán szeretnék egy mon-
datban tudósítani a Demecser településen április 12-
én megrendezett Országos Fúvószenekari Minõsítõ
Versenyrõl. A Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület Fúvószenekara a „B" kategória Ezüst Foko-
zata díjat szerezte meg. Szõke Ferenc karnagy úr
véleménye szerint a szigorú szakmai zsûri szá-
munkra megítélt díja igen határozott elismerés, mivel
az „A“ kategóriában a „hivatásosok“ versenyeztek. 
A megmérettetésre Madari Andor elnök úr is elkísért
minket, aki a helyszínen élhette meg ezt a sikert.
Sokan talán nem tudják, hogy két évvel ezelõtt az õ
fejébõl pattant ki az ötlet a zenekar létrehozására.
Egy másfél éves zenekar életében nagy pillanat egy
ilyen minõsítõ verseny és az, hogy ilyen komoly elis-
merésben volt részünk, még csillogóbbá teszi ezt az
ezüst minõsítést.

Csintekerintõ
Rögtön vasárnap, április 13-án Romhányi Olga
óvónõ szervezésében a „Csintekerintõ“ népzenei és
népijáték találkozót élvezhette a közönség.
Rengeteg óvodás érkezett a rendezvényre, akiket a
szülõk is elkísértek. Több településrõl, köztük Érdrõl
is érkezett csoport a mûvelõdési házba. Szabados
Zoltán, mint Lakitelek Lúdas Matyija konferálta fel a
csoportokat egymás után. A rendezvény záróakkord-
ja a Kösöntyû Néptánccsoport mûsora volt. 

Húsvéti Sokadalom
Április 20-án rendezte meg elsõ alkalommal a
Hagyományõrzõ Húsvéti Sokadalmat a Muraközy
János Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület, a Vándor-
Ló Hagyományõrzõ Egyesület és a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház. Varázslatos hangulatot teremtettek
a szervezõk és a közönség. Két lovaskocsi és nótás
legények, leányok invitálták a lakosokat a helyszínre.
A kötélhúzástól a kakaslövésig kipróbálta magát a
falu apraja és nagyja is. Igazi húsvéti locsolást látha-
tott a közönség, nagyszerû versekkel, vödörrel,
vízzel… A nyuszik is fõszerepet játszottak, szépség-
versenyen és futtatásban is megmérkõztek egymás-
sal. Néptáncosok, zene, Szabados Zoli, Heinrich
Gabi és a többiek nagyon kitettek magukért.
Reméljük, hogy jövõre is találkozunk húsvét vasár-
napján.

Programjainkról bõvebben a facebook
oldalunkon találhatnak beszámolókat videók 

formájában.

A mûvelõdési ház mindenki elõtt nyitva áll.
Hétköznapokon általában munkaidõ után is bent
vagyok, a csocsózási és biliárdozási lehetõségek
adottak. 

Továbbra is várom olyan felnõtt, színjátszást ked-
velõ érdeklõdõk jelentkezését, akik valamikor már
játszottak színpadon velünk vagy akár máshol is, de
olyanokét is, akik kedvet kaptak tõlünk és kipróbál-
nák magukat a mûvelõdési ház színpadán.

Belicza András 

MEGHÍVÓ

„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletfor-
málás Lakiteleken KEOP-6.2.0/B/11-2011-
0045“ projekt kommunikációs elemének
keretében.

Szeretettel várunk minden szülõt és családtagot
Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben meg-
tartandó  „A fejlesztések bemutatása szülõknek,
családtagoknak“ elnevezésû programunkra.

Cím: 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1.
Idõpont: 2014. május 21-én 17,00-19,00 óráig

Megvalósult projektelemek, melyek a bemutatót
meghatározzák:
* Szelektív hulladékgyûjtés 
* Tankert és komposztálók

Programok:
17,00 Érkezés, jelképes vendégváró
17,15 Bemutatkozás Koordináló tanárok,
Szakértõ, Környezeti nevelési szakértõ,
Résztvevõ családtagok
17,30 Projektelemek rövid ismertetése
(koordináló tanárok)
17,45 Fejlesztés valóságban történõ bemu-
tatása (helyszíni bejárással történõ szemé-
lyes megtekintése)
18,15 Mindennapokban használható, gyakor-
lati ismeretek (szakértõ)

– A megvalósult fejlesztés hogyan használ-
ható saját háztartásunkban?
– Hogyan tudunk környezettudatosan élni és
mindennapjainkban használni azt? 
– Milyen környezeti és anyagi elõnyökkel jár,
ha szelektíven gyûjtjük a hulladékot és kom-
posztálunk? 

18,50 Értékelés (EU-s értékelõlap kitöltése) 
19,00 Rendezvény zárása

Reméljük, hogy Ön is megtisztel bennünket
jelenlétével!

Lakitelek Önkormányzata

A projektrõl további információk érhetõek el a
http://www.iskolazoldites.hu

weblapcímen.

L a k i t e l e k  Ö n k o r m á n y z a t a
C í m:  6 0 6 5  L a k i t e le k ,  S z é c h e ny i  k r t .  4 8.
Te l. :  + 3 6  ( 76 )  4 49 - 0 11,  + 3 6  ( 76 )  4 49 - 0 5 5      

E - m a i l: p o l ga r m e s t e r @ l a k i t e le k . h u       
h o n l a p :  w w w . l a k i t e l e k . h u
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Hírek a  Gondozási  Központból…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Kedves Olvasó!

Ismételten: szeretettel hívom, és várom intézményünkbe – láto-
gatóként –, aki csak körülnéz, – vendégként –, aki valakit megláto-
gat és – ellátottként –, aki szívesen lenne a nappali ellátásban, az
idõsek klubjának tagja, szeretne házi gondozás keretében segít-
séget kérni. Vagy éppen azokat, akiknek esetleg szociális
étkeztetéssel tudunk könnyebbséget, segítséget nyújtani! Várjuk a
jelzését a tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásainak igény-
bevételére is. 

Bár a tanyákon, külterületen élõk egyre nagyobb mértékben veszik igénybe a
szolgáltatást, még mindig akadnak olyan területek (pl. Tõserdõ) ahol nem sikerült
úgy kialakítanunk a kapcsolatot, ahogyan szeretnénk. 
A tanyagondnokok személyében változás történt – Csontos Mihály Ferencné,
Julika,  más munkakörbe került az egyik kft-nél, a helyét átvette:

Juhászné Péntek Rita
Elérhetõsége: 06- 70/ 416 64 54.

A másik tanyagondnok az ismert Tóth Ferenc, akinek az elérhetõsége:   06- 70/
93 17 828.

Kérjük hívják õket, ismerjék meg a munkájukat, vegyék igénybe a
segítségüket. Segítsenek, hogy mi is segíthessünk!
Az intézményünk telefonszáma: 06- 76/ 449 071, ahol segítséget lehet
kérni, ahová szükség esetén jelezni lehet.

A Húsvéti Ünnep szép volt. Felkeresett bennünket Szabó Tamás lelkész úr, és
Bagi Ferenc plébános úr. Idõseink, ellátottjaink nevében köszönöm a lehetõséget
– hiszen idõseink már nehezen mozognak, így nem jutnak el templomba. Fontos
számukra a vallásgyakorlás lehetõsége, amelyet így megtehetnek. 

Móczáné Tombácz
Edit és Kutasi Edit
szervezésében sor
került a népi hagyo-
mány õrzésére is.
Meghívottunk volt
Szelesné Kása Ilona,
aki idõseinkkel együtt
gyönyörû tojásokat
készített. Az elne-
hezedett, megfáradt
kezek szorgalmasan
dolgoztak a „hímes“ tojá-

sokon. Köszönjük, hogy
velünk volt a Népmûvészet
Mestere, hiszen tudjuk,
olvashatjuk, országos hír-
neve van, munkáiból kiállítá-
sok nyílnak, így még megtisztelõbb volt, hogy idõt szánt ránk. 

Vendégünk volt Czinege Edit, a Humán Bizottság elnöke, képviselõ. Húsvét al-
kalmából ajándékkal kedveskedett lakóinknak, s megdicsérte dolgozóink munkáját.
Kedvessége és elismerése sokat jelentett. Köszönjük.

Felföldi Zoltán Polgármester Úr látogatása, s a locsolóversei  meglepetést jelen-
tettek. Köszönjük 

ANYÁKNAPJA
Május gyönyörû hónap. Elsõ vasárnapján az

Édesanyákat, míg az utolsó vasárnapján a
Gyermekeket ünnepeljük. 

ANYÁKNAPJÁT tartunk intézmé-
nyünkben május 8-án 10 órától.
Szeretettel várunk, hívunk mindenkit, aki
szeretné ezt a pár órát, ezt a kis ünnepséget velünk tölteni. 

Az ünnepségen szerepel majd az általános iskola énekkara, és a kis óvodások is
mûsorral fognak kedveskedni nekünk. 

„Érints meg még! – ezt kérem – idõs szülõd vagyok.
Erõs karodra vágyom, mielõtt meghalok!
Érints meg, ahogy egykor érintettelek,
amikor apró voltál, kis, védtelen gyerek.
Ülj le a közelembe, fogd kezem, adj erõt,
simíts az öreg arcon, sok ráncot, vad redõt!
Melegítsd át a szívem, megfáradt tagjaim,
te rólad szólt az élet, a legszebb álmaim.“

Aranyosi Ervin: Érints meg

TOVÁBBI TERVEINK:
Programterveink között szerepel május hónapban a Hozzátartozói Találkozó;

báb- és papírvirág-készítés, de örömmel várunk mindenkit, aki régi történeteket
tudna mesélni Lakitelek községrõl, az itteni életrõl, szokásokról.
Virágmag-, virágpalánta-csereberét is szívesen szerveznénk, hiszen az látható,
hogy nagyon sokan szeretik a szép virágokat, növényeket, gyönyörû virágos
kertekkel szépítik közvetlen környezetüket. 
Szeretnék idõsek részére (is) ruhabörzét szervezni, hiszen intézményünknek
sokan adományoznak ruhákat, amelyet örömmel osztanánk szét. (Hiszen sokan
lefogynak, meghíznak, alkatuk, ízlésük változik...) Reméljük, sokan találnak nálunk
kedvükre való darabokat!

Jó egészséget  és szép hétköznapokat, szép ünnepeket kívánunk!

Bölcseletek:

– Megöregedni: rossz szokás. Ilyesmire az igazán elfoglalt embernek
amúgy sincs ideje.
– Egy napon elég idõs leszel ahhoz, hogy újra meséket olvass.
– Az ember változik a korral: (...) megjön a kedve az állandóságra!
– Az embernek túl késõn jön meg az esze és túl hamar öregszik meg.
– Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnõttkor és a „remekül
nézel ki“.



Kedves Olvasóink!

Idén tizenkilencedik alkalommal ren-
deztünk országos történelmi versenyt

általános iskolás, és tizedik alkalommal Kárpát-medencei
történelmi versenyt középiskolás csapatok számára. A
vetélkedõn közel 150 csapat játszott velünk. A „kisebbek“
versenyének „A végek dicsérete“ címet adtuk. Témánk
a hódoltság kora volt. A feladatlapok a Keresztény Élet c.
hetilapban jelentek meg. A három írásbeli forduló legjobb
húsz csapatát hívtuk a Lakiteleki Népfõiskolán március
28-án megrendezett döntõbe. A gyermekek magas szintû
felkészültségrõl adtak tanúbizonyságot. A játék
történetében eddig egyetlen alkalommal sem volt példa
arra, hogy egy csapat három egymást követõ esz-
tendõben is gyõzzön. Most tört meg a jég: az Eperföldi
Általános Iskola Eperfák csapata Kalocsáról két esztende-
je, tavaly és idén is gyõzni tudott. Gratulálunk a diákoknak
és tanáruknak, Gillichné Fejes Zsuzsannának!

A középiskolások versenyén, melyet „A legnagyobb
magyar“ címmel hirdettünk meg a reformkor idõszakát
dolgoztuk fel különös tekintettel Széchenyi István gróf
életére. A gyõztesek holtversenyben a Budai Ciszter Szent
Imre Gimnázium Clock csapata és a jászberényi Lehel Vezér
Gimnázium Lehel apródjai csapatai lettek. Felkészítõ
tanáraik: Dr. Kovács Õrs valamint Antics István. 

A középdöntõk és a döntõk résztvevõi a Népfõiskola
jóvoltából értékes könyvcsomagokkal gazdagodtak, a
legjobb csapatok pedig nyáron Széchenyi életútját követõ
utazáson vehetnek részt. Köszönjük szépen a Népfõiskola
és a Keresztény Élet Szerkesztõsége támogatását!

Terveink szerint a következõ évben a nagyságos
fejedelem, II. Rákóczi Ferenc élete és kora lesz témánk
mindkét korosztály számára.

Április 3-án a paksi atomerõmû kamionja töltött egy
napot községünkben. Számos osztályunk látogatta meg
az interaktív kiállítást. A gyerekek rendhagyó fizika órán
vettek részt. Megérthették az atomerõmûvek mûködését,
szimulátorok elõtt ülve pillanthattak bele azok vezér-
lésének titkaiba.

Április 4-én, a tápióbicskei csata évfordulóján hagyo-
mányõrzõink ismét részesei voltak a tavaszi hadjárat
fényes gyõzelme újrajátszásának. Nagy öröm volt szá-
munkra, hogy az MTV1 csatornáján is viszontláthattuk kis
vitézeinket. Várjuk azokat a fiatalokat, akik szívesen kap-
csolódnak be az egyesület munkájába! Szeretettel gratu-
lálunk továbbá parancsnokuknak, Heinrich Gábornak és
családjának fiuk, György születése alkalmából! Isten
éltesse mindnyájukat erõben, egészségben!

Április 8-án a Kecskeméti rendõrkapitányság tisztjei,
Tóth Szilvia õrnagy és Tóth Imre százados voltak
vendégeink. Esztendõk óta vezetik sikeresen nyolcadiko-
saink számára a Veszélyek projekt foglalkozásait.
Reméljük, hogy a következõ tanévtõl a kapitányság támo-
gatásával félévente két-két alkalommal minden évfolya-
munk részese lehet közlekedésbiztonsági, bûnmegelõzési
programoknak.

Április 8-án iskolánk küldöttsége Csató Tamás tanár úr
vezetésével idén is részt vett a Kerepesi temetõben
Eötvös Loránd sírjánál a tudós születésnapja alkalmából
szervezett megemlékezésen, melyre az ország minden
Eötvös iskolájának képviselõit meghívták.

Április 11-ét, A magyar költészet napját felsõseinkkel
a mûvelõdési házban ünnepeltük. Szavalt és énekelt

versekbõl álló összeállítást tekintettünk meg. A kiváló
mûsort Szabados Zoltán rendezte. A gyermekek felsza-
badultan, nagy ovációval fogadták a produkciókat, mind-
annyiunknak öröm volt látni lelkesedésüket. Köszönjük
Vadas László tanár úr és citerazenekarunk, Monzák Péter
tanár úr, Belicza András, Fincziczky Sándorné, a
Pedagógus kórus, valamint a rendezõ munkáját!

Jövendõ elsõseink beiskolázását elõkészítõ munka-
csoportunk április 14-én tartotta megbeszélését az
óvodában, majd a húsvéti szünet után, április 24-én ren-
deztük a beiratkozási szülõi értekezletet. A beiratkozás
országos idõpontja április 28-29-30. Szeretettel köszönt-
jük elsõseinket! Vidám és nagyon sikeres iskolaéveket
kívánunk nekik!

Köszönjük szépen a Szülõi munkaközösség felaján-
lását, melynek eredményeként 150 személyre kaptunk
tányérokat, evõeszközöket, poharakat a bankettek, bálok
rendezéséhez, iskolánk udvarára pedig padokat
vásároltak. Az SZMK céljaira szervezett papír-, és vas-
gyûjtés április 25-26-án volt. 

Megszépül iskolánk! Lakitelek Önkormányzata több
mint 120 millió forintot nyert pályázaton, amelybõl még a
nyáron hõszigetelést kap a fõépület, kicserélik az összes
fûtõtestet, hõszigetelt ablakokat építenek be és három
fatüzelésû kazánt is szolgálatba állítunk. Az iskola hom-
lokzata klasszicista díszítõelemeket kap. Szeptemberben
már „új ruhában“ várjuk diákjainkat és a szülõket. 

Januártól április végéig három közfoglalkoztatott
segítette munkánkat. Faragó Jánosné, Palotai Katalin és
Tóthné Dénes Mariann felügyelték iskolásaink reggeli
érkezését, az ebédeltetést, segítettek az úszásoktatásnál
a kicsik haját szárítani, ügyeltek az udvaron és még
számtalan más területen is könnyebbé tették munkánkat.
Köszönjük a sok-sok segítséget! Nagyon fognak hiá-
nyozni. Reméljük, lesz még mód rá, hogy együtt dolgoz-
hassunk!

AZ ELMÚLT HETEK VERSENYEINEK EREDMÉNYEI:

* Alapfokú mûvészeti iskolás VII. területi trombita-
versenye Kiskõrös március 21.
Szénási Bertalan az 1. korcsoportban nívódíjat kapott.

* A magyar költészet napja 2014. április 11.; rajzverseny

1. évfolyamon
I. helyezett: Dósa Kincsõ  – Tiszaalpár
II. helyezett: Pintér Boglárka– Tiszakürti 
III. helyezett: Ollári Emma – Tiszaalpár

2. évfolyamon
I. helyezett: Kakó Hanna Flóra – Lakitelek
II. helyezett: Palotai Kira 2.b – Lakitelek
III. helyezett: Szöllõsi Rebeka 2.b – Tiszaalpár

3. évfolyam
I. helyezett: Bende Dorina  3.b – Tiszaalpár
II. helyezett: Tóth-Péli Márk 3. a –Lakitelek
III. helyezett: Abonyi Diána – Tiszaalpár 

4. évfolyam
I. helyezett: Privler Zsófia 4.b – Lakitelek
II. helyezett: Ladányi Kendra – Tiszaalpár
III. helyezett Csernák Laura– Tiszaalpár
Atlétika verseny 2014. április 14-15.

3. évfolyamon – lányok

I. helyezett: Balla Vivien 3. c
II. helyezett: Révész Lili Henrietta 3. b

III. helyezett: Rimóczi Hédi 3. osztály Nyárlõrinc

3. évfolyamon – fiúk
I. helyezett: Trifont Norbert 3. osztály Nyárlõrinc
II. helyezett: Tóth-Péli Márk
III. helyezett: Heinrich Zalán 3. c

4. évfolyamon lányok
I. helyezett: Varjas Dóra 4. osztály Nyárlõrinc
II. helyezett: Kutasi Márta 4. c 
III. helyezett: Varga Panka 4. a

4. évfolyamon – fiúk
I. helyezett: Magyari Kristóf 4. osztály Nyárlõrinc
II. helyezett: Mócza István Bendegúz 4. b
III. helyezett: Anka Gyula Benedek 4. b

5. évfolyam – lányok
I. helyezett: Kissebestyén Petra 5. b
II. helyezett: Molnár Izabella 5. Nyárlõrinc
III. helyezett: Tóth - Péli Anna  5. a

5. évfolyam – fiúk
I. helyezett: Tóth Tamás 5. osztályos Nyárlõrinc
II. helyezett: Zoltán Benedek Marcell 5. a
III. helyezett: Simonyi Péter Pál 5. b

6. évfolyam – lányok
I .  helyezett : Németh Anna Bernadett 6. b
II.  helyezett : Uram Melinda 6.
II I .  helyezett : Simonyi Mart ina 6. a

6. évfolyam – fiúk 
I .  helyezett :  Il lés Bál int  6.  b
I I .  helyezett :  Pest i  Roland 6.  a
I I I .  helyezett :  Tóth Márk Imre 6.  b

Szent István Tanulmányi verseny Tiszajenõ 2014.04.25.

Matematika – 1. helyezett:  Kovács János 3. b
– 6. helyezett: Kotvics Dominik 3. b

Népdal: – Budai Veronika Diána 3. c bronz fokozat
– Anka Gyula Benedek 4. b bronz  fokozat

Történelem csapat verseny
2. helyezett : Csíkos Tamás 8.b, Nagy Mihály 8. a,
Horváth Letícia 7. a, Papp Kincsõ 7. a

Apáczai kiadó levelezõs verseny országos döntõ
Budapesten:

II. helyezett:  Varga Sándor 4. a – természetismeret
20. helyezett: Kutasi Balázs 1. a – természetismeret
21. helyezett: Kutasi Márta 4. c – matematika
Gratulálunk minden diákunknak és felkészítõ tanáraiknak!

A Tölgyfa Sportegyesület birkózóinak eredményei
Kunszentmiklóson március 29-én rendezték meg a gyer-
mek, diák birkózó versenyt, melyen 13 csapat  72 induló-
val vett részt.

Eredmények:
I. helyezett 32 kg-os súlycsoportban Somodi Armand 3.c 
I. helyezett  58 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba 4.a

Április 13-án Nyársapátin rendezték a Nagy Centrum
birkózó versenyt.  10 csapat 76 fõvel képviseltette magát. 
Eredményeink:
II. helyezett 29 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 3.c
II. helyezett 58 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba 4.a
Gratu lá lunk a gyerekeknek és fe lkészí tõ jüknek,

Bal la  At t i lának!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7április-május

Kedves Támogatóink! Tisztelettel köszönjük azok
támogatását, akik adójuk 1 %-ával az elmúlt esz-
tendõkben a Lakiteleki Iskoláért Alapítvány
munkáját segítették. Kérjük Önöket, hogy ebben az
esztendõben is támogassanak bennünket!
Adószámunk: 18346644-1-03. Köszönjük!



A gyulafehérvári szeminárium 45 kispapja  és 10
tanára május elsejét a Lakiteleki Népfõiskolán tölti. Este
a templomunkba látogatnak, hogy velünk együtt mond-
ják el az elsõ májusi litániát és – mivel ez a nap elsõ
csütörtök – a szentmisében velünk együtt imádkoz-
zanak a papi és szerzetesi hivatásokért.

Májusi litánia
Május a Szûzanya hónapja, akit

estérõl estére litániákkal köszön-
tenek a hívek a katolikus temp-
lomokban.

A „litánia“ kifejezés a görög „lita-
neuó“ – könyörgök szóból szár-
mazik. Az V. században jelentette
azt a könyörgõ imádságot, amellyel
különféle szándékokért imádkoztak.
A VII. században alakult ki ma

ismert formája: a szándék – s erre a hívek válasza.
A lorettói litánia a mai formájában a XVI. században tûnik fel

elõször, de már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös
végzésre készült imádságot. Az általunk ismert „lorettói litánia“ a
Loretto városának bazilikájában lévõ Szent Házból származik,
ahol 1575-tõl (mások szerint már 1400-tól) azt minden szombaton
elénekelték a Boldogságos Szûzet köszöntve. Amikor Canisius
Szent Péter 1558-ban Lorettóban járt és meghallotta ennek ének-
lését, átvette imakönyvébe és terjesztette. VII. Orbán pápa 1691-
ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különbözõ templomok-
ban készült Mária-litániákat, és egyetemes használatra a „loret-
tói litániát“ rendelte el. 

XII. Leó pápa ezt 1886-ban megújította. A pápák azóta is
mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának
jelentõségét, így XII. Piusz, VI. Pál és Boldog II. János Pál pápák. 

Nemrég jelent meg az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció
„Népi ájtatosságokról“ szóló dokumentuma, amely szintén jelen-
tõs ájtatosságnak tünteti fel a Szûzanya köszöntésének e
tiszteletre méltó módját.

Templomunkban a májusi litánia a szent-
misék elõtt negyedórával kezdõdik!

A szentmisék rendje

Hétfõ               este 7 óra
Kedd               este 7 óra
Szerda            reggel 8 óra
Csütörtök         este 7 óra
Péntek            este  7 óra

Szombat          este 7 óra

Vasárnap        reggel 8 óra   és    este 6 óra

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

„Ne légy hitetlen, hanem hívõ!“ ( Jn 20,19-31 )

LAKITELEKI    ÚJSÁG április-május8

Imák a két új szent pápa közbenjárására

XXIII. János                       II. János Pál

A szentté avatási szentmisén így könyörögtek a hívek:

Imádkozzunk Szent XXIII. János közbenjárására Istenhez, hogy szakítsa ki a
gyûlölet és az erõszak spiráljából a népek vezetõinek gondolatait és döntéseit, és
hogy az emberi kapcsolatokban gyõzedelmeskedjék a feltámadt és élõ Jézus.

Szent II. János Pál közbenjárására imádkozzunk, hogy az Atya élessze fel a
szenvedélyt az emberi méltóság iránt a kultúra, a tudomány és a politika világában,
és hogy valamennyi személyben a feltámadt és élõ Jézust szolgálják.

7. Magyar Szent Család zarándoklat Boldog Gizella
tiszteletére

Gyalogos zarándoklat 2014. május 10-én Boldog Gizella tiszteletére

Boldog Gizella – Szent Imre – Szent István ereklyéit körbejárva,
Nyárlõrinc –  Lakitelek – Szentkirály – Nyárlõrinc útvonalon.

A Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk családjaink, közösségeink, magyar
hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat,
imáinkat bûneinkért és az egész világ bûneiért.
Tervezett program (a részletek még kialakulóban):
7:00 Gyülekezõ
7:15 Kezdõ imádság a nyárlõrinci templomban
7:35 Indulás Nyárlõrincrõl
10:50 Érkezés Lakitelekre (tervezett). Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye
elõtt, majd a további idõt táplálkozással, pihenéssel töltjük el.
12:00 Indulás Lakitelekrõl
14:40 Érkezés Szentkirályra (tervezett). Szintén közös imádsággal kezdünk a templom-
ban az ereklye elõtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.
15:50 Indulás Szentkirályról
18:10 Érkezés Nyárlõrincre (tervezett). Itt is közös imádsággal kezdünk a templomban az
ereklye elõtt, majd pihenés, a szentmiséig.
19:00 Záró szentmise (Ezt követõen szeretetvendégség a megfáradt, megéhezett
zarándokok és minden testvérünk részére.)
Útvonal: Nyárlõrinc - 12,0 km - Lakitelek - 9,8 km - Szentkirály - 8,6 km - Nyárlõrinc = 30,4 km

Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával! 
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település

között.  A zarándokúton mindenki saját felelõsségére vesz részt! A szükséges
lábbeli legalább zárt cipõ legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipõ
használatát. Ragtapaszról, gyógyszerrõl, stb. mindenki maga gondoskodjon. 

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a
zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. 

Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk õket
most közösen. Kérjük az imavállalók jelentkezését is!
Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:            A szervezõk



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

„Jézus rájuk lehelt  és ezt  mondta nekik:   Vegyetek Szentlelket!“
/  Jn 20,22.  /
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MEGYEI HITTANVERSENY SZANKON
Nyolc fõs csapattal készültek és vettek részt gyermekeink a  Bács-Kiskunsági

Református Egyházmegyei Hittanversenyen március 22-én.  A kiírás szerint széles
spektrumot ölelt át a verseny: bibliaismereten (Ruth-könyve), színdarab bemutatáson,
ügyességi vetélkedõn,  memóriajátékon át el egészen egy-egy gyülekezeti ének
megszólaltatásáig.  Mindenki úgy érezte, hogy  a feladatokat sikerült jól megoldani,  s
bizakodással várhatjuk az eredményhirdetést.  

Kissé meglepett bennünket,  de örömmel töltött el, hogy a színdarab (Egyedüllét és
magány c.)  elõadásáért II. helyezést érdemeltük ki. Ám megdöbbentünk, hogy az
összesített pontszámok alapján  még csak helyezésre sem méltattak bennünket, holott
majd minden feladatmegoldást maximum pontszámmal teljesítettünk.  

Csapatunk vezetõje ezért óvást nyújtott be, kérve az elért pontok újraszámlálását. Az
óvásnak helyt adván, világossá vált, hogy mindenkit megelõzve a mi csapatunk
végzett az elsõ helyen. Így már harmadízben nyertük el az Egyházmegye
Vándordíját.

Szeretettel köszöntjük a gyõztes csapatot,  felkészítõ vezetõjük szolgálatát, és kívá-
nunk szorgos készülõdést a jövõ évi megmérettetésre.

A  gyõztes csapat vezetõje: Magyarné Sváb-Kovács Mónika. Tagjai: Csille
Lajos, Kakó Csongor, Kakó Lukács, Magyar Péter, Papp Kincsõ, Sváb-Kovács
Marcell, Szabó Réka, Tubak Csilla. 

Gyermekeink kiváló szereplésének szívbõl örülünk. Köszönjük.
SOLI DEO GLÓRIA! Egyedül Istené a dicsõség!

Anyák napja…

Emlékszem, emlékszem fekete kendõdre, 
fekete kendõdben halovány orcádra, 
halovány orcádnak szívemben a mása, 
bölcsõm ringatója, könnyem letörlõje. 
Könnyem letörlõje, bölcsõm ringatója
vezéreld nyugtalan fiadat a jóra. Kassák Lajos

Hogy milyen lehetett, hogyan nézhetett ki Édesanyám, amikor én megszülettem,
nem tudom. Nem maradt fénykép, nem örökítette meg senki a pillanatot. Arra viszont
emlékszem, milyen volt a feleségem arca, tekintete, mikor életet adott gyer-
mekeinknek.

Vannak pillanatok, amiket Isten csak nekünk (férfiaknak) szán, mi õrizzük, vigyázzuk
és ápoljuk.

Az Anyák napja is egy ilyen ünnep, amikor elõvesszük ezt a féltve õrzött pillanatot,
dédelgetjük egy kicsit és próbáljuk törleszteni adósságainkat. Súlyos szavakat
próbálunk könnyed imádságba rebegni, miközben keressük „a tekintetet“, kiét fenn a
mennyben, kiét itt a földön, hogy fejünket vállukra hajtva elmondhassuk Nekik:
„Köszönöm, hogy elviselted az elviselhetetlent. Hogy valamit teremtettél a semmibõl.
Hogy üres zsebekbõl is képes voltál adni. Hogy szerettél bennünket, mikor nem volt
bennünk semmi szeretetre méltó. Köszönöm, hogy a lehetetlent is megoldottad
egyetlen mosolyoddal. (Még ha az a mosoly néha el is halványult egy kicsit.)“

Egyetlen nyelv sem tudja kifejezni az anyai szeretet hatalmát, szépségét és
hõsiességét. Az anyák olyanok, hogy mi Édesanyámnak szólítjuk õket, meleg a
nyakuk meg a válluk, ahová a fejünket fúrjuk, és jó illatuk van. Az anyák mindig (min-
denkor, bármikor) velünk foglalatoskodnak, állandóan rajtunk tartják a szemüket, és
ettõl láthatóan boldogok. Boldogok. 

A szemük színe olyan, mintha az ég be volna borulva, de mégis ragyogna a Nap.
Nevetõs szemük mélyén – késõbb – meglátjuk a szomorúságot is, az állandó, kiapad-
hatatlan és eltörülhetetlen fájdalmat, amelyrõl nem tudjuk, mire vonatkozik.

Enni adnak, inni adnak, puszit adnak.  Olykor arra ébredünk, hogy ülnek az ágyunk
szélén, és fogják a kezünket, vagy pihekönnyû tenyerüket a mellkasunkhoz szorítják,
és szívverésünkön õrködnek. Akárhogy is, amikor kinyitjuk a szemünket, az õ arcuk
tölti be az egész látható teret. A világot.

Késõbb lesz egy rövid szakasz, amikor nem szeretjük, ha hozzánk érnek. Nem kell
ezt kimondanunk, tudni és érezni fogják, hogy dackorszakba értünk, és megtorpannak
az ajtóban. Ezt még mi nem látjuk, és azt sem, hogy onnét az ajtóból hosszan és
vigyázó tekintettel kémlelnek minket. Mi még az álmok ködében úszunk, amikor
puhán, aranylón, mintha angyalhangot hallanánk, valami gyönyörûségeset, puhán,
suhogva, igen, a nevünket. Egy angyal rebegi el a nevünket. 

Ezt a világot betöltõ arcot simogatja minden gondolatom, írott és mondott szavam
gyengéden veszi számba a porcelánszínû évgyûrûket ráncról ráncra. 

Valami kibeszélhetetlen érzés szorítja keblemet: a hála, hogy voltál, hogy vagy
nekem: Édesanyám, az Isten éltessen.

Gönczõ Sándor ny. református lelkész

ISTENTISZTELETEK RENDJE: 

2014. május 4. Anyák napja
9 óra  Lakitelek        11 óra  Nyárlõrinc

2014. május  29. Áldozócsütörtök, Urunk  mennybemenetelének ünnepe
9 óra  Lakitelek          11 óra  Nyárlõrinc

2014. június 1. Adománygyûjtõ vasárnap (Táborozás költségeire)

2014. június 8 - 9.  PÜNKÖSD  ünnepe,   a Szentlélek kitöltetése
9 óra  Lakitelek        11 óra  Nyárlõrinc 
15 óra  Tiszaalpár  (hálaadás a felújított templomért)

(Mindkét ünnepnapon úrvacsoraosztás)

2014. június 15.  Szentháromság vasárnapja

FELHÍVÁS, TÁJÉKOZTATÁS:

G y ü le ke z e t i  g ye r m e k t á b o r  20 14 .  j ú n i u s  2 2 - 2 7 .
He l y s z í n:  Te r e c s e n y  ( K ap o s v á r  m e l l e t t )
U t a z á s:  bu s s z a l
Á r :  13.0 0 0. -  F t
Je le n t ke z é s i  h a t á r i d õ :  m á j u s  3 0.
É r d e k l õ d é s,  j e le n t k e z é s:  Mag ya r n é  S. K ov á c s  M ó n i k a
A  t á b o r o z á s s a l  k ap c s o l a t o s  m e g b e s z é l é s r e   a  p ü n k ö s d i  
i s t e n t i s z t e l e t  ( j ú n i u s  9 . )  u t á n  k e r ü l  s o r .  
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Egressy Béni, 
a Szózat megzenésítõje

200 éve született

Kétszáz éve, 1814. április 21-én született Sajókazincon Egressy
Béni zeneszerzõ, színmûíró és fordító, a Szózat 

megzenésítõje, a Bánk bán és a Hunyadi László címû Erkel-
operák szövegkönyvének írója, a Klapka-induló szerzõje.

Igen szerény körülmények között élõ hatgyermekes családból
származott. Elsõ zenetanára édesapja, Egressy Galambos Pál
református lelkipásztor volt. A kis Benjámin a miskolci református

gimnáziumban tanult, majd a sárospataki kollégiumban teológiát hallgatott, hogy lelkész apja
nyomdokaiba léphessen. A család egyre romló anyagi helyzete végül más pályára sodorta, elõbb
Mezõcsáton, majd Szepsiben vállalt tanítói állást. Innen gyakorta látogatott át a közeli Kassára, ahol
Gábor bátyja az ottani híres magyar színtársulat tagja volt. A színházi világ Bénit is elvarázsolta,
1834-ben színésznek állt, Kassán és Kolozsváron lépett fel, egy évvel késõbb a két Egressy-fivér a
Budai Játékszíni Társaság tagja lett. 1837-ben az akkor megnyíló Pesti Magyar Színházhoz (a
késõbb Nemzeti Színházhoz) szerzõdtek, ahol Béni a kórusban énekelt, s kisebb énekes és prózai
szerepeket is játszott. 1838-ban, hogy énekhangját és technikáját csiszolja, gyalogosan Milánóba
ment, ahol az énekleckék mellett az olasz színjátszást is tanulmányozta, s tökéletesen megtanult
olaszul.

Hazatérve a színészetet zeneszerzõi és szövegírói munkával váltotta fel, olasz, német és francia
nyelvbõl fordított operai és népszínmûszövegeket, összességében 19 opera és 60 népszínmû,
illetve vaudeville (francia zenés bohózat) szövegét ültette át magyarra. 1840-ben Erkel Ferenc Bátori
Mária címû operájának, majd a Hunyadi Lászlónak is õ írta a szövegkönyvét – érdekesség, hogy az
opera 1844-es bemutatóján Egressy énekelte Rozgonyi királyi hadnagy szerepét.

1843-ban Bartay András, a Nemzeti Színház igazgatója pályadíjat tûzött ki Vörösmarty Mihály
Szózat címû mûvének megzenésíté-sére, s a húsz aranyat Egressy Béni nyerte meg zenéjével. Egy
évvel késõbb Kölcsey Himnuszára írtak ki pályázatot, amelyen Egressy munkája is elismerésben
részesült, ám a pályadíjat Erkel Ferenc zenéjének ítélték. E jeles munkák mellett Egressy nevéhez
fûzõdik számos Petõfi-költemény megzenésítése is (A virágnak megtiltani nem lehet, Alku, Ez a
világ amilyen nagy, Fürdik a holdvilág, Ezrivel terem a fán a meggy), amelyek némelyike népdalként
terjedt el. Írt zongoradarabokat is, ezeknek néhány motívumát késõbb Liszt Ferenc és Brahms is fel-
dolgozta.

Az 1840-es években fiatal és tehetséges cigányzenészekbõl zenekart alakított, saját költségén
képezte, etette, ruházta õket, s hatalmas sikerrel léptek fel a Nemzeti Színházban és külföldön. A
szabadságharc alatt ez a zenekar Sárközi Ferenc prímás vezetésével szórakoztatta a front mögött
a honvédeket. 1848. március 15-én Petõfi Nemzeti dalához szerzett zenét, amelyet a Nemzeti
Színházban Szerdahelyi József kórusátiratában adtak elõ.

A szabadságharc idején bátyja példáját követve õ is beállt honvédnek. 1849 februárjában a kápol-
nai csatában láblövést kapott, lábadozása idején zsoltárokhoz írt zenét, s orgona átiratokat
szerkesztett. Így érte fõhadnagyi kinevezésének híre, mire nyomban Komáromba utazott, ahol
Klapka György tábornok a II. hadtest zenekari fõnökévé nevezte ki. A tábornok tiszteletére írta meg
a Klapka-induló néven ismert csatadalt, az egyik leg-népszerûbb magyar katonai indulót, s részt vett
a Komáromi Lapok szerkesztésében is. A vár kapitulációja után menlevelet kapott, s visszatért a
Nemzeti Színházhoz, ahol karigazgatóként mûködött.

Élete utolsó idõszakában megírta a Két Sobri címû népszínmûvét, amelynek zenéjét is maga
szerezte. Elkészült a Bánk bán szövegkönyvével is, ám az ebbõl készült Erkel-opera bemutatóját
már nem érhette meg. Tüdõbajának elhatalmasodását, fizikai gyengülését érezve 1850 áprilisában
kéziratait átadta megõrzésre a Nemzeti Múzeumnak, ahonnan ezek idõvel az Országos Széchényi
Könyvtárba kerültek. 1851. május 30-án még ott lehetett az általa fordított Verdi-opera, a Miller Lujza
(Luisa Miller) bemutatóján, ám nem sokkal késõbb végleg ágynak esett, s 1851. július 17-én Pesten
meghalt.

Egressy Béni nevét Kazincbarcikán mûvelõdési központ és utca, Csepeli zenemûvészeti szak-
középiskola és gimnázium, több városban (Komárom, Miskolc) zeneiskolája viseli, róla nevezték el
a szlovákiai magyar amatõr színjátszó mozgalom éves fesztiválját, melynek a felvidéki Szepsi és
Buzita ad otthont.

M E G H Í V Ó

A Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány
szeretettel meghívja  Önt  és kedves

családját, ismerõseit  a

Népfõiskola Kölcsey házába
(Lakitelek, Felsõalpár 3.)

2014. május 16-án 18.00 órára

a Nagybányai- Kecskeméti
festõiskola alkotótábor

KIÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGNYITÓJÁRA

A tárlatot bemutatja
DR. TURAI KAMILL

esztéta

A vendégeket köszönti
LEZSÁK SÁNDOR 

az Országgyûlés alelnöke

A kiállítás június 28-ig tekinthetõ meg.

Minden adófizetõ állampolgárnak lehetõsége van

évente egyszer adója 1%-át felajánlani. Kérjük,

amennyiben egyetért céljainkkal, elégedett

munkákkal, támogassa a lakiteleki Népfõiskola

Alapítványt adója 1%-ával!

Adószámunk: 19049711 2 03

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években

segítették, támogatták alapítványunkat.  Kérem,

tekintse meg munkánkat bemutató honlapunkat:

www.lakitelek.hu/nepfoiskola
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Helytörténet, néprajz
– Lakitelek, Szikra

Lisztes János – a Kiskunsági Nemzeti Park egykori munkatársa –
segítségével egy újfajta sorozatba kezdünk. Írásaiban bemutatja
Lakitelek régi történetét, a múlt népi történéseket, szokásokat... Ha vala-
ki folyamatosan összegyûjti – az újságból kimásolja, kivágja, füzetbe
ragasztja, vagy épp összetûzi – a lapokat, akkor mindenki készíthet
magának egy kb. 15 fejezetbõl álló néprajzi és helytörténeti füzetecskét.

Igazán érdekes, olvasmányos gyûjtemények ezek!

7. rész 

Pusztabírók, hadnagyok és csõszök
A XVIII. század utolsó évtizedeiben, a pusztán élõ has-

zonállatok számadási és egészségügyi ellenõrzésének
szükségessége hívta életre a pusztabírói, hadnagyi és
pusztacsõszi hármas közigazgatási egységet, melynek
legfõbb irányítói a pusztabírók voltak. Õk felügyeltek a
város tulajdonában lévõ puszták, így Szikra területén is az
állattartás rendjére, a pásztorok és számadók munkájára.
A pusztabíró alakította ki a legeltetés rendjét, felügyelt az
állatok létszámára, döntött a vitás esetekben, intézkedett a
puszta népének vitás kérdéseiben. Vagyonával felelt a rá
bízott értékek megõrzéséért, s bizony az is megesett, hogy
fegyverre kapva életét adta a puszta söpredéke ellen vívott
harcban.

A puszta legfõbb õre

A pusztabírókat a törvény-
hatósági bizottság hat évre
választotta. A jelöltállítás és
választás mindig a városi
tisztújítás évének Szent Mihály
napjára esett, igazodva a gaz-
dasági év Szent György napjától
Szent Mihályig – enyhébb teleken
„ha jó a mezõ“ – Dömötörig,
Katalinig tartó rendszerességhez.
A gyakorlat szerint a direktórium maga állította ki pusztai jelöltjét, de egyéni je-
lentkezõket is elfogadtak, ahogy a lakiteleki Dékány család néhai rokonát,
Dékány Istvánt is. Kérvénye szerint:

„Alól írott helybeli születésû gazdálkodó. Helybeli I-sõ Tizedbeli birtokos lakos.
30 éves, ref, nõs, gyermekes, jellemem és becsületességem igazolásául a
közvéleményre hivatkozva, bátor vagyok az iránt esedezni, hogy engem a pusz-
taszeri pusztabírói állomásra megválasztani méltóztassék.“ Az 1861. június 17-én
tartott közgyûlés 142. számú határozata szerint „Folyamodó az általa kért
állomásra szavazattöbbséggel felválasztatott.“ Aláírás – Hornyik János.

A pusztabírók kötelmei közül néhány

„A Barmot, Ménest, Göbölyt haszon szerént Számban tartani, hogy azoknak
mennyiségekrõl akár mikor is számolhasson…

Az Pásztorok az Pusztabíró híre nélkül az pusztából messze ki ne
mehessenek.

Ha az Barom, Ménes vagy Göböly betegeknek, vagy azokban beteg is tapasz-
taltatna, vagy meg döglene, tehát az Pusztabírónak híre nélkül meg ne nyúzat-
tasson, különben az Pásztoroktól az Dög nem fog acceptáltatni.

Az Város Juhaira és Szarvas Marháira úgy gondot tartson, mint tulajdon maga
Jószágára, Nemkülönben az Nádallásra is szorosson vigyázzon, és Bíró híre
nélkül senkinek semmit sem adjon.

Az Juhokat az Göböly és Barom járásában meg ne engedje, azonban az

Kútakra, Désákra és más eszközeire az
csõszökkel vigyázzon…

Az meg döglött marhákat 24 óráig meg
ne engedje nyúzatni, hogy így ezáltal is el
fordíttassék az Pásztorok torkosságok.“
(Tálasi István 1805)

Pusztázó hadnagyok

A pusztázó hadnagyok közbiztonsági szolgálatukon kívül a közigazgatási ren-
deletek végrehajtói is voltak. A pusztabíró utasításainak ellenálló „szófogadatlan,
gyanús pusztai alakok“-ért õk mentek ki, hozták be, s csukatták le. A hadnagyi
hivatal valószínûleg a régi magyar nemzetségi tisztségekbõl fejlõdött ki, jóval
régebben mint a pusztabíróság.

A pusztázó hadnagyoknak kötelességükben áll „más lovasokkal szüntelen
Vármegyézzenek és a Cserényeket meg vizsgájják … minden forgó ostort,

puskát, pisztolyt, allnyerget … a Felesleges Lovakat és
Embereket a Juristdictióhoz béküldjék.“ „A mely ember nem
engedelmeskedik a Puszta Bírónak a Hadnagy megyen
érte“. Rendfenntartó szolgálatukat pedig úgy végezzék, „kárt
sehol se tegyenek, egymást értsék, leginkább éjjel lappang-
janak és meg vizsgáljanak minden ki gondolható helyet …
ha valakinek passusa nincs fogják és hozzák.“

Javadalmazásukról a város már elõre gondoskodott „mert
másképp kéntelenek a Pásztorokkal és Csárdásokkal
Czimborálni, mely jót sohasem szül“. A hadnagyi szolgálatot
a szabadságharc után a pandúrok, csendbiztosok, majd a
csendõrök vették át.

Pusztacsõszök

A csõszök rétek, legelõk, esetleg szántóföldek õrei. A város,
vagy nagyobb gazdaságok fogadott „cselédei, szolgálói“.
Nagyobbrészt pásztorkodással felhagyott emberek közül kerül-
tek ki, s ez már eleve nyomós ok fokozott ellenõrzésükre, amit
a pusztabírók és hadnagyok nem is mulasztottak el megtenni,
mert „Csõsznek hancsik a lelke“, a puszta népével könnyen
cimborál.

Általában Szent György napkor fogadták fel õket, némi
készpénzért és természetbeni fizetségért. Szolgálatuk kihaj-
tástól telelésig tart. Munkakörük legjelentõsebb része a „bitangolás“, a határ
nélküli legeltetés megakadályozása, továbbá – maguk is minden hájjal megkent
pusztajárók lévén – más falkák „becsapásának“ megakadályozása.

A szikrai pusztabírók kiemelkedõ alakja volt idõsebb Muraközy Imre
Megérdemli, hogy külön fejezetben emlékezzünk meg róla.

Lisztes János

Következik a puszta szilaj pásztorai.

Pusztacsõsz

Pusztabíró Pusztagazda

Pusztabíró a múlt szd. elsõ felében

A pusztabíró háza az 1922-es évben

„...Üres most a halászkunyhó és a csõszház:
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz:
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbõdül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vízébül. ...“ Petõfi Sándor
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Az április az egyesületünk számára az alapfeladataink
(járõrözés gépkocsival, gyalogosan, kerékpárral és lóval), jelzés az
illetékes hatóságok részére) mellett, az országgyûlési választások
biztonságos lebonyolításában való részvétel jelentett kiemelt szol-
gálatot. A helyi választási bizottság és a rendõrség felkérése
alapján polgárõreink 4 szavazókörben szombaton 13 órától vasár-
nap reggel 6 óráig õrizték a szavazókörök sértetlenségét. 

A feladat végrehajtásában 12 társunk vett részt. 
Köszönöm (általános iskola) Molnár Margit, id. Salánki Imre,

Pulai Sándor, (mûvelõdési ház) Varga Róbert, id. Belicza András,
Verzár Csaba, (napközi) Kerekes Lajosné, Benkovics Gyöngyi, ifj.
Szekeres János, (kapásfalusi iskola) Zoboki Zoltán, Dakó Sándor,
Szabó József polgárõrtársaim önkéntes feladatvállalását. A
választást megelõzõen, azzal összefüggésben rendkívüli
esemény nem történt, polgárõreink jól végezték munkájukat!

A hónap elején az önkormányzat és az iskola felkérésére pol-
gárõrök segítették reggelente az iskolába, óvodába érkezõ gyer-
mekek biztonságos átkelését az új parkoló bejáratánál. Köszönet
ezért a szolgálatért Szóráth Miklós és Müller Ferencné Erika pol-
gárõrtársaimnak!

Sajnálatos, hogy a jól látható polgárõrök jelenléte ellenére is
nagyon sokan vették/veszik semmibe a parkoló és az óvoda
közelében kihelyezett 30km/h-ás sebességkorlátozó táblákat.
A szabályszegõ és veszélyt jelentõ gépjármûvezetõk számának
csökkentése érdekében kértük a rendõrség illetékeseitõl a foko-
zott rendõri jelenlétet, visszatérõ sebességellenõrzéssel
kiegészítve. Reméljük, az akciók meghozzák a várt eredményt,
hogy biztonságban tudjanak gyermekeink átkelni a Széchenyi
körúton! Szükség szerint ismét kérjük a rendõri jelenlétet!

Sajnos továbbra is nagyon sok kerékpáros közlekedik kivilágí-
tatlanul, saját és mások testi épségét, életét veszélyeztetve! A
korai sötétedésre tekintettel ismételten kérünk minden
kerékpárost, hogy kerékpárját szerelje fel az elõírásoknak
megfelelõ világítással, fényvisszaverõ prizmákkal. 

A tavasz, a jó idõ beköszöntével felébredtek téli álmukból a
motorosok is. Kérjük a motortulajdonosokat, hogy jármûveik
mûszaki állapotát és saját maguk alkalmasságát is vizsgálják meg
mielõtt megkezdik a szezont, valamint gondoljanak bele abba is,
hogy a többi közlekedõ is elszokott a közutakon feltûnõ gyors
motorok jelenlététõl. Mindannyiunk biztonsága érdekében tartsák
be a vonatkozó közlekedési szabályokat, a sebességmámor
átéléséhez keressék meg az arra épített, zárt verseny-tesztpá-
lyákat, ne a közutakon, fõleg ne lakott területen száguldozzanak!

A házaló árusok, toll- fémfelvásárlók ismét megjelentek
Lakiteleken. Kérjük ne engedjék be az idegeneket otthonaikba!
Zárják a kapukat, így meg tudják akadályozni, hogy ismeretlen
személy tolakodjon be lakásukba!  Amennyiben házalókat látnak a
faluban értesítsék a rendõrséget!  

Tisztelettel:                                    Madari Róbert     elnök

Hívhatják a közismert 107- es, ingyenes rendõrségi számot!

Heinrich Gábor ( rendõr) :   06-20/539-58-99

Rendõrség – Tkécske Ügyelet  06-  20/539-84-89

S E G É LS E G É LY H Í V Á S : 1Y H Í V Á S : 111 22
Török Nándor (po lgárõr) :   06-30/531-65-18

Madari  Róbert (p.õr  e lnök)06-30/531-65-18

Vigyázzunk egymásra! 

Figyeljünk az embertársainkra, a szomszédságban élõkre! 

Polgárõrség Lakitelek
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

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

A polgárõrség hírei

ÉLÕ TÖRTÉNELEMÓRA
Idén április 4-én, a tápióbicskei csata emlékének

165. évfordulójára megrendezett „élõ történelem-
órára” volt hivatalos a lakiteleki Muraközy János
Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet.

A helyszínen – a becslések szerint – kb. 2000 gyer-
mek volt jelen, akik közül a lakitelekiek azonnal felkel-
tették a figyelmét a helyi „Bitskey Gáspár
Hagyományõrzõ Csapatnak!“ „János bácsi“ elmon-
dása szerint azonnal felfigyelt a szervezett, regu-
láris alakzatban közlekedõ, fegyelmezetten
viselkedõ honvédekre. Meg is kért arra, hogy a
gyerekcsata vezetését rájuk bízná, hiszen a gyer-
mekek közül csak õk voltak ilyen egységesek,
figyelemre méltók. 

A feladat a csatatér felderítése volt Nagykáta és
Tápióbicske között. Ezután maga a gyerekcsata
következett, amely hihetetlen érzelmeket, ösztö-
nöket váltott ki a résztvevõkbõl. Jó volt ezt látni, jó
volt azzal szembesülni, hogy a lakiteleki fiatalok
milyen ügyesen helyt álltak. A harctérre vonulás
elõtt a helyszínen lévõ TV-stáb interjút készített a
seregünk két katonájával is! 

A gyerekcsatát  követõen az Egylet tagjai a hagyo-
mányõrzõ csatában, a meghirdetett „élõ törté-
nelemórán“ vettek részt, amely elõtt dr. Semjén Zsolt
mondott ünnepi beszédet. 

A csata során a kecskeméti Kiskun Huszárok gyalo-
gosai vezették a lakiteleki gyerekeket, egészen a
tápióbicskei fahídig – heves ágyútûz közepette –,
melyet „Vörös-sipkásokként“ a mi gyermekeink foglal-
hattak el. Ezzel hihetetlen büszkeséggel töltve el
parancsnokukat és a hozzátartozókat, akik a nézõk
között szorítottak Nekik. A csata alatt a szervezõk
folyamatosan magyarázták mikrofonon keresztül,
hogy mi történik a csatatéren, és hogy valójában mi is
történt 165 éve. Az ütközet teljes történelmi hitelesség
szerint zajlott.  A nézõk  – közel tízezren voltak, a
csatában résztvevõk, kb. 1.000 embert számláltak!
Elképzelhetõ, hogy milyen tömeg volt szemtanúja a
lakiteleki gyerekek ügyességének, sikerének! Az
ütközetet mindenki sebesülés nélkül megúszta! 

Külön köszönet Hajdú Istvánnak, aki ismételten
elfuvarozta a gyerekhadat a csata színhelyére!
Remélem, hogy jövõre újra részesei lehetünk ennek a
nagyszerû eseménynek! 

Erõt, Tisztességet kívánva: 

Heinrich Gábor 
egyletparancsnok 

Török Eszternek,
írta ezt a köszöntõt 
a dédike, Kökényné 

Joli mama, a kis
dédunoka születésekor:

Törökék tanyája

Boldogság költözött ebbe a hajlékba,
megjelent a minap a régen várt gólya.
Nehéz volt a teher, sokszor megpihenni tért,
idõbe tellett, mire hozzánk ideért.

Kicsiny kis virágszál, ki messzirõl jöttél,
mennyei küldöttként a Földre érkeztél.
Tudod, hogy már vártunk forró szeretettel,
Két karunk átölel és soha nem enged el.

Apuka, anyuka vártak Téged nagyon,
csillagok mutatták, Eszter merre vagyon.
Végre megérkeztél a Göncölszekéren,
kicsit rázós volt, küzdettél  keményen.

A szél is susogott, simogatta utad, 
madarak énekeltek a fenyõfák alatt.
Azt énekelték, van még boldogság,
amikor kinyílik egy szép kis virágszál.

A Nap is az égen fényesebben ragyog,
én mint öreganyó, én is boldog vagyok.
Az örömkönnyeim záporként hullanak, 
a boldogság kísérje minden utadat,
a jó Istentõl kérem rátok áldásomat.

Szeretettel gratulálunk 
Czilling Orsolyának és

Heinrich Gábornak
kisfiuk, 

György Ede
születése alkalmával!

Az Isten éltesse a kis jövevényt a
szülõkkel és a négy testvérrel együtt! 

Kívánjuk, hogy erõben, egészségben, s
sok-sok szeretetben nõjön fel!

Köszönjük minden
kedves Olvasónak 

a húsvéti 
üdvözleteket!

Külön köszönöm a kis-
unokám, Török Eszter

születésére küldött
jókívánságokat! Czinege Edit

KORAI TAVASZ

Annyian írtak már a tavaszról verset,
Utolérni õket nem is lehet.
De minden ember szívét, lelkét
Megdobogtatja a tavasz kellemes fuvallata,
Idén a tavasz hírnöke oly hamar érkezett.
Még február van, de a Nap sugara 
sok növényt felébresztett.
Sorban kibújtak a tulipán fejei.
Kibomlottak már a hóvirág szirmai.
Az aranyesõbokron duzzadnak a rügyek,
Réteken, parkokban zöldebbek a füvek.
A nap sugarai sok embert kicsalnak.
Sétálnak az utcán, babakocsit tolnak.
Reggelenként a madarak vidáman csiripelnek.
Köszöntik a felkelõ Napot és az embereket.
Vagy egymást üdvözlik ilyen hangosan ?
Röpködnek vidáman a magasban..
A nap éltetõ sugarai felébresztik a természetet.
Megdobogtatják a mi szívünket.
Szívünk legyen olyan, mint a Nap !
Belõle a szeretet sugarai áradjanak!

Lejegyezte: Hegyi Rozália  
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A rák n
õket
Világszerte v
lenése ug
ítélettel
három betegbõl kettõ megmenthetõ, persze

A Laki te lek i  

Torna Egylet Hírei
– szerkeszt i:  Verebélyi Gábor

A  Nyugdíjas Klub életébõl

Elõször is egy adósságomat szeretném tör-
leszteni azzal, hogy írok magáról a  Nyugdíjas
Klubról. A legrégebbi iratok, amelyek  nap-
jainkban  fellelhetõk, 1988. éviek, így ezt az esz-
tendõt  tekintjük a megalakulás évének. Akkor
még Szentirmay Barna  bácsi volt a klub
vezetõje. Csingerné Klárika 1995-ben vette át
a klub vezetését.  Munkáját négy fõs vezetõség
segíti: személy szerint Fekete Áprádné
(pénztáros), Farkas Ferencné, Jandrasits
Józsefné és Tarné Bodor Mária vezetõségi
tagok. Van felelõse a beteglátogatásnak,  a
leltári tárgyak nyilvántartásának,  az újság-
cikkek írásának. Ezen túl  – esetenként
megbeszélve – szinte mindenki részt vállal ren-
dezvényeink, eseményeink körüli teendõkbõl.
2008-ban ünnepélyes  keretek között
emlékeztünk meg a klub  20 éves fennállásáról.
Akkor vettük fel a „Tisza Nyugdíjas Klub“
nevet és zászlónk is lett. Tagja vagyunk az
Életet az Éveknek  Szövetségnek.

Március  végén többen részt vettünk a Katona
József Színház kamaratermében megren-
dezett interaktív elõadáson, ahol a  szín-
mûvészek az életbõl vett jeleneteket adtak elõ,
a Bûnmegelõzési Osztály  munkatársai (köztük
Madari Robi)  elemezve a látottakat, rávezettek
arra, hogyan kell védekezni a  csalók, besur-
ranók, szélhámosok ellen. Nagyon érdekes
és hasznos volt!

Április 2-án Olajos Igazgató Úr ismét nagyon
érdekes elõadással lepte meg a nyugdíja-
sokat. Petõfi Sándor János vitéz címû köl-
teménye keletkezésérõl, körülményeirõl hallot-
tunk és arról, hogy János vitéz igazi, élõ szemé-
ly volt. A vers megjelenésekor is élt,  azt
néhány évvel  túlélte.

Április 11-én többen részt vettünk a Költészet
Napjának megünneplésében. Nagyon tetszett
a verses, zenés összeállítás és ismét örömmel
néztük meg a Helység Kalapácsa-t.

Április 16-án Kotvitsné Marika a kézi-
munkázásról  tartott elõadást, s bemutatta
saját munkáit.  Ámultunk-bámultunk milyen
csodálatos azsúros, varrott terítõket készített,
készít. Gratulálunk!
Ugyanezen a napon nagy esemény,  mérföldkõ
történt  klubunk életében! Megalakult a
nyugdíjas táncklub! Nõtagjaink zöme,  de
néhány férfi is  beállt a körbe és ropták a cha-
cha-chát. Gratulálunk és reméljük, hogy ez a
lelkesedés  sokáig él!

Április 30-ára szalonnasütést tervezünk.   Jó
idõt kívánunk!

Ismét  elmondom: hívjuk és várjuk a község
nyugdíjasait körünkbe. Bárkit szeretettel
fogadunk.

dr. Fincicky Sándorné

A Bács-Kiskun MEGYEI II. ÉSZAK csoportjában a
LAKITELEK TE a 6. helyen áll 5 pontra eltávolodva
az ezüst éremtõl. 

Tavaszi eredmények:

LAKITELEK TE – TISZAALPÁR SE 2 - 0
VÁROSFÖLD SE – LAKITELEK TE 2 - 0
LAKITELEK TE – BALLÓSZÖG ARANYKOR SE 1 - 1
KKFHÁZI VASUTAS – LAKITELEK TE 0 - 3
LAKITELEK TE – PÁLMONOSTORA SE 0 - 1
LAKITELEK TE – NYÁRLÕRINC LSC 2 - 2
JAKABSZÁLLÁS KSE – LAKITELEK TE 0 – 2

Az ifjúsági csapatnak jó esélye van dobogó har-
madik fokára lépni matematikailag ebben már csak
a Helvécia csapata veszélyezteti õket.

Tavaszi eredmények:

LAKITELEK TE-TISZAALPÁR SE 3 - 1
VÁROSFÖLD SE-LAKITELEK TE 2 - 2
LAKITELEK TE-BALLÓSZÖG ARANYKOR-KLC 3 - 0
KKFHÁZI VASUTAS-FTSI-LAKITELEK TE 1 - 2
LAKITELEK TE-PÁLMONOSTORA SE 3 - 1
LAKITELEK TE-NYÁRLÕRINC LSC 0 - 0
JAKABSZÁLLÁS KSE-LAKITELEK TE 4 – 8

A serdülõ csapat stabilan ötödik a bajnokságban az
utolsó fordulóban nagy bravúrként döntetlent ért el
a második helyen álló Kecskemét „A” csapata ellen.

Tavaszi eredmények: 

LAKITELEK TE-KECSKEMÉTI LC – A 2 - 2
KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK-LAKITELEK TE 2 - 0
KUNSZÁLLÁS SE-LAKITELEK TE 1 - 2
LAKITELEK TE-JÁSZSZENTLÁSZLÓ SE 8 - 0
KEREKEGYHÁZI SE-LAKITELEK TE 1 - 1
LAKITELEK TE-TISZAALPÁR SE 11 - 0

Felháborodva!
Akik idõs embereket fosztanak ki, bántal-
maznak, elcsalják a pénzüket – vagy bár-
mit tõlük –, azoknak a lehetõ legsúlyosabb
büntetést szabnám ki! Három friss élményt
szeretnék megosztani önökkel, hogy tanul-
janak, okuljanak belõle.

A minap mesélte az egyik ismerõs, hogy idõs
rokonát egy csaló úgy kiforgatta a pénzébõl,
hogy észre se vette! Hiába beszéltek az idõs
asszonynak, hogy senkinek ne higgyen, ne
engedjen be ismeretlent a házába, csak
megtette! „De hát olyan szépen volt felöltözve,
olyan intelligens arca és beszéde volt, nem gon-
doltam arra, hogy mit is tesz!“ – sápítozott azt
követõen, amikorra már mindenét elvittek! Hogy
mit tett a csaló? A szokásos módszerrel jutott be
az ártatlan idõs lakásába: „Nagyon megszom-
jaztam, kedves Mariska néni, kérhetnék egy
pohár vizet? Ja, és a mosdóba is szeretnék
elmenni.“ Be is ment, s a néni míg a konyhában
készítette a vizet, eltorlaszolták a konyhaajtót a
hívatlan vendégek. (Mint kiderült, társa is volt,
csak addig megbújt a kerítés mellett.) Minden
értékes mozdíthatót kipakoltak, elvittek! Persze,
a ruhák között a szekrényben megtalálták a kis
pénzt is... Hiába kiabált a néni! Gyorsan ügy-
ködtek! Rettenetes! Még otthon sincs biztonság!

A másik eset egy bevásárló üzletben történt:
húsvét elõtt egy vásárolni szándékozó, jól szi-
tuált idõs asszony kezébõl tépte ki egy rolleres
fiú a válltáskát! Úgy elszelelt a rablott holmival,
hogy hiába kiabáltak, a kocsisorok között sikerült
elmenekülnie, majd úgy megbújnia, hogy nem
akadtak a nyomára! Valószínû, hogy valamelyik
autóba azonnal be is ugrott, ott meglapult, majd
a „sikeresen végzett munka után“ hazamentek...
Az ilyenek legtöbbször társsal „dolgoznak“!

Egy levél pedig a postaládából került ki,
melyen ez áll:
„Tisztelt Szerkesztõség!
Mélységes felháborodásomban szívesked-
jenek az alábbiakat a Lakiteleki Újságban
közzé tenni. Tudomásomra jutott, hogy egy
köztiszteletben álló személyt, aki évtizedeken át
becsülettel, hozzáértéssel képviselte az
ügyfeleket – idõs kora ellenére emberséget
nem ismerõ fiatal tettlegesen bántalmazta. Mi,
akik errõl a dologról tudunk, mélységesen fel
vagyunk háborodva. A mai világban mindent
meg lehet tenni? Büntetés nélkül? Hová jutunk?
Egyeseknek semmi nem számít, csak a pénz?
Tisztelettel kérem a Szerkesztõséget, hogy
soraimat szíveskedjenek tanúságként közzé
tenni a Lakiteleki Újságban.  Tisztelettel többek
nevében, akiknek rendkívül sérelmes, hogy ezt
megtehetik egy idõs asszonnyal.“ 
Bár az aláírást nemigen lehet kiolvasni, de „oku-
lásért“ ezt is közöljük! Lám, azt sem nem lehet
tudni, hogy egy bántalmazást miként lehetne
kivédeni? Semmi sem adhat okot arra, hogy erre
vetemedhet bárki is! Idõs embert megverni, bán-
talmazni, meglopni? Milyen lélek kell ehhez?

ANYÁK NAPJÁRA
Nagy ünnep van, szép ünnep van,
Ez a te ünneped !
Jóságodért, Édesanyám mit adjak ma neked!
Minden ékszert, mindent kincset
Hogyha neked adnék , még akkor is
nagyon sokkal adósod maradnék.
Egész világ rózsafája hogyha neked nyílna
Édesanyám a hálámnak sok lenne a híja.
Nincs a földön annyi öröm a lelkekben a hála,
a kertekben annyi virág, ami neked kijárna.
Édesanyám jóságodért áldjon meg az isten,
Szép életed nagy útjára örömet õ hintsen

Lejegyezte : Hegyi Rozália

Ezzel a verssel szeretnénk
köszönteni Édesanyánkat!

szeretõ fia és lánya



AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa

Ingatlanokkal kapcsolatos, szak-
kifejezések közérthetõen ... (2.)

Helyrajzi szám (Hrsz)
A helyrajzi szám (Hrsz) az ingat-

lanok tulajdonképpeni nyilvántartási
száma. Ezzel lehet azonosítani az
illetékes Földhivatalnál, hogy pontosan melyik ingatlanról van
szó. Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint
az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentõs tényeket,
továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni
lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni. A tula-
jdoni lapokat településenként egytõl kezdõdõen számozni kell.
A tulajdoni lap száma mellett minden tulajdoni lapon a
település nevét is fel kell tüntetni

Szolgalmi jog
Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa

más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja.
Alapítani lehet átjárásra, vízellátásra és vízelvezetésre, pince
létesítésére, vezetékoszlopok elhelyezésére, épület megtá-
masztása céljára vagy a jogosult számára elõnyös más hasonló
célra. Ha valamely föld nincs összekötve megfelelõ közúttal, a
szomszédok kötelesek tûrni, hogy a jogosult földjeiken átjárjon.
A telki szolgalom önállóan forgalom tárgya nem lehet.

Elõvásárlási jog
A tulajdonos meghatározott dologra nézve írásbeli megál-

lapodással elõvásárlási jogot engedhet. Ha ezt megtette és a
dolgot el akarja adni, a kapott ajánlatot a szerzõdés megkötése
elõtt köteles az elõvásárlásra jogosulttal közölni.  Ha az
elõvásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában
az ajánlat tartalmát elfogadja, a szerzõdés közöttük létrejön.
Ha a jogosult a szerzõdési ajánlat elfogadására általában
megszabott határidõ alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, a tulaj-
donos a dolgot az ajánlatnak megfelelõen vagy annál ked-
vezõbb feltételek mellett eladhatja. Az elõvásárlási jog nem
örökölhetõ.

Haszonélvezet
A haszonélvezeti jog jogosultja a más személy tulajdonában

álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szed-
heti. A haszonélvezeti jog határozott  idõre, de legfeljebb a
jogosult élete végéig állhat fenn. Ha a haszonélvezeti jog
szerzõdés alapján keletkezik, a dolgot át kell adni, az ingat-
lanra vonatkozó haszonélvezeti jogot pedig az ingatlan-nyil-
vántartásba be kell jegyeztetni. Be kell jegyeztetni akkor is, ha
az ingatlanon jogszabálynál, bírósági vagy hatósági ren-
delkezésnél fogva keletkezik haszonélvezet.

Jelzálogjog
Jelzálogjog esetén a zálogtárgy a zálogkötelezett birtokában

marad, aki jogosult a dolog rendeltetésszerû használatára,
hasznosítására, köteles azonban annak épségét megõrizni.
Nem lehet jelzálogjogot alapítani a dolog egy részén, közös
tulajdonban álló dolognak a kötelezett tulajdonában lévõ egész
tulajdoni illetõsége azonban zálogba adható. Ingatlan esetében
jelzálogjog csak az ingatlan-nyilvántartásban önálló egység-
ként nyilvántartott egész ingatlanra, illetõleg annak a kötelezett
tulajdonában lévõ egész tulajdoni illetõségére létesíthetõ.
Ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapításához az erre irányuló
szerzõdésen felül a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba
való bejegyzése szükséges.

Fehér Sára  (Lakitelek) Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ
Tel: 30/206-2458, 20/296-2494;  fehersara@gmail.com
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Rendkívüli történelemóra... 

Mátyás király vállalása

Ahogy távolodunk Mátyás korától, egyre dicsõbbnek tûnik az az idõszak. De azt
tudni kell, hogy Mátyásról már az életében azt tartották fontosnak, hogy õ akár az
életét is kockára teszi az igazság érdekében. Nagyon ritka a történelemben, hogy
valaki ennyire összeforr az utóéletével.

Mátyás király halála óta az a szólás-mondás járja a Kárpát-medencében, „Meghalt Mátyás, oda az
igazság!“ De ki volt Mátyás király, hogy a hatása még ilyen óriási még ma is?

Mátyás király élete a magyar nép sorsképlete. Élete során négy kulcsfontosságú dátumot kell meg-
jegyeznünk, melyek nemcsak az õ életében fontosak, hanem a magyarság életében is. 

* 1443. február 24-én, Mátyás napján, Kolozsvárott látta meg a napvilágot. A magyarság üdvére
született a világra! A nyugodt Mátyást egyetlen dologgal lehetett kihozni a sodrából. ha a származását
vonják kétségbe. Pontosan tudja, hogy a származás kötelez egy nemzetség életében, mert a külde-
tését, a szárnyát is a származása fogja megadni. Akinek nincs küldetése, annak nincs szárnya se!
Mátyás rendkívül büszke volt apjára, Hunyadi Jánosra, a törökverõ hõsre, a Vitézre, akinek a nándor-
fehérvári gyõzelmét a déli harangszó ünnepli! A nagyapja pedig Zsigmond király törvénytelen fia volt
– egyes feltételezések szerint. Mátyásnak Corvin János volt a törvénytelen fia. Corvinus azt jelenti,
holló, Turul-nemzetségbõl származó. A szeretet parancsolata van érvényben. Mátyás a feltétel nélküli,
önkéntes szeretetérõl volt híres.

* 1458-ban, január 24-rõl 25-re virradó hajnalban, a jóra forduló Pál napján  választják királlyá a Duna
jegén, de megkoronázni nem tudják, mert nincs itthon a Szent Korona. 1463. karácsonyán kerül haza!

* 1464. március 29-én, nagypénteken koronázzák királlyá Mátyást, mert a nemesség nem érkezik
meg a jelzett idõben. (Az elsõ királyunkat, Szent Istvánt Jézus születésnapján koronázták királlyá,
Mátyást – az utolsó teljes magyar értékû  királyt – Jézus halálnak napján koronázták meg! Hogy miért
nem tették át húsvét vasárnapjára ezt az eseményt? Mert az a feltámadás ünnepe! Elõbb át kell menni
a halálon, hogy jöjjön a feltámadás, mert a magyar népnek küldetése van! 

* 1490. Mátyás halálának éve. Halála egy igazi passió. Virágvasárnap kezdõdik, három napon át
vívja csatáját a halállal.  Mátyás nem csak a saját halálával küzd, hanem a nemzet halálával is!
Harmadnapra Mátyás király elcsendesedik. Április 6-án szemének fényével búcsút vesz a világtól. 

Hajóra teszik a testét és 60 gyász feketével bevont hajó kíséri Fehérvárra, ahol felravatalozzák.
Temetése árpilis 25-e, húsvétvasárnap!
Minden az igazságban nõ, igazságban terebélyesedik, gyõzedelmeskedik és gyümölcsözik.
Jézus mondá: „Az igazság szabaddá tesz!“
Úgy legyen! Szántai Lajos nyomán lejegyezte: Ritz Márta

Csató Tamás tanár úr vezetésével idén is 
jártunk a Kerepesi temetõben  
Eötvös Lóránd sírjánál...

Elsõs leszek...

Képek az iskola életébõl Korán érkezett idén a tavasz…
Újra indult a Vesd Bele Magad (VBM) mozgalom

márciusban, s újra belevetettük magunkat mi is, otthon,
a nagyszülõknél és az iskolában is. Tasi Péter és
felesége, Marcsi továbbra is vállalták a támogató fiatal-
gazda szerepet. Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy egyre többen támogatják a tevé-
kenységünket, mindenkinek nagyon köszönjük!

A továbbiakban a felsõs gyerekek szorgalmasan
gondozzák a kert nagy részét. De szépen virágoztak a
gyümölcsfák és rengeteg lesz a szamóca is.

Mi palántákat nevelünk a tanterem ablakában. Már
több meghívást is kaptunk kertészetekbe, gyümöl-
csösökbe. Nemsokára útra s kellünk a Népfõiskola
biokertészetébe, megismerkedhetünk az egészsége-
sebb növénytermesztéssel is. 

Miért fontos ez? Mert nem mindegy, hogy mit eszünk!
Ha magunk teremtjük elõ zöldségeinket és
állatainkat, nagyobb esélyünk van egy egészsége-
sebb táplálkozásra. Lehet, hogy nem olyan nagy és
szép a termés, mint az üzletekben kaphatóak. De
tudom, hogy mivel trágyáztam, mivel permeteztem... 

A kertészkedés mellett az baromfik keltetésével is
foglalkozunk. Már többször láttuk, hogy lesz a tojásból

csibe, kacsa, liba,
gyöngytyúk… A
gyerekek hazavi-
szik a kikelt álla-
tokat. Gondozzák
és felnevelik.  VDM



Lakodalmas hûtõ-
kocsi bérelhetõ. 

Tel.: 06-30/9-532-982

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen ké-
nyeztetné megfáradt, fájós lábát.
Tyúkszem, benõtt köröm nem aka-
dály. Házhoz is elmegyek! Je-
lentkezését várja Zsuzsa a 20/42-
000-11; ill. 448-201-es  telefonon!

Selyemakác kapható!
Tel.: 448-679; 

06-20/200-53-15.

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

Szeretettel várja Önt is
ROZIKA KONYHÁJA!
Jól  bevált  k i fõzde!!  

Helyben fogyasztásra,
e lv i te l re  (é te lesben) ,  vagy
becsomagolva  –  magyaros

éte lekkel,  ház ias ízekkel  vár-
ják a vendégeket!

FIGYELEM! Menü házhoz
számmítása, a’la carte is
lehetséges!

Tel: 06-30/
632-53-72

Nemes nyár tûzifa ELADÓ –
házhoz szállítva is!  Ugyanitt
téli alma olcsón eladó!
Idared, Mucsu és Golden 50-
70 forintig.
Lakitelek, Táncsics u. 3.  Tel.:
70/-323-72-69; ill. 

06-30/270-24-36.

ÉLELMISZER-ÉLELMISZER-
bolt 

Lakitelek, Kiss J. u. 14.
(Iskolával szemben) 

Akciós ajánlatunk 
ápr. 30 és máj. 14-e között:

Helyben sült pogácsa 990.- Ft/kg
Pálfistyák fehér kenyér 239.- Ft/kg 
(helyben szeletelve)
Jégkrémek 99.- Ft/db-tól
NATURAQUA ásványvíz 1, 5 l 99.- Ft/db
Szobi almalé 12 % 1 l 139.- Ft/db
DAX cicakonzerv 415 g 129.- Ft/db
Borkút borok 2 l 529.- Ft/db
Kõbányai sör 2 l 579.- Ft/db

MINDEN HÉTEN KÜLÖNFÉLE AKCIÓS

AJÁNLATTAL VÁRJUK A VÁSÁRLÓKAT!

(Süteményekre, tortákra, pogácsára
elõrendelést felveszünk.)

Nyitva tartás:

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

Szeretettel várjuk!

A
BON-BON-
BONBON

K o v á c s  F e r e n c  v á l l a l :
–  s z o b a f e s t é s t  

–  m á z o l á s t  

–  t a p é t á z á s t  

–  h o m l o k z a t f e s t é s t

L a k i t e l e k ,
Á r p á d  ú t  1 / a .

t e l . : 0 6 - 3 0 / 4 7 8 - 9 3 9 6

 

Angol és német nyelvû korrepetálást
vállalok. Érd.: 06 30 964 3773
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– Köte lezõ fe le lõsségbiz tosí tás
– Casco ( je lentõs árkedvezménnyel! )
–  Lakásbiz tosí tás i  akc ió
– Megtakar í tások sa já t  -és lakáscél ra  

(á l lami  támogatással! )

Forduljon hozzám bizalommal!
Ingyenes kalkuláció és tájékoztatás.

ZOLTAINÉ KORDIK RITA
üzletkötõ

0 6 / 3 0 / 6 3 6 - 52 0 2

Dinamikusan
fejlõdõ 

lakiteleki cég
munkatársakat keres több munkakörben:

* CNC marós: elvárásunk a NC/CNC forgácsolói végzettség és a
szakmában szerzett legalább 2 éves gyakorlat.
* Gépkezelõ-csomagoló: elvárásunk mozgékony, fürge, nagy
teherbírású alkat, három mûszakos munkarend terhének bírása.
* Megváltozott munkaképességû munkavállaló: napi négy-
hatórás munkavégzésre
* Elérhetõségeink: Poliol PET Packaging Kft.

6065  Lakitelek Kisalpár 93/a.   
Tel.: 06-20/3331935 
email: lakone.aniko@poliol.hu

Bútorozott szoba kiadó! 
Tel.: 06-30/451-96-78

* * *
Cserépcsere miatt „hófogó“
cserép nagyobb mennyiségben
(kb. 1500 db) eladó, május
második felétõl elvihetõ.
Érdeklõdni a 20/6132411-es tele-
fonszámon lehet. 

LAKITELEKEN
A

KLEOPÁTRA KOZMETIKÁBAN
FLABeLOS GÉP INGYEN KIPRÓBÁLHATÓ!

FOGYÓKÚRÁZÓKNAK, CUKORBETEGEKNEK, ÉRSZÛKÜLETRE.
BEJELENTKEZÉS: 06-20/32-44-150; LAKITELEK, SZÉCHENYI KRT. 76.

TANYA ELADÓ Tiszalpár határában (Polyákfalu); 800
négyszögöl területen szoba-konyha-kamra helyiségekkel, vil-
lanylekötéssel, 2 db fúrott kúttal! Méhészeknek és
gazdálkodóknak kifejezetten ajánlott! Érd.: 06-70/200-79-14.

www.kecskesetterem.hu

Neobarokk ebédlõbútor 
garnitúra (13 db-os) eladó!
Érdeklõdni:  06-30/293-1340

Lakitelek központjában családi
ház albérletbe – fiatal párnak
vagy 2 fõ részére – kiadó!
Villany, víz, gáz, központi fûtés... van. 

Érd.: 06-30/480-02-57.

Pénzügyi tanácsadás,
könyvelés, teljes körû 

informatikai szolgáltatás!
Tel.: 06-30/0370-22-55

Kovács László e.v.

Lakitelek új építési területén
3000 m2-es, közmûvesített,

sarki telek eladó.
(Megosztható 3 részre is!)

Érd.: 06-20/9-78-73-72



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Azt képzeled rólam, hogy csak úgy feladom
a szabadságomat!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte:
Kökény Márta (Kalicsné Ilikének köszönjük!). Selyemakácfát nyert:
Papp Klára (Tõserdõ) (Klárik Lászlónénak köszönjük!). Fagyiutalványt
nyert: Kissebestyén Petra, Kis János (Tõserdõ, Ibolya u.) (Vargáné
Jutkának köszönjük; Oázis Fagyizó) A vacsorát nyerte: Beke Sándorné.
(Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) A nyerteseknek gra-
tulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befá-
radni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.) 
Újságelõfizetést nyert: Józsa Erzsébet, Sörös József, Kovács Ágnes.
(Õket regisztráljuk, nem kell bejönni,!!)

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A kiadásért felelõs. Lezsák Sándor. * 
Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit *  A szerkesztõség címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. ,Tel.: 76/548-040;  E-mail: czinege.edit@gmail.com *                

Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. * Készült: 1000 példányban,  2014-ben * Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

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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Paraj összekarmolva ment be a munkahelyére.
– Hát, veled mi történt? – faggatják a munkatársak.
– Tudjátok, tegnap sötét éjszaka értem haza, s amikor az ágyamhoz akartam osonni,
ráfeküdtem az ott alvó macskára, s az ijedtében összevissza karmolt.
Az egyik kollega erre azt mondja:
– ... A két meghatározásban olvashatja... 

Vízsz.: 1. A meghatározás 1. része (z. b.: O, Y, N, K). 14. Megreked. 15. ... Adjani; francia
filmcsillag. 16. Híres riói stadion. 18. A háború vesztese fizeti. 19. Névérték. 20. Áruforgalmi
adóval növelt (számla). 22. Az Irtis bal oldali mellékfolyója. 24. Libavélemény! 25. ...
Szamgin élete (Gorkij „regénykrónikája“). 26. ... Ekberg; svédországi születésû filmcsillag.
27. Ajka közeli település. 29. Cseh teherautó-márka. 31. Szõlõ kapaszkodó hajtása. 32.
Hosszabbválasz kezdõdhet e szóval. 33. ... Zelmanov; oroszországi születésû, Fields-
érmes amerikai matematikus (EFIM). 35. ... in Hungary; felirat magyar termékeken. 37.
Davis Kupa, röviden. 38. Kórustagok ajkáról zeng. 39. Trójai „cselállat“. 40. Bácsi, bizal-
masan. 41. Folyamatos sértegetést szótlanul tûr. 42. Pólus. 43. Víz vagy benzin lelõhelye!
44. Ráskai ...; középkori apáca, a Margit-legenda másolója. 46. Fehér építõanyag. 48.
Szekér szénarakományát rögzítõ. 50. Az adott éra hangulatát híven tükrözõ. 52. Dunántúli
megye, folyó és község. 54. Csekken küld. 55. A három nõvér legidõsebbike Csehovnál. 56.
Kikötõgát. 57. Gyógyszertári mértékegység az USA-ban (DRAM). 58. Tan, régiesen. 60.
Becsmérlés. 63. Biológiai kategória, a faj követi. 66. Mellém lép és itt marad.

Függ.: 1. Tagadószó. 2. Építkezés elején ássák. 3. Indulatos, dühös. 4. Szándékozás. 5.
Maci ...; rajzfilmhõs medve. 6. Lauda Air ,(osztrák légitársaság), röviden. 7. Óvodában is
vetítik. 8. Továbbá. 9. Nyalánkság, bizalmas szóval.10. ... Sámuel; Árpád-házi király. 11. A
Zrínyiek vára volt. 12. Ilona egyik becézése. 13. Kétell! 17. A -nél ragpárja. 21. Mesemondó,
a népmûvészet mestere (Lajos, 1886-1963). 23. Olaszország sportjele. 24. A
meghatározás második része (z. b.: O, D, S, L). 25. Mars a szobából! 26. Lesli Linka
Glatter filmje (1998) egy bérapaság következményeirõl. 28. Komponista szerzeménye. 30.
A harmadik irányba. 34. Igevégzõdés. 36. A dúr hangsor elsõ hangja. 38. Fény páros betûi.
39. Bútoripari alapanyag. 40. Tejjel összehabart lisztbõl készülõ, zsírban kisütött és cukor-
ral meghintett étel, tájszóval. 41. Vízipipa. 42. Bibliai eredetû nõi név. 43. Barcelonai. 45.
Szélhárfa. 47. Mondat eleme. 49. Brit zoológus, író, az Állatkert a poggyászomban szerzõje
(Gerald, 1925-1995). 51. A hátát süttetve fekszik. 53. Barsi falu neve 1906-ig (LÓC). 56. Étel-
sor. 57. Tréfás fenyegetés. 59. Patinás sportklubunk, röviden. 61. Sivatag, atlaszbeli
rövidítéssel. 62. Szlovákia, idegen rövidítéssel. 64. Málnás közepe! 65. Innen máshova.

Rámenõs utcai virágárus csalogatja a
vevõt:
– Uram, vegyen egy szép rózsacsokrot,
lepje meg vele a feleségét!
– Kösz, de nincs feleségem.
– Akkor vegyen a barátnõjének!
– Barátnõm sincs!
– Akkor vegyen egy csokrot magának
és ünnepelje meg, hogy milyen
szerencsés. 

A tanító panaszkodik a szülõknek a kis
Elemérre:
– A maguké a legrosszabb gyerek az
osztályban. Nem lehet vele bírni! És ami
mindennek a teteje: még egyszer sem
hiányzott!

Barátok egymás között:
– Hogy sikerült az autóvezetõi vizsgád?
– Nem tudom, mert amikor kijöttem a
kórházból, a vizsgabiztos még nem tért
magához. 

Két barát az erdõben sétál:
– Látod azt a hatalmas fát ott?– kérdezi
az elsõ.
– Igen.
– Képzeld, tavaly két perc alatt felmász-
tam a tetejére.
– Na ne mondd, mert úgysem hiszem.
Volt tanúd rá?
– Hogyne. Egy medve.

A skót gyerek szalad a mamájához:
– Mama, itt áll az ajtóban egy bácsi!
– És mit akar?
– A most épülõ uszodára gyûjt. Mit
adjak neki?
– Fél vödör vizet!

Meghal a székely, a temetésen a pap
szívhezszóló prédikációt mond.   Ki-
hangsúlyozza, hogy az elhunyt milyen
remek férj és apa volt. Az özvegy   szi-
pogva odaszól nagyobbik fiának: 
– Menj, már’ fiam nezzé’ belé a
koporsóba,   eisze nem jó temetésre
jöttünk...

– Kész van-e a házi, fiam?
– Igen idösapám, jõjjön, azt’ kóstojja
mög!

A suttyó legényke szántott az apjával.
Az apa fogta az ekét, a fiú meg a lovat
vezette. Az eke ki-kiugrott a kemény
földbõl. Bosszús volt a székely,   szidta
a fiát, hogy õ rontja el a szántást.

– Nem én rontom el, hanem   éde-
sapám!
– Hogy beszélsz te az apáddal? Annak
idején én nem mertem volna   visszafe-
leselni az apámnak.
– Vót is magának apja?
– Vót bizony, különb, mint neked!

Ügyvédet hív  az öreg székely, hogy
lediktálja a végrendeletét:
– A falunak adományozom  azt a lovat,
amelyiket a múlt héten ellopták tõlem.
De ha méges megkerülne,   akkor
legyen a Pista fiamé.

A   székely horgászik. Arra megy egy
ember, s megkérdezi:
– Harapnak a   halak?
– Dehogy! – mondja a székely. – Simo-
gassa csak meg   nyugodtan!

Józsi bácsi a   nagyvárosban egy ven-
déglõben ebédel. Miután jóllakik,
kérdezi a pincért:
– Tessék   mondani, itt kinek ke’ fizetni?
– Nekem! – mutat a mellére a pincér!
– No, há’, ez az elsõ vendéglõ  – mond-
ja mosolyogva, s hátrabökve a kalapját,
és a bajszán csavarintva, kacsintva  –
aho’ nem neköm kõ’ fizetni!...

A bolond felmászik a fára, de lejönni
nem tud. Odamegy a másik bolond,
feldob neki egy kötelet:
-- Ezt kössed a derekadra, én meg
majd lehúzlak.

Aludni nem csak emberi dolog
Egy öreg, de gondozott, fáradtnak lát-
szó kutya sétált be az udvaromba,
majd bejött velem a házba, és elaludt
a nappali sarkában. Egy órával
késõbb odament az ajtóhoz, hogy
engedjem ki. Másnap újra megjelent,
megint aludt egy órát a sarokban; így
ment egy héten át. Ekkor kíváncsi-
ságból feltûztem egy cédulát a nyak-
örvére: „Az ön kutyája minden dél-
után a házamban szundikál.“ Másnap
a nyakörvre tûzve megérkezett a
válasz: „Tíz gyerekünk van, azért nem
tud otthon nyugodtan aludni. Holnap
én is eljöhetek vele?"

– Szívtelen vagy Dezsõ! Meg sem
kérdezed, mért sírdogálok már egy
órája az ágy szélén ülve...
– Nem, mert úgysincs rá pénzem...

Macskaláb, valóban?...

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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