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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava – ÚJKENYÉR hava 
(Szeptember) Szent Mihály hava – FÖLDANYA hava   

„Életünk értékét a tetteinken mérik le.“

Szurkoljunk együtt Alexáért!

Egy Lakiteleken élõ polgárõr ló, Alexa is indul a nagy
lovas eseményen, a Nemzeti Vágtán, melyet 2014.
szeptember 19-21-e között tartanak Budapesten, a Hõsök
terén. Az igen rangos eseményt nagyon sok külföldi és
hazai lovas, lórajongó látogatja.  

A tavaly Lakitelekre került szürke kanca már versenyzett
a Nemzeti Vágtán – 2012-ben Ibrány színeiben –, de nem-
csak bejutott Budapestre, hanem ott elõfutamot is nyert.

A 10 éves sportfélvért tulajdonosa, a Bács-Kiskun Megyei
Polgárõr Szövetség nevezte be a rangos esemény elõvág-
ta futamára, a most augusztus 23-án megrendezett Hírös
Vágtára. Alexa – a versenyjártas – Drahos József kecs-
keméti polgárõrrel a nyergében az elõfutam taktikus meg-
nyerésével az esti döntõbe jutott.  A nagy küzdelemben 3.
helyezett lett, alig fél lóhosszal lemaradva a második
befutótól. Bár az elsõ két hely jogosít a fõvárosban
megrendezésre kerülõ Nemzeti Vágtán való részvételre,
Kecskemét Város szabadjegyének felajánása nyomán
Alexa is ott fut majd Drahos Józseffel a Hõsök terén –
Lakiteleket képviselve.   

Lakitelek már most is a nemzeti lovas élet egyik közpon-
ti helye, de  lehet méginkább a jövõben, hiszen a helyi
lovas polgárõrök aktív közremûködésével itt alakult meg
nálunk az Országos Polgárõr Szövetség Lovas Tagozata
2012 tavaszán Rácz Adrienn vezetésével. Rajtuk keresztül
jutott el akkor hozzánk ez a versenyló! 

A ló trenírozása sajnos egy kicsit késõn kezdõdött el, de
bízunk benne, hogy szépen, eredményesen fut majd a
nemzeti versenyen. 

Sikeres, balesetmentes felkészülést és eredményes
versenyzést kívánunk Alexának és lovasának, s visszavár-
juk a széllel szálló szürke kancát!  

Lakitelek értékei
Az augusztus 20-i ünnepkörhöz kapcsolódóan, Szent

István királyunkra és a magyar államalapításra
emlékezve 2014. augusztus 20-án megnyílt  „Lakitelek
értékei“ címmel egy kiállítás a mûvelõdési ház
galériájában.

Második az ilyen kiállításunk már.
Lezsák Sándor kezdeményezésére a magyar országgyûlés

2008-ban felkérte a magyar kormányt, hogy  dolgozza ki a hungarikumok rend-
szerezését, valamint megõrzésüknek és hasznosításuknak lehetõségeit. S így az ország
számtalan településén – 2014-re – megalakultak a helyi értéktár bizottságok, köztük itt,
Lakiteleken is. Célja a helyi értékek felkutatása. Létrehozni egy TELEPÜLÉSI
ÉRTÉKTÁRAT  – a meghatározott kategóriák alapján –, nyilvántartásba venni az arra
érdemeseket és érdemest, s  javaslattal élni a megyei értéktárba történõ felvételrõl, mely
felett a nemzeti értéktár áll.  A piramis csúcsa  pedig a Hungarikum. 

Mi, itt  Lakiteleken szinte azonnal nekiláttunk a helyi értékek összegyûjtésének és
bemutatásának. Elsõ alkalommal 2009-ben a Népfõiskolán mutatkozott be az a lelkes
csapat, melynek tagjainak fontos, hogy minden, ami érték, maradjon meg a jövõnek. 

Mi az érték? Mi a gyar érték? Mi a hungarikum? Hungarikum minden, ami sajátosan,
egyedien és egyedülállóan magyar különlegesség, magyarok által lakott helyen, ma-
gyarok által készített termék, alkalmazott eljárás. A hungarikumok rendszere egy alulról
építkezõ rendszer. A termékek konkrét helyeken (falvakban, városokban) készülnek, az
eljárásokat konkrét személyek alkalmazzák. 

Ennek az alulról építkezõ rendszernek az egyik pillére Lakitelek. 
Csak abból lesz, vagy lehet hungarikum, ami a mi értékünk, amit mi itthon kialakítunk,

megõrzünk és az utódainknak továbbörökítünk.
Ez a kiállítás egy ilyen helyi értékleltár kíván lenni. 
Közel harmincan hozták el azt, amit készítettek, gyûjtöttek. 
Miért gyûjtünk régi dolgokat? Miért idézünk fel múltbéli dolgokat? A modern felfogás azt

mondja, elõre kell nézni, a jövõbe kell tekinteni, nem szabad a múltba révedezni, hiszen
csak az a jó, ami hasznos, ami gyors, ami hatékony. Mi mégis ragaszkodunk a múltbeli
dologhoz. 

Mert a miénk, benne van az elõdeink, az õseink keze nyoma. Mindenki igyekszik valamit
tenni, hogy ne nyom nélkül menjen el majd a földi életbõl. Az értékõrzés: a túlélés záloga. 

Érték minden, ami a múlt, a történelem egy darabja.
Már a tegnap is MÚLT! Mi vagyunk, akik a történelmet írjuk itt, a 21. században, mi alko-

tunk maradandót és értékeset!
Nagyon fontos a múlt megõrzése, hiszen gyökerek nélkül nem vagyunk más, mint egy

bot. Támasz nélküli, erõtlen; egy zellõtõl is elesünk! De ha van gyökérzet, van tápláló erõ,
mely a múltunkban gyökerezik, akkor az orkán erejû szélnek is ellent tudunk állni. 

„Mélységes mély a múltnak kútja!“
Ezen kiállítással merítettünk a múlt mélységes kútjából. Hogy mennyi került a „hálóba“,

annak még ez a kiállítás sem a teljes hozadéka. Sokkal többünk van ennél! Otthon, a
családoknál. Sokkal több mindent a felszínre letett volna és lehetne még hozni! Ehhez
még mindig nagyon kellene mindenkinek a segítsége, a segítõ hozzáállása, ajánlása. Ha
senki sem láttatja, s nem hívja fel a figylemet az elhagyott gyöngyszemre, akkor az
ottmarad, lemarad... Nem azért, mert nem akarjuk észrevenni, hanem azért, mert másra
figyelünk, elfutunk mellette, rohanunk...

Cz.E. – Folytatás a 12. oldalon.



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Balla Lajos (édesanyja: Jámbor Veronika Mária)

Farkas Lili (édesanyja: Tóth Klaudia)

Fialka Márton Mátyás (édesanyja: Kovács Dóra)

Bene Zsolt Noé (édesanyja: László Nóra Nikolett)

Rácz Vanessza :(édesanyja Mihály Teréz)

Babita Márk Nikolász (édesanyja: Bódor Szilvia)

Fekecs Lóránt Tamás (édesanyja: Mezei Teréz)

István Vivien (édesanyja: Baladik Vilma Julianna)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Tö

Kissebestyén Béla & Dr. Kószó Edit

Nagy Sándor & Nagyné Juhász Mária

Rádi Nándor & Holló Andrea

Tamásy Sándor & Papp Melinda

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

FONTOS TELEFONSZÁMOK: 
ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63

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

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

Török Nándor (po lgárõr) :   06-30/531-65-18

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

Kis Nándor ( tûzo l tóparancsnok) 06-70/977-05-86

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

Tóth János (1932)
Mihók István Gyuláné Mártai Irma (1930)

Kerekes Istvánné Komlós Julianna (1931)
Nagy Sándor Ferencné Polyák Irén (1944)

Kocz Istvánné Nagy Erzsébet (1927)
Hegedûs Györgyné Mészáros Rozália (1937)
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Kedves olvasók! 
Köszöntõ-, emlékezõ- és

gyászhirdetésük
– továbbra is – ingyenes! 

„Most még úgy érzem,
nem megy tovább az élet,
megakadt a kerék, nem forog,
csak a napok telnek sorban,
s az idoben én nem vagyok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik édesanyám,  

Kerekes Istvánné 
Komlós Julianna

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek!

Lánya, Kata; veje, Sándor; unokája, Balázs

Temetõnek nagy csendjében
Virágerdõ közepében
Nyugszik egy szív csendesen
Régen nem dobban kisfiáért,
Messzi vitted, Istenem.
Nekünk csak a bánat maradt 
idelent megemlékezésül

Stecenkó Anita
halálának 4. évfordulóján, 

születésének 41. évfordulóján emlékeznek:

É d e s a n y j á é k ;  k i s f i a ,  F i d á n ;  
k é t  ö c c s e ,  k é t  s ó g o r n õ j e ;  
n a g y m a m á j a ,  n a g y n é n j e

A Széna vagy Szalma Fesztivál
rendezõsége szeretné 

KÜLÖN 
megköszönni a júliusi rendezvény 

megszervezéséhez
nélkülözhetetlen segítséget

nyújtó JUTKA BOLT és

ezen belül Váradiné Tarjányi

Judit felajánlását! Ezen kívül
hálásan köszönjük a Jutka Bolt
dolgozóinak segítõ kedvességét!

Köszöntõ

Szeretettel köszöntöm
páromat, Miskolczi
Szilvesztert a kapcso-
latunk 3. évfordulóján!

Nagy-nagy szeretettel köszöntöm
kisfiunkat, Zalánt, aki augusztus 26-án
lett 6 hónapos. 

Nagyobbik fiamat, Leventét is sok
szeretettel ölelem, aki most megy 3.
osztályba. Kívánok neki sok sikert,
erõt és kitartást az iskolai munkához. 

Sok-sok szeretettel: Tünde (Anyu)

Minden
iskolásnak
és pedagó-

gusnak sike-
res tanévet kívánunk!

Teljék úgy a tanév, hogy
minél több jó eredmény
színesítse az életüket! 

A tudás hatalom, melyet
soha, senki, semmilyen
körülményben nem tud

elvenni senkitõl!
Önmagadnak tanulsz,

ettõl lesz teljes az életed!
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Kedves Olvasók! 

Október 12-én lesz az önkormányzati
választás napja. Természetesen
Lakiteleken is az urnákhoz hívja „a lelki
kötelesség“  a szavazó állampolgárokat,
hiszen így mindenki „beleszólhat“ abba,
hogy ki legyen a polgármester, s kik a
helyi képviselõk. Tegye meg Ön is, mint
regisztrált szavazó állampolgár! 
A még tartó ciklus áttekintéséhez segít-
séget kap most Madari Andor alpol-
gármestertõl, a következõ számban
Felföldi Zoltán regnáló polgármestertõl. 

A választási listán majd õk is jelöltek lesznek.

– 2010 óta tölti be Lakitelek alpolgármesteri tisztségét. Milyen érzés
volt Lakitelek második embereként településünket képviselni külön-
bözõ eseményeken, rendezvényeken?
– Az elmúlt években sokszor, sok alkalommal képviseltem Lakiteleket külön-
féle rendezvényeken és megbeszélésen. Ez felelõsségteljes és megtisztelõ
volt számomra, örömmel tettem ennek eleget, de több alkalommal is megta-
pasztaltam, hogy korábban nem ismerték Lakitelek véleményét, elképzelé-
seit. Fontosnak tartom, hogy legyen tagja a településünk különbözõ szerve-
zeteknek, társulásoknak, mert akkor komoly érdekérvényesítést tudunk
elérni, s úgy szülessenek meg a döntések lehetõség szerint, ahogy azok szá-
munkra a legkedvezõbbek legyenek. Igyekeztem minél több alkalommal aktí-
van részt venni az egyeztetéseken és kiállni Lakitelek hosszú távú érdekeiért.

– Az elmúlt négy esztendõben több látványos folyamat indult el
településünkön. Melyeket emelné ki ezek közül?

– Valóban sok új dolog indult el az elmúlt években, kevés is lenne ez az
interjú ezeket felsorolni. Nagyon szerencsésnek tartom magam, amiért tagja
lehetek Lakitelek jelenlegi képviselõ-testületének és munkámmal hozzájárul-
hattam a sikerekhez. Nem tudok, de nem is szeretnék kiemelni egy beruhá-
zást sem, mivel mindegyikért meg kellett küzdenünk, és úgy gondolom, érde-
mes volt. Több olyan kezdeményezés is történt, melyeket nem elég kitalálni,
beindítani, de folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mivel hosszú távon fog
beérni, és ennek sikeréért ezt nekünk továbbra is felügyelnünk, óvnunk kell.

Nagyon kedves és fontos az a kezdeményezés, amikor a lakiteleki emberek
összefognak, összegyûlnek egy közös cél érdekében, legyen ez faültetés,
takarítás vagy közös fõzés, szalonnasütés. Az elmúlt években igyekeztünk
több alkalommal életre hívni ilyen közösségi eseményeket, és nagy örömmel
láttam rendezvényrõl rendezvényre, hogy egyre többen és újabb lakosok
jelennek meg. Sokan ezen alkalmakkal találkoznak sok év után egymással,
itt beszélik át az elmúlt éveket, emlegetik a kedves emlékeket, miközben a
rendezvény programjain jól is érzik magukat. Ezt mindenképp folytatandónak
és fontosnak tartom, adjunk minél több lehetõséget a település embereinek a
közös együttlétre.

– Melyik önkormányzati beruházás áll legközelebb Önhöz?
– Az elmúlt négy évben szerencsém volt évrõl évre közelebb kerülnöm az

önkormányzati beruházásokhoz, annyira, hogy az utóbbi két évben már a
beruházások felügyelete az én alpolgármesteri feladatom lett. Ez kiegészült
még pályázatok figyelésével is, és az önkormányzatra megfelelõeket kidol-
goztuk és be is adtuk. Úgy gondolom, jó döntés volt, hogy az önkormányzati
beruházásoknak lett egy külön felelõse, mivel éves szinten összegszerûsítve
a beruházások megközelítették az önkormányzat éves költségvetését.
Fontos volt az, hogy egy ember átlássa az önkormányzat háza táján levõ
intézmények állapotát, kihasználtságát és fejlesztési lehetõségeit. Az, hogy
ezt én alpolgármesterként tehettem meg, külön szerencsés, mert sokszor pil-
lanatok alatt kellett dönteni az ügyek sikeres elõre menetele érdekében, és

ezt csak így tehettem meg. 
Az ember életében azok a dolgok szoktak a legemlékezetesebbek lenni,

amikor újat alkotnak, építenek. Szerencsére ebbõl kijutott több is (Szivárvány
Óvoda, Gondozási Központ nappali ellátó részlege), de nagyon szerettem
azokat a beruházásokat is, ahol a régi épületeket újítottuk fel. Jó volt elejétõl
a végéig kísérni azt, ahogy az épületeink megújultak. Erre nagyon jó példa a
most futó általános iskolai felújítás, ahol hõszigetelést, nyílászárók cseréjét
és fûtéskorszerûsítést végzünk el pályázati forrásból. Ez már önmagában is
nagy dolog egy ekkora intézmény életében, mert megújul, és olcsóbb, köny-
nyebb üzemeltetésûvé válik. Azonban mi úgy gondoltuk, ha már dolgozunk az
iskolán, a homlokzata is kerüljön felújításra, de úgy, hogy küllemében is
újuljon meg, és ne a régi stílusát vigye magával, hanem a mai elvárásoknak
megfelelõen, hosszú távon is vállalható érték valósuljon meg. Remélem,
sokak szemében tetszetõs látványt fog nyújtani az Eötvös Iskola homlokzata,
amikor elkészül. (Bár biztos lesznek ellenzõi is, mint mindennek...)

Más beruházások esetében is hallottam, hogy „ezt, vagy azt nem kellett
volna megcsinálni, volna ettõl fontosabb dolog is“. Igen, ebben sokaknak
igazuk van, de a pályázati kiírásokra nekünk nincs ráhatásunk, mi csak igyek-
szünk a lehetõségekkel élni, a feltételeknek megfelelõen beadni a pályáza-
tokat, és azt nyerés esetén meg is valósítani. Szoktuk mondani, lövünk min-
denre, amire csak lehet, vagyis mindenre pályázunk, ami településünket viszi
elõre és a helyi költségvetést nem terheli, nem veszélyezteti. Én ezt a gya-
korlatot jónak és folytatandónak tartom, mivel csak sok kis dolog
összességébõl fog kialakulni a nagy egész, így tudjuk elérni, hogy minél
szebb és vállalhatóbb legyen a településünk.

– Sok pályázati beruházás mellett több olyan fejlesztésre is sor került,
ami saját erõbõl valósult meg. Melyek ezek?
– Igen, a feszes költségvetés összeállításának és következetes betartásának
hosszú távú eredményeként az utóbbi években eljutottunk oda, hogy
önerõbõl is tudtunk fejleszteni, felújítani. Ezek közül idõrendben az elsõ a
vasútállomástól a napközi felé vezetõ rossz állapotú járda felújítása volt. Ezt
követte Rácz doktor orvosi rendelõjének és a felette levõ lakásnak belsõ
felújítása és nyílászáró cseréje. A következõ évben a gyermekorvosi és
védõnõi rendelõ tudott így megújulni, majd tavaly novemberre a temetõ rava-
talozójának a környéke vált szebbé. Az Oncsában lévõ önkormányzati bér-
lakást is komfortosabbá tettük, belsõleg teljesen megújult. Ezt a lakást a
rendõrség részére ajánlottuk fel, hogy hozzon Lakitelekre még egy szolgála-
tot teljesítõ rendõrt, aki így itt is tud lakni, és így talán még jobban magáénak
érzi településünket.

Ezen a beruházások mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasá-
gok is folyamatosan fejlõdtek, többnyire önerõbõl. Ezek is nagyon fontosak és
kedvesek számomra, csak pár dolgot említve: vettünk egy kukásautót, egy
szippantó autót, egy nagyteljesítményû parkgondozó (fûnyíró) gépet, egy
nagyteljesítményû traktort és egy kotró-rakodó gépet. Ez a felsorolás nem
teljes, de ezek is önerõbõl, sok millióból valósultak meg, és ezekkel az önkor-
mányzat hosszú távon pénzt spórol és jövedelmet termel.

– Visszagondolva az eltelt négy évre, mit csinálna másképp?
– Mondhatnám azt, hogy semmit, de ez nem lenne igaz. Csak aki dolgozik,

az tud hibázni. Igyekeztünk a döntéseinket jól elõkészíteni, megalapozni és
ez többnyire sikerült is. Én magam úgy éltem meg az elmúlt éveket, hogy na-
gyon sokat dolgoztunk, de megvolt ennek az eredménye. Azonban a sok
munka mellett ritkán maradt elég idõ, vagy figyelem a megfelelõ tájékoztatás-
ra. Többet és jobban kellett volna tájékoztatni a lakosokat az aktuális
beruházásokról, nagy horderejû döntésekrõl és nem utolsó sorban a ren-
dezvényeinkrõl. Ebbõl tanultunk, és a következõ évekre megtaláljuk erre is a
megoldást.

– 2015. január 1-jétõl hazánkban kötelezõen be kell vezetni a szelektív
hulladékgyûjtést, ennek következtében egészen biztos, hogy jövõre
már Lakiteleken is szelektíven gyûjtjük a hulladékot. 

VÁLASZTÁSI ÖSSZEGZÉS... Beszélgetés Madari Andor alpolgármesterrel

Folyt. a köv. oldalon
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A Laki-Gazda Nonprofit Kft. már lépéseket tett a bevezetésére.
– Ez így van, nálunk is bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyûjtés. Azt

azonban érdemes megjegyezni, hogy nem azért csak most, mert kötelezõvé
teszik mindenki számára, hanem folyamatosan dolgoztunk ennek kidolgozásán
úgy, hogy lehetõség szerint ne, vagy csak kis mértékben dráguljon a szemétszál-
lítás. Emellett az sem lett volna megfelelõ megoldás, ha a szelektíven gyûjtött
hulladékot egybe összeöntve vitte volna el a közszolgáltató. Tehát mindaddig,
amíg ezek a feltételek nem teljesültek, addig felelõtlenség lett volna bevezetni,
és most, hogy összeáll az egész, már nem is kell várni januárig, mert már várhatóan
október közepén beindul a próbajárat. Ennek bevezetése egyértelmûen plusz
terheket ró mind a lakosságra, mind a közszolgáltatóra. A lakosoknak a beveze-
tésre kerülõ új, központilag kiadott technológia indulásához új gyûjtõ edényekre
lesz szükségük, ennek költségét sem szerettük volna a lakosokra terhelni.

A Laki-Gazda Nonprofit Kft. ebben az évben sikeresen pályázott 4000 db 80
literes gyûjtõedényre, egy önrakodós teherautóra és egy kisebb kukásautóra.
A 80 literes edényekbõl minden háztartás kap használatra 2 darabot, de a
tulajdonjogot nem kapják meg, azt a pályázat nem teszi lehetõvé, tehát
indokolt lesz mindenkinek nagyon vigyáznia rá, de azért ne féljenek használ-
ni. A meglévõ 110 literes kukákat se dobja ki senki, mert igaz hogy az min-
denkinek a tulajdona, de várható hogy pár éven belül már nem csak kétfelé
kell válogatni a hulladékot, és akkor milyen jó lesz, hogy nem kell újat vásárol-
ni. Az, hogy mennyibe kerül most, és majd késõbb, a szelektív hulladék
elszállítása, már évek óta nem az önkormányzat és nem a közszolgáltató
állapítja meg. Az elmúlt években az elõzõ díj százalékában volt meghatároz-
va központilag a fizetendõ díj mértéke, de jövõ évtõl várhatóan új és talán
egységes lesz minden településen állami díjmegállapítással. Az önkor-
mányzatnak és a hulladék szállítójának is nagyon kicsi ebben a mozgástere,
az ár megállapítására pedig egyáltalán nincs hatása.

– Fõleg az üdülõtulajdonosok szokták felvetni, hogy ugyan a falu
fejlõdik, de a Tõsfürdõ nem. Hogyan van ez?
– Sajnos ezt – mondhatni – jól látják, mert így van. Azonban mint azt az

elõzõekben a pályázatoknál jeleztem, mi mindenre pályázunk, amire csak
lehet, ahol meg tudunk felelni a minimális feltételeknek. Tehát ne gondolja azt
senki, hogyha lettek volna erre a területre is megfelelõ pályázati lehetõségek,
akkor azt nem léptük volna meg. Sokan mondják napjainkban, hogy „bezzeg
Kerekdomb tudott pályázni“. Ez valóban így van, de azon a bizonyos pályáza-
ton, amelyiken õk is részt vettek, nevesítve voltak azok a fürdõk, akik
pályázhattak és a lakiteleki sajnos nem szerepelt a listán. Jelenleg úgy tûnik,
hogy csak kismértékû fejlesztésekre van lehetõség, ennek jó példája a
Tõsselõ vízi foglalkoztató is, amely nagy érdeklõdésre tart számot a gyer-
mekek körében. További gondolkodásunkat és lehetõségeinket is nagyban
korlátozza az a tény, hogy a Tõserdõ Natura 2000 természetvédelmi területen
helyezkedik el, és ez nagyon sok korlátot, kötöttséget jelent. Azt nyugodt
szívvel megígérem, hogy a lehetõségeket a jövõben is igyekszünk maxi-
málisan kihasználni, de nagyon szívesen várok és fogadok javaslatokat, mert
mindenrõl mi sem tudhatunk, és nem is juthat eszünkbe. Erre már több alka-
lommal is volt jó példa, nyaraló-tulajdonosok ajánlották fel a segítségüket
közös gondolkozásra, munkára.Ezt várjuk a jövõben is.

– Az elõzõ esztendõkben végzett munka alapján mennyire tartja
élhetõnek Lakiteleket?
– Erre azt válaszolnám, amit a közelmúltban mondtam egy összejövetelen

egy Lakitelekre elõször látogatónak, aki azt kérdezte, mit kell tudni errõl a
faluról, milyen hely ez. Azt válaszoltam, hogy ez a falu a világ egyik legjobb
helye. Ha végig gondoljuk, mi van településünkön, milyen értékek (természeti,
építészeti és emberi értékek), akkor könnyen rájöhetünk, hogy ez nem is
túlzás. Az, hogy van egy Tõserdõnk, az mindenkinek természetes és ezért
nem is értékeljük, de nem is ismerjük eléggé. A település képe egyre javul,
szépül, jó érzés itt nyugalomban, biztonságban végigsétálni akár éjszaka is.
A lakosok minden korosztálya megtalálja a számára szükséges magas szin-
tû intézményi lehetõségeket, gondolok a bölcsödére, óvodára, iskolára és
ezekhez szorosan hozzátartozó színvonalas közétkeztetésre, ami az utóbbi
években a korosztályoknak megfelelõen biztosítja az étkeztetést.

A gyermekeken túl az idõsek ellátása is gyorsan fejlõdött az utóbbi években

és ez reményeink szerint jövõre is folytatódik. A szórakozásra vágyók is meg-
találhatják a lehetõségeket a kikapcsolódásra, mivel egyre több a rendezvény
a település életében, és ezek magas színvonalat képviselnek rendszerint. A
mûvelõdési ház is újra életre kelt, egyre több fiatal és régebb óta fiatal jár oda
egymással találkozni, pingpongozni, biliárdozni, csocsózni, vagy csak zenét
hallgatni. A színjátszó társulat is egyre aktívabb és folyamatosan bõvül a
tagságuk, de újra vannak filmvetítések, ha nem is olyan sûrûn, mint régen, de
valamiért mindig érdemes oda bemenni. Lakitelek nagyon büszke lehet arra,
hogy ilyen sok civil szervezete van, és ezek aktívak, sõt egyre aktívabbak.
Önállóan településszintû programokat rendeznek, de van példa akár
nemzetközi rendezvények megszervezésére is a civilek által. Kevés olyan
ember lehet Lakiteleken, aki szeretné a szabadidejét értelmesen eltölteni és
ehhez keres egy közösséget, de azt ne találná meg nálunk. Úgy gondolom,
hogy még hosszasan lehetne sorolni, mi minden van nálunk, de inkább aján-
lom minden érdeklõdõ számára, hogy maga gyõzõdjön meg ezekrõl pontosan.

– Október 12-én önkormányzati választásra kerül sor, a választáson
ismét indul, mint képviselõ-jelölt. Mit szeretne tenni a következõ,
immáron öt éves ciklusban?
– Bízva a választók bizalmában, amennyiben továbbra is képviselõként dol-

gozhatom tovább októbertõl, akkor szeretném folytatni azt, amit elkezdtünk,
mert sok minden még nincs teljesen kész azzal, hogy átadtuk. A pályázatok-
nak öt éves fenntartási kötelezettsége van, több teljesítendõ vállalással és
nem beszélve a garanciális javítások sokaságának az intézésérõl. A meg-
valósult beruházások minden esetben többlet terhet rónak az önkormány-
zatra, ezeket figyelemmel kell kísérni, és az idõpontokat következetesen
betartva, az esetlegesen keletkezõ hibákat a kivitelezõkkel kijavítatni.
Nemsokára indul az új hétéves pályázati ciklus, új pályázati lehetõségek fog-
nak megjelenni, amelyeket nem szabad elszalasztani, erre is oda kell figyel-
nünk. Egy mondatban leírva, továbbra is szeretnék sokat dolgozni Lakitelek
fejlõdése érdekében.

– Az önkormányzati választáson egy csapat részeként indul képviselõ-
jelöltként. Fontos, hogy a választó csapatot válasszon?
– Igen, nagyon fontos és kérem is erre a választókat: a jövõbeni terveinket

nagy biztonsággal csak akkor tudjuk megvalósítani, ha azokra a képviselõ-
jelöltekre szavaznak, akik a jelenlegi polgármesterrel egy csapatban indulnak.
A kitûzött célokat nem Felföldi Zoltán vagy én fogom egy személyben tel-
jesíteni, hanem minden esetben a Képviselõ-testület dönt róluk. 
A biztonságos, kiszámítható folytatáshoz Felföldi Zoltán polgármester mögött
stabil képviselõ-testületi többségre van szükség! Ezért is kérem a tisztelt
lakiteleki szavazókat, hogy október 12-én feltétlenül jöjjenek el szavazni és a
szavazólapon Felföldi Zoltán polgármester-jelölt mellett támogassák
szavazatukkal Belicza András, Dombi Sándor, Madari Andor, Nagy Tamás,
Olajos István és Tóth Sándor Zoltán képviselõ-jelölteket. 
A választást csak akkor nyerjük meg, ha mindenki elmegy szavazni és támo-
gatja az elmúlt négy évben elkezdett munkát, amit mi tovább szeretnénk foly-
tatni. Ne essen senki abba a csapdába, hogy „úgyis õk maradnak“, ezért nem
megy szavazni, mert így jó eséllyel nem mi folytatjuk, és azt szerintem csak
kevesen szeretnék.                                                       Falusi Zoltán

JAVÍTJÁK AZ ÚTJAINKAT!
Az év elsõ felében nem sikerült a jócskán kikátyúsodott, gödrösödött belterületi

útjainkat megjavítani, de agusztus második felében lett rá lehetõség, hogy hoz-
zákezdjenek a munkálatokhoz, s tart ez még a mai napig is...

Sem a Laki-Gazda nem tudta – nem volt rá megfelelõ embere, s nem is jelent-
keztek helybeliek, mint tették ezt tavaly –, sem más cég nem vállalta fel a
munkát, de szerencsére július végén mégis megtalálták azt a céget, melynek
emberei aszfaltos módszerrel betömködik a hatalmassá vályódott kátyúkat. 

Néztem ezt a kis sárga „kátrányos“ szerkezetet, s arra gondoltam, javaslom
megfontolásra a következõ testületnek, hogy talán nekünk is lehetne venni ilyet,
hiszen olyan sokszor kell javítani az útjainkat, s rengeteg pénzbe kerül egy ilyen
gépezet bérlése... A saját – kitermelné hamarosan az árát!...                  Cz.E.
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A Mûvelõdési ház hírei

A július és az augusztus hónapok sem teltek tétlenül a mûvelõdési ház környékén. A
Széna vagy Szalma fesztivál után televíziós film forgatásába kezdtünk, majd a mindennapi
feladatok mellet elindult a nézõtér felújítása, jelenleg a széksorok fele hiányzik a szín-
házteremben. Azok már „elutaztak“ a mûhelybe, ahol a lazúrozás és a kárpit is megújul. Az
összes szék megkapja majd az új kárpitozást, valamint szõnyegborítást fog kapni a padló is.
Az 50 éves parketta felcsiszolását és újra lakkozását el kellett vetnünk, mert anyagilag a
pályázott összeg többszörösét kellett volna rá költenünk. 

Lakitelek Önkormányzata, a mûvelõdési ház személyzete és a Magyar Vándor-ló
Hagyományõrzõ Egyesület volt felelõs a Tõserdei Lovasnap és Huszártalálkozó megsz-
ervezéséért és lebonyolításáért. Ézsiás Vencel hagyományõrzõ huszár õrnagy segítségével
tudtuk meghívni azokat a lovasokat és huszárokat, akiket augusztus 16-án láthatott a közön-
ség. Egy pályázati lehetõségnek köszönhetõen vált lehetõvé a rendezvény megvalósítása,
amely a visszajelzések alapján nagyon jól sikerült. A lovas ügyességi versenyek, a gazda-
verseny nagy sikert aratott, este Gárgyán Ildikó énekelt a színpadon és fergeteges
Hungariddim koncert zárta a napot. Köszönettel tartozunk a szereplõknek, a segítõknek,
akikkel együtt be tudtuk mutatni azt az emlékmûsort, amelyet a Nándorfehérvári diadal évfor-
dulójára készítettünk, de akkor a zord idõjárás miatt nem volt lehetõség a szabadtéri
elõadásra. A közönség a mûsor után még hosszú percekig állta körül a meggyújtott máglyát.

Augusztus 19-én, az ünnep elõestéjén Pálinkabálat rendeztünk, amely nagyon jó hangu-
latban telt, bár én több bulizni vágyó lakitelekit vártam. 

Augusztus 20-án délután indultak a mûvelõdési ház programjai, amelyek az ünnephez
kapcsolódtak. A gyerekek felszabadult szórakozását az ugrálóvár ingyenes használatával
segítettük, a színpadon a Csekõ-Polyák duó muzsikált. 

16 órakor nyílt meg a Czinege Edit és Gulyás Géza által összerendezett a Lakitelek Helyi
Értékei kiállítás, amely a településünk épített, eszmei és mûvészeti értékeit mutatja be, de
népi iparmûvész vendégeink is hagytak nálunk a munkáikból a tárlat idejére. A kiállítás
szeptember 20-ig látogatható munkaidõben a galériánkon. 

A Szent István napi rendezvényünk estéjén fellépett nálunk a kemény nemzeti rockzenét
játszó Historica zenekar, valamint Garamvölgyi Anett, Lengyel Zsolt és az Erdélybõl érkezett
Berena együttes is. A mûsorok után egy emlékezetes tûzijátékkal ért véget a rendezvény. 

A következõ idõszakban a belsõ felújítás folytatása, az Idõsek napja rendezvény
szervezése, a televíziós film vágási feladatai mellett elindulnak az állandó programok is
szeptembertõl. Gyermekszínjátszó csoport szervezését is tervezem, mert a filmforgatás ideje
alatt sok szülõ keresett meg azzal, hogy a gyermeke szívesen járna ilyen társaságba… 

A tervek szerint szeptemberben elkészül a buszmegálló és a mûvelõdési ház épülete
között a kamasz játszótér is, így a deszkások és a bicajosok is kiváló körülmények között
tudnak majd gyakorolni és edzeni.

Köszönöm a nyári munkáját Lovas Tamásnak és Rózsa Máténak, akik sokat tet-
tek azért, hogy a rendezvények mögé megfelelõ háttért teremtsünk, valamint Patai
Ibolyának, Gulyás Gézának és Szabados Zoltánnak!

Kellemes pihenést kívánok mindenkinek augusztus végére és jó munkát
szeptembertõl a gyerekeknek az iskolában is!                                   

Belicza András programszervezõ

Ifjúsági televíziós film forgatása zajlott júliusban Lakiteleken
Júliusban elkezdõdött az „Órákon át“ munkacímû ifjúsági tévéfilm forgatása, amelyet

Lakiteleken és a Tõserdõben forgattunk, de egy jelenet erejéig a Kapásfalu melletti
erdõségbe is kilátogattunk. Fõbb szerepekben Tóth Rékát, Honti Regõt, Belicza Pannát,
Belicza Zsoltot, Sallai Zsókát, Szabados Zoltánt, Szekeres Jánosnét, Harmatos Molnár
Tamást láthatja majd a közönség. A költségvetésünk megközelíti a nulla forintot, így ter-
mészetesen a befektetett munkát mind a szakemberek és a szereplõk részérõl önkéntesen
tettük bele a készülõ produkcióba. Köszönjük Elek István és Radics István segítségét, akik
a stáb élelmezésében segítettek a forgatás bõ két hete alatt, valamint Váradi Fruzsina segít-
ségét, aki asszisztensként dolgozott a felvételek ideje alatt.  

Az utómunkákat most tudom elkezdeni, a nyári rendezvények végeztével. A vágási és
hangmérnöki feladatokat régi filmes barátokkal, kollégákkal végezzük, a film zenéjét is egy
jó barátommal fogjuk komponálni. A tervek szerint decemberben, az akkor már felújított
moziteremben tartjuk a premiert, ahol minden érdeklõdõ megláthatja azt, hogy milyen kalan-
dokat lehet megélni, felvenni, eljátszani itt Lakiteleken.

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Mobil: +3630/621-0063  Email: polgar-

orseg@lakitelek.hu

A polgárõrség hírei

Augusztus hónapban tagjaink az alapfeladataink
(járõrözés gépkocsival, gyalogosan, kerékpárral és lóval), jelzés
az illetékes hatóságok részére ellátása mellett néhány
községi rendezvény lebonyolításában is részt vettek. 

Az V. Tõserdei Lovasnap és Huszártalálkozó szervezõi
kérésére a rendezvény elõtti éjszakán polgárõreink ügyeltek a
berendezett színhely vagyonbiztonságára. Itt Simonyi András,
ifj. Szekeres János és Török Nándor teljesítettek szolgálatot. 

A lovasnap biztosításában hat polgárõrünk vett részt: Varga
Alexand-ra, Dakó Sándor, id. Salánki Imre, Szabó József, Szórát
Tibor és Varga Róbert. Ezúton is köszönöm külön szolgálatukat! 

Szintén a lovas naphoz kapcsolódó hír, mely szerint a program
keretében elsõ alkalommal rendezték meg az elsõ „gazda-
versenyt“, ahol a polgárõrség is önálló csapattal vett részt. 

A kilenc induló közül a Török Nándorné, Madari Róbert,
Simonyi András, ifj. Szekeres János, Török Nándor összetételû
csapat idõeredménye alapján a harmadik helyet szerezte a
nemes versenyben. 

E helyen is köszönjük a szervezõknek a verseny megren-
dezését, reméljük folytatódni fog ez a vetélkedés!

Kedves Szülõk, kedves Iskolások! 
Rövidesen ismét megkezdõdik a tanév! 

Sajnos a reggeleken ismét sok kisgyermek, kisdiák indul
az iskolába. Kérem az utakon közlekedõket, hogy fokozottan
figyeljenek oda a gyalogosan, kerékpárral közlekedõ neb-
ulókra, a tisztelt szülõket arra, hogy ismételjék át gyer-
mekükkel azokat a veszélyforrásokat, azokat a helyeket,
melyek veszélyesek lehetnek rájuk az otthonuk és az iskola
közötti utakon. 

Néhány napra, hétre még szükségük lesz, hogy vissza-
szokjanak a „szürke hétköznapokba“, figyelmesebben
közlekedjenek. 

Természetesen polgárõreink reggelente ismét ott lesznek
az iskolák elõtti gyalogátkelõhelyeknél, de elsõsorban a
gyerekeknek, a közlekedõknek kell figyelmesebbnek lenni.

Tisztelt Szülõk, kérem, hívják fel gyermekeik figyelmét
arra, hogy feleslegesen pénzt, nagy értékû mûszaki cikket,
ékszert ne vigyenek magukkal az iskolába. 

Az iskolakezdéskor szükséges térítési díjak befizetése
miatt náluk lévõ pénzre nagyon vigyázzanak.

Tisztelettel:   

Madari Róbert elnök
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Kedves Olvasó! 
Most egyetlen dolgot szeretnék Önnel megosztani.:

2014. szeptember 20-án szombaton 13 órakor IDÕSEK
NAPJÁT rendezünk a Gondozási Központ parkjában. 

A megjelenteknek vendéglátással (ebéddel), mûsorral,
(meglepetés vendéggel) tombola sorsolással, egy kellemes
együtt töltött délutánnal szeretnék kedveskedni. 

Bízva abban, hogy az elõzõ évek jó hangulatát ismét elhozzák hozzánk,
szeretettel hívunk és várunk minden lakiteleki és lakiteleken élõ,
lakiteleket szeretõ nyugdíjast.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki úgy érzi szívesen töl-
tene velünk, közöttünk pár órát. 

Õszinte szívvel  megköszönve fogadunk, minden támogatást, tombolatárgy fela-
jánlást, süteményt, segítséget, amellyel úgy érzik nehézség nélkül segíteni tudják
rendezvényünk sikerét.

A tombola bevételét intézményünk lakóinak, ellátottjainak  részére rendezett
ünnepek, rendezvények megtartására fogjuk fordítani. (Kegyeleti Emléknap –
emlékezés az idõsek otthona elhunyt lakóira, lakóink hozzátartozóira, mindazokra
akik kedvesek voltak nekünk. Mikulás, Karácsony, Jótékonysági Bál, Hozzátartozói
Találkozó) – ezentúl bõvítenénk a foglalkoztatási eszközök mennyiségét, tea
délutánt, egyéb kisebb rendezvényeket szeretnénk még tartani.)

Szépítsük meg közösen a még együtt tölthetõ idõt.

Jó egészséget, minden jót kívánok.  Tigyiné Júlia

Hírek a

Gondozási

Központból…
– szerkeszti: Tigyi

Istvánné

intézményvezetõ

Csapadék LAKITELEKEN, 2014 I. félévében:

hónap összes csapadék csapadékos
milliméterben napok száma

_________________________________________________
január 36,3 17
február 32,8 8
március 10,2 3
április 36,0 7
május 65,3 11
június 25,6 8

________________________________________________
összesen:     206,2 54

Tavaly elsõ félévben 448,7 mm csapadék esett 62 napon.
Az 50 éves átlag 258,5 mm  (1901-1950)
Az átlagtól való eltérés: -52,3 mm
A hóeséses napok száma 3, Összesen: 14,3 mm

Bányai Antal jelentését ismét nagyon köszönjük, aki a saját kertjében
méri és jegyzeteli, majd összegzi a jelentés adatait. Türelmét,
kitartósságát és precízségét – évrõl évre – csodálattal vesszük!

A Lakiteleki Önkéntes Segítõk Egyesülete szeretné
hálásan megköszönni a Polgármesteri Hívatalnak, Tornyi Gyula
TõsFûrdõ vezérigazgatójának, Varga Józsefnek (Fagyis bácsi),
Andonov Anitának, Gulyás Imrének, Piactéri Lottózónak, Könyves
Bolt Antológia tulajdonosának,Faragóné Prikkel Brigittának, Tóth
Sándor és feleségének Marikának,Goods Market vezetõjének
Dórinak, Csontos Csabának, Fodrász Studió, Müller Ferenc és
családjának, Török Nándor és családjának, Ambrus Editkének,
Kovács László és családjának, Verzár Mariann és családjának,
Henrich Gábor és Dobecz Évának a gyermekek lovaglását, az
Egyesület minden tagjának és családjának, hogy széppé, színe-
sebbé és emlékezetessé tették újra a CSALÁDI NAPUNKAT.

Bízunk benne, hogy sok családnak tudtunk
segíteni az iskola kezdésben.

Faragóné Anett

Iskolazöldítés újratöltve
Hamarosan itt a szeptember és elérkezik a becsöngetés ideje, ami így

vagy úgy, de minden család életére hatással van. A gyerekek – sokak
bánatára, de talán még többjük örömére – visszakerülnek az iskolapadokba
és megváltozik a megszokott nyári rutin. Reméljük a lurkók a nyár folyamán
sem feledték az elõzõ tanévben elsajátított, a környezet aktív védelmével és
takarékossággal kapcsolatos szokásváltoztató leckéket, melyeket eddig a
tanár nénik és bácsik segítségével tanulhattak meg.

Az új tanévvel folytatódik a már eddig is sikeres és a gyerekek körében is
méltán népszerû „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás
Lakiteleken“ címû KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 azonosítójú Európai Uniós
projektünk, amelyben kicsi és nagy tapasztalhatta meg, hogy egy csepp
odafigyeléssel mennyit takarékoskodhatunk energiáinkkal, ami nem csak
praktikusan csökkenti kiadásainkat, de segít élhetõen tartani környezetün-
ket és mindennapjainkat.

Az eddigi tanév tele volt versenyekkel és kihívásokkal és ez szerencsére
a mostani félévben sem lesz másképp. A gyerekeknek új osztályverseny
indul, ahol az alsósok és a felsõsök külön megmérettetésben vesznek részt,
aminek a végsõ összecsapása és díjazása a decemberben hagy-
ományosan megrendezésre kerülõ Adventi Udvarban lesz majd. A felnõt-
teknek ismét lesz „Szülõk tudáspróbája“ és ismét hasznos tanácsokat hall-
gathatnak majd szakértõinktõl egy-egy szülõi értekezlet keretében, ezúttal a

háztartási energiacsökkentés mindenkit foglalkoztató témakörében. Addig
azonban még sok minden történik az osztályteremben és azon kívül is. 

Itt van például a településünkön évtizedek óta megrendezett Õszköszön-
tõ Szüreti Nap, ami a szokásos hangulatán és a jól bevált programkínálatán
túl a pályázatunkkal kapcsolatos zöld gondolatoknak és tevékenységeknek
is helyet ad majd, hasonlóan a tavalyi évben történtekhez. Az idei esemény
2014. október 4-én, szombaton kerül megrendezésre a Szivárvány Óvoda
és Bölcsõde, a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola valamint a helyi önkormányzat jóvoltából. 

A szüreti napi programok mellett lehetõség lesz majd nyerni az Öko-
tombolán kihúzásra kerülõ hasznos és mindenekelõtt zöld holmikból,
valamint a tavaszi kvízjátékunk mintájára kisorsolunk három nagy értékû
kerékpárt is!  Mindehhez nem kell mást tenni, mint helyesen kitöltve vissza-
küldeni a Petõfi Népében megjelenõ kvízjátékainkat, mely szeptember elsõ
három péntekén jelenik meg. Játékunkban részt vehet kicsi és nagy, de min-
denképpen megyénk béli, a környezetvédelmet elméletben és gyakorlatban
is jól ismerõ felnõtt vagy gyermek. A kvíz megjelenési idõpontjai tehát a
következõk: 2014. szeptember 5, szeptember 12 és szeptember 19, keresse
a Petõfi Népe megyei napilap hasábjaiban! Az ezzel kapcsolatos bõvebb
információkért látogasson el honlapunkra: www.iskolazoldites.hu

A pályázat minden résztvevõje és szervezõje kíván mindenkinek jó
játékot és sok kedvet az új tanévhez. 

Hajrá környezetvédelem, hajrá iskolazöldítés!
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Kedves Olvasóink!

A nyári szünetben gõzerõvel folyt az Eötvös Iskola felújítása. Gulyás
Imre irányításával az építõk óriási munkát végeztek el két hónap alatt: kicserélték a
régi nyílászárókat, hõszigeteléssel látták el az épületet. Kecskés János csapata az új
kazánokat és radiátorokat szerelte be nagy hozzáértéssel, az olajlábazatok és
falfelületek festésének javítását Király Pál és munkatársai végezték el. Aki még nem
látta a napról napra szebb épületet, nézzen be az iskolába! A munkálatok során le-
cserélt radiátorokat az önkormányzat árverésen értékesítette. A tornaterem
hõszigetelése valószínûleg csak szeptember végére lesz kész, és a kazánokat is
akkorra tudják beüzemelni, de a tanítás zavartalanul megindulhat szeptember 1-jén.
Nagy hálával és köszönettel tartozunk az építõkön, a takarító néniken a karban-
tartókon kívül azoknak a szülõknek is, akik a szünidõ utolsó napjaiban segítettek az
osztálytermek takarításában. Külön is köszönjük Cincik Sándor és fia, Norbert felaján-
lását, akik két hétvégén a több évtizedes enyves festéket lekaparva újjá varázsolták a
7. b osztálytermét, valamint Táboriné Marika tanító néni és férje Tábori Ferenc
munkáját, akik a titkársággal szemben lévõ tantermet újították fel. Bízunk abban, hogy
a gyermekek örömmel veszik birtokba és megbecsülik a megszépült iskolát.

A következõ tanév rendjérõl röviden:

Elsõ tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfõ
Elsõ évfolyamos diákok felmérése: Az általános iskoláknak október 10-ig kell
felmérnie azoknak az elsõsöknek a számát, akiknél - az óvodai jelzések vagy a tanév
kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján - az alapkészségek fejlesztését jobban kell
támogatni.
Õszi szünet: 2014. október 27-tõl október 31-ig. Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási
nap október 22. szerda, a szünet utáni elsõ tanítási nap pedig november 3. hétfõ.
Téli szünet: 2014. december 22-tõl december 31-ig. A téli szünet elõtti utolsó
tanítási nap december 19. péntek, a szünet utáni elsõ tanítási nap 2015. január 5. hétfõ.
Fizikai állapot felmérése 5-8. évfolyamokon: 2015. január 5. és május 27. között. A
korábbi felméréseken csak az egészségügyi állapotot vizsgálták, a mostanival azon-
ban az edzettséget is mérik. Lesz Cooper-teszt, fekvõtámasz, felülés, távolugrás és
orvosi vizsgálat.
Az elsõ félév vége: 2015. január 16. Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat és
szülõket az elsõ félévben elért tanulmányi eredményekrõl.
Tavaszi szünet: 2015. április 2-tõl április 7-ig. A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási
nap április 1. szerda, a szünet utáni elsõ tanítási nap 2015. április 8. szerda.
Országos kompetenciamérés: 2015. május 27.
Nyelvi felmérés: Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt vagy németet
elsõ idegen nyelvként tanulók körében június 11-én végeznek nyelvi felmérést. A
szövegértési készségeket vizsgáló tesztet az iskolák kiegészíthetik szóbeli felmérés-
sel is.
Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. 

A tankönyvek idõben megérkeztek iskolánkba, a névre szóló csomagokat a szülõk és
a gyermekek a szünidõ utolsó hetében vehették át. Ebben a tanévben minden elsõ és
a második osztályos ingyen kapta a könyveket. A tervek szerint felmenõ rendszerben
2020-ig az általános iskola minden évfolyamán minden gyermek számára ingyenes
lesz a tankönyvellátás. Különbözõ jogcímeken eddig is tanulóink több mint háromne-
gyedének, mintegy 300 gyermeknek nem kellett fizetnie a könyvekért. 
Ebben a tanévben számos új pedagógust köszönthetünk tantestületünkben. 
Fodorné Olajos Judit gyermekgondozási szabadságról tért vissza angolt tanítani és
napközis csoportot vezetni. Napközis kollégáink lesznek továbbá Kissné Nagy
Krisztina Tiszaugról és Lábas Eleonóra Kecskemétrõl. Idén elõször három pedagó-
giai asszisztenst is alkalmazhattunk: A lakiteleki Aradi Anikó nemrégen még
tanítványunk volt, a tiszakécskei Kapuvári Krisztina és a tiszaugi Fejes Gabriella az
elmúlt tanévben pedagógiai gyakorlatát töltötte nálunk. A zeneoktatás Ábrahám Éva
hegedûtanárral és Csüllög Edina ének-népzene szakos tanárnõvel erõsödik. A kol-
légákat a következõ lapszámokban mutatjuk be olvasóinknak.

A 2014-15-ös tanévben folytatódik a lovaskultúra oktatása intézményünkben.
Harmadik és negyedik évfolyamos diákjaink után idén már az ötödikesek is részesei
lesznek a munkának. Köszönjük a tankerület, az önkormányzat, a népfõiskola
hathatós támogatását!

Minden diákunknak vidám és nagyon sikeres új tanévet kívánunk!

A Németh László Gimnázium lakiteleki kihelyezett tagozatán a 2014-
2015-ös tanévben 10. és 11. osztályokat szeretnénk indítani. Várjuk mind-
azok jelentkezését, akik befejezett 9. osztállyal, vagy szakmunkásvizsgával
rendelkeznek. Õk a 10. évfolyamhoz csatlakozhatnak. A 11. évfolyamosokhoz
befejezett 10. évfolyammal lehet csatlakkozni. Az órák a Lakiteleki
Népfõiskolán és a Lakiteleki Eötvös Iskolában lesznek heti két alkalommal.
Az elsõ érettségi megszerzése ingyenes! A 70/931-7808-as számon
szívesen szolgál további felvilágosítással Olajos István.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató



Augusztus 5-én több ezer zarándokkal
együtt indultunk útnak Varsóból Czêstochowá-
ba, hogy Nagyboldogasszony ünnepén lerójauk
tiszteletünket a Fekete Madonna elõtt. A 10
napos gyalogos zarándoklatra idén is az Grupa
Zlota (Arany csapat) várta a magyar zarán-
dokokat, melynek vezetõje Pawel atya volt. Õ
32. alkalommal indult el Jasna Góra-hoz, s
évekkel ezelõtt kijelentette, hogy ha magyar
zarándokok is csatlakoznak csoportjához,
megtanul magyarul. Így is tett.

A mintegy 120 fõs Arany csapat egyik felét
lengyelek, másik felét mi magyarok alkottuk.
Budapestrõl és Székelyföldrõl érkeztek fiatalok
Szûcs Balázs atya vezetésével. Idén is nagy
szeretettel fogadtak minket a lengyelek, akik
között sok ismerõssel találkoztunk. Szeren-
csére most is voltak „tolmácsaink“. Lengyel
magyar szakosok, és magyar lengyel szakosok
segítettek, hogy a nyelvi nehézségeket kön-
nyebben áthidalhassuk.

A zarándoklat menete és napirendje nagyban
hasonlított a tavalyihoz. Hajnalban 4 és 6 óra
között keltünk, melyet gyors sátorbontás és egy
még gyorsabb reggeli követett. Nagy különbség
volt azonban, hogy a lengyelek egyre keve-
sebbszer ébresztettek síppal. A napi 25-38 km-
nek 5 fõbb pontja volt: a reggeli ima, a délutáni
rózsafüzér és ima, a szentmise és az esti ima. 

A zarándoklat alatt komoly segítséget jelen-
tett, hogy a sátrakat és nagy csomagjainkat
teherautókkal szállították szállásról-szállásra,
ahol esténként elsõsegély-szolgálat is
mûködött. Ez azokon a napokon jelentett
különösen sokat, amelyeken szakadó esõben
vagy viharban zarándokoltunk. Az étkezés elõt-
ti ima szövegét ezért bizonyos napokon kicsit
módosítottuk az „Adjad uram, hogy NE essék,
Jézus neve dicsértessék“-re.

A lengyel és magyar zarándokok szinte
egész napos éneklésükkel, gitározásukkal vagy
fuvolázásukkal könnyítették a zarándoklat ter-

heit. Pihentünk városokban, falvakban, földek
mentén, árokban vagy az erdõ közepén. Az
ebédrõl – mely 1 órás pihenõt is jelentett – az
elõre kiválasztott települések lakói gondoskod-
tak. Délután csoportokat alkotva papok
vezetésével elmélkedtünk, s a nemrég szentté
avatott XXIII. János pápa életérõl olvastunk.
Este fél 8 körül érkeztünk meg a kijelölt szál-
lásra. A csapat fele sátrakban, a másik fele
pajtákban aludt. A sátorállítást a gyors fürdés
(hidegvízzel, slaggal vagy folyóban), majd va-
csora követte. Utolsó este mi magyarok
vendégül láttuk vacsorára a lengyeleket. 

Szokás, hogy a csapat legfiatalabb tagjai a
táv felénél egy papírszalag átszakításában
segédkeznek. Idén az általuk kifeszített
„célvonalon“ a csoportunk útirányítója haladha-
tott át elõször. Mindenki új erõre kapott, hiszen
már csak 150 km volt hátra.  A legrövidebb táv
(12 km) utolsó napra maradt. Hagyomány, hogy
nem állhat Fekete Madonna elé olyan zarándok,
aki a zarándoklat során megbántott valakit.
Ezért a csapatok 5 percre megálltak a „Bocsi-
dombon“, hogy mindenki bocsánatot kérjen
azoktól, akiket megbántott útközben. Csak
ezután folytathattuk az utunkat Czêstochowá-
ba. Augusztus 14-én, 8:17 perckor értünk be a
várost, s Jasna Góra (Fényes-hegy) elõtt a
lengyel bíboros fogadott minket. A czêsto-
chowai Fekete Madonna az egyik legismertebb
Szûz Mária ábrázolás, melyet a legenda szerint
Szent Lukács evangélista festett egy cédrus-
táblára, amely a Szent Család otthonából szár-
mazik.  A kegykép melletti templomban áll a
Csíksomlyói Madonna-szobor hiteles mása,
Csíksomlyón pedig a Fekete Madonna hiteles
mása látható. A kegykép és a kegyszobor
másolatának a cseréje erõsíti a Jasna Góra-i
és a csíksomlyói kegyhely közötti kapcsolatot. 

A zarándoklatot végezetül egy magyar és
egy lengyel búcsúi mise zárta le. 

Olajos Balázs

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

„Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.“ ( Mt.: 18,20 )
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34. Czêstochowai zarándoklat Légy áldott, Szent István király!

Augusztus 20-át ünnepi szentmisével ünne-
peltük.
Istenünk, Te Szent István királyt itt a földön
országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid
közé emelted. Add, kérünk, hogy aki a
keresztény hit terjesztõje volt hazánkban,
legyen Egyházad védelmezõje a mennyben! A
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egység-

ben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen. (Az ünnepi szentmise
könyörgése)

Képünk augusztus 20-án, a reggel 8 órai ünnepi szentmise után
készült. A képen balról jobbra: Anka Gyula Benedek, Tábori
Kálmánné, Szentkirályi Ottó, Felföldi Zoltán ,  Olajos Balázs.

A fölszentelt kenyeret Olajos Balázs és Anka Gyula Benedek 
osztotta szét.

Jöjj szentlélek! – Évnyitó szentmise!!!
Jöjj el lelki vigaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bôségedet,
Érezzük bôségedet.

Jöjj el, jöjj el,
Jöjj el, jöjj el,

Jöjj Szentlélek Úristen.
Kisdi: Cantus Catholici (1651)

Szeptember 7-én, vasárnap, 
a reggel 8 órai szentmisén kérjük a

Szentlélek Úristen segítségét az
elkövetkezendõ tanévre.



A  R E F O R M Á T U S  É L E T  E SZÁMÁT Magyarné S. Kovács Mónika SZERKESZTETTE

„Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, a mely elõttetek volt kezdettõl fogva; a régi
parancsolat az ige, a melyet hallottatok kezdettõl fogva.“ (1János 2:7)
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Eltelt a nyár, elérkezett a nyári zárszámadás ideje. Minden
napot valóban áldásként éltünk meg, vagy azon búslakodunk
mennyi lehetõséget szalasztottunk el. 

Sok - sok család életében izgalommal teli e mostani
idõszak, hiszen egy új tanév kezdõdik. Mindig valami újat
várunk, valami új feladatot tûzünk ki magunk elé, valami új felé
próbálunk fordulni. Isten azt mondja most nekünk, hogy
maradjunk az õ szava mellett, figyeljünk Reá, õ mindig mellet-
tünk volt, õ mindig szólt hozzánk. Most ebben az évben éljünk
úgy az elkészített alkalmakkal, hogy ne kelljen majd tanév
végén fogni a fejünket az elszalasztott lehetõségek miatt. Isten
vár bennünket az õ házában, az iskolában, a munkahelyen,
mindenhol ott lesz mellettünk, fölöttünk, mögöttünk, s féltõ
tenyerén hordoz bennünket. 

Szeretettel hívunk mindenkit az elkövetkezõ tanév alkal-
maikra! Isten nem változik, õ ugyanaz, úgy szól, ahogyan
ezelõtt. 

Új szószólót küldött most közénk, de szava a régi.

Fogadjuk sok szeretettel gyülekezetünk új szol-
gálóját, Kókai Gézát. Az alábbi sorokban õ maga
mutatkozik be.

Nem szeretek magamról
beszélni, sokkal inkább Istenrõl,
akinek szolgálatában állhatok,
de mégis fontosnak tartom,
hogy minél jobban megis-
merkedjem az emberekkel, ami-
hez elengedhetetlen, hogy pár
szót magamról ne mondanék,
illetve jelen esetben írnék. 

1986-ban születtem
Kecskeméten, de Tiszakécskén
nõttem fel, ahonnan mind apai,

mind anyai ágon származik a
családom. Noha édesanyám

családja teljesen katolikus, mindhárom testvéremmel együtt édes-
apánk vallását követve lettünk reformátusok, de családunkban
mindig tapasztalható volt az elfogadás szeretetteljes légköre ezen
a téren is. 

Családunkban törést jelentett édesanyám rövid betegség után
való halála hozta 2003-ban, de ennyi idõ után elmondhatom, hogy
a hit segített talpon maradni e tragédia után is. Tanulmányaimat is
Tiszakécskén végeztem a református iskolában, ahol 2004-ben
érettségiztem, s már a gimnázium ideje alatt formálódott az
elhatározás, miszerint Istennek szeretnék szolgálni, méghozzá
lelkipásztorként. 

Mindebben nagy segítséget jelentett a gyülekezet elõtt is ismerõs
Hegedûs Béla, aki korábban lelkész volt itt, és felesége, aki évekig

tanította nekem is a hittant. Így egyenes út vezetett a budapesti
teológiára, amit 2009-ben fejeztem be, majd kezdtem el még
ebben az évben a hatodéves szolgálatot Tiszakécskén. 

Örömmel vettem a Lakitelek-Nyárlõrinc Református Társ-
egyházközség és Tiszaalpári szórványának helyettes lelkészi
megbízatását. Egyetlen mérföldkõ van még hátra, mégpedig a fel-
szentelés, melyre jó reménység szerint idén novemberben kerül
sor. Ezt követõen választhat lelkészévé a gyülekezet, de addig is
bárki rendelkezésére szívesen állok bármiben, s végzem örömmel
a szolgálatokat, így az istentiszteletek és más igei alkalmak, hit-
tanórák megtartását, valamint a keresztelõ, esküvõ és temetés
szolgálatait. Mindebben nagy segítség a szolgálati autó, melyet a
gyülekezet mindenkori lelkésze használhat.  

Nem oly régen, augusztus 16-án vettem feleségül László Tündét.
Nagyon jól esett, hogy a gyülekezetbõl többen is megtiszteltek min-
ket jelenlétükkel ezen az alkalmon. 

Feleségem még tanul, Budapesten a Károli Gáspár Református
Egyetem Bölcsészettudományi Karán angol-német tanári szakán,
de tanulmányai mellett is segítségemre lesz a szolgálatokban. 

Bízom benne, hogy eredményes, az Úr dicsõségét szolgáló
közös idõszaknak nézhetünk elébe. Az Úr áldása legyen velünk.

Új rend a vasárnapi gyermekmunkában!

Ezután is várjuk gyermekeinket minden vasárnap 9 órára gyer-
mek-istentiszteletre. Annyi változás lesz, hogy ezután a gyerekek
szüleikkel, nagyszüleikkel elõször beülnek a templomba, s
közösen kezdõdik el az istentisztelet. Az Ige olvasása után a gyer-
mekfoglalkozást tartóval kivonulnak majd a gyülekezeti terembe,
ahol folytatódik nekik az alkalom.

Minden hónap elsõ vasárnapja családi istentisztelet lesz, amikor
a gyerekek végig ülik az istentiszteletet, aktív részesei, szolgálói
lesznek az alkalomnak. 

Szeretettel hívunk és várunk min-
denkit tanévnyitó istentiszteletünkre,
mely egyben a lakiteleki református
gyülekezet elsõ családi istentisztelete
lesz. 

Ez az alkalom 2014. szeptember 7-
én vasárnap 9 órakor lesz templo-
munkban.

A nyárlõrinci istentisztelet után
közös ebédre hívjuk gyülekezetünk családjait Lakitelekre a temp-
lom kertjében.

Erre az alkalomra külön meghívót juttatunk el a családokhoz az
elsõ iskolai héten! 

 Kókai Géza
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Lakitelek-Kolozsvár-Vármezõ-Várhegy-
Székelyhodos-Jobbágytelke-Holtmaros-
Istenszéke-Marosvécs-Marosvásárhely-
Nyárádmagyarós-Körösfõ-Lakitelek

Az Emberi Erõforrás Minisztériumának és a
Népfõiskola Alapítványnak köszönhetõen a
tánccsoport ez év júliusában Székelyföldet
látogatta meg azzal a céllal, hogy bõvítse
ismereteit onnan, ahonnan erednek a népi
szokások, dalok, táncok. Próbaidõszakunk
nyári szünetét e pár nap utazás is színesítette,
így  július 22.-én kedden hajnalban célba vet-
tük Jobbágytelkét. Rövid sétára megálltunk
Kolozsvár fõterén. Utunk célja a jobbágytelki
táncmotívumok, népdalok megtanulása volt és
régi nyárádmagyarósi táncosaink megláto-
gatása. Vendéglátóink kedvessége, vendégsz-
eretete, dalaik, táncaik, hagyományaik
megélése példaértékû mindannyiunk számára. 

Szabadidõnkben ellátogattunk Wass Albert
síremlékéhez Marosvécsre, a holtmarosi tem-
plomba, a Kelemen havasokba és
Marosvásárhelyen megnéztük a gyönyörû
Kulturpalota kiállításait, hangversenytermét,
majd a sokezer kötetes Teleki Téka
könyvtárát, ahol a Népfõiskola Alapítvány
egyik kurátora Gálfalvi György és felesége,
Irma kalauzolt bennünket.
Csodálatos élményekkel lettünk gazdagabbak.

Könny és mosoly
/ Erdély hazám…/

Még láttam a fenyõket a nagy hegyeken,
Ahol a felhõk könnyei sûrûn hulltak reájuk,
Kavicsok gördültek a zúgó patakban,
S én Istenszéke alatt mosolyt kerestem.

Még láttam székelyt kapuja alatt,
Ahogy viseletben asszony ára várt,
Misére hívta õket a nagyharang,
S ahogy ballagtak, szemembe könny szaladt.

Még láttam táncost igaz szóra járni, 
Hegedût sírni a nótában hosszan,
Mosollyal együtt énekelni a dalt.
A múlttal akartunk akkor eggyé válni.

Még láttam táncost igaz szóra járni,
Hegedût sírni a nótában hosszan,
Mosollyal együtt énekelni a dalt.
A múlttal akartunk akkor eggyé válni.

Még láttam szemükben könnyet ülni,
ölelésükben szeretetet, adni és adni

Nem várva semmit, csak mosolyt,
S egy jó szót, szívüket éreztem megkönnyebbülni.

Még látok reményt az arcokban valahol,
Falvakban, ételben, italban, táncokban,
És lobogónkban, mi lelkünknek dobbanása.
Velünk együtt él a könny és a mosoly.

Kovács Sándor

TÁJÉKOZTATJUK
KEDVES VENDÉGEINKET,

HOGY AZ USZODA
2014. aug. 25-tõl szept. 05-ig 

karbantar tás miat t
ZÁRVA  tart.

Megértésüket 
köszönjük.

Pályázati felhívás 
helyi- és térségi népfõiskolák részére

A Lakitelek Népfõiskola pályázatot hirdet,
melynek célja a helyi népfõiskolai közösségek
megerõsítése, a helyi értékek feltárása.

Pályázni lehet egy vagy több programmal,
melynek célja a magyar nemzeti értékekrõl és
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvényhez illeszkedõ helyi értéktár
elkészítése, kiállítás szervezése, helyi értékek
bemutatójának megszervezése, helyi szellemi,
honismereti, tájtörténeti értékek tudatosítása,
helyi termékek (kézmûves, mezõgazdasági ter-
mények) hasznosítása.

Elõnyben részesülnek a  mûködõ
népfõiskolák. A pályamunkához csatolni kell a
népfõiskola rövid történetét, elmúlt évi pro-
gramjának ismertetõjét, a népfõiskolai
közösség tevékenységét és a programtervezet
részletes leírását.

A gyõztes pályázóknak 60.000 - 400.000 Ft
támogatást biztosítunk programjuk meg-
valósításához.

Benyújtási határidõ: 2014. szeptember 15.  
Lakitelek  Népfõiskola,  6065 Lakitelek,

Felsõalpár 3.
Az elnyert összeg kifizetésére 2014. decem-

ber 15-ig sor kerül.
Az elnyert támogatás felhasználásának

határideje: 2015. június 01. a támogatás
összegével 2015. június 30-ig el kell számolni.

Bõvebb tájékoztatás: Molnár Arnoldné +36-76-
549049, nepfoiskola@lakitelek.hu 
Eredményhirdetés: a Lakiteleki Népfõiskola hon-
lapján, 2014.szeptember 27.

Lezsák Sándor
a kuratórium elnöke

A Kösöntyû Néptánccsoport gyûjtõútja Erdélyben

„Emberek jönnek feléd a múltból, tekintetek érnek, szavak zsonganak.
És mérhetetlenül vágyódsz oda vissza, ahonnan a sors elszakított.

Fáj, tudom.
Lelked eltépett gyökérszálai véreznek ilyenkor. És ez a fájdalom gyakorta visszatér.“

Wass Albert
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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!

10. rész 

Hej Rádai majd megbánod,
Hogy a rabot lecsigázod;
Hátadból vágok bõr dudát,
Azon fúvom a rab nótát,
Azon fúvom a rab nótát. Népdal

„Pusztai alakok“

Hogy miféle emberekkel kellett idõnként felvenni a harcot, arra egy
Temesi Ferenc által bemutatott, ismeretlen szerzõ könyvecskéjét
szeretném felemlíteni. Valamennyi „Kétvízközi“ betyárt õ sem tudta
felidézni. Ugyan „Ki tartaná számon a gyalázat nagy homoktengerének
millió porszemét?“ –  írta ezt a szép mondatot a névtelen szerzõ.

E szerint a bandák területi felosztása:
– A kecskeméti banda
– A Szegediek –  különösen Rózsa Sándor a „puszták királya“
– A Selyem legények –  félegyházi, kisteleki, vásárhelyi jófélék
– A bácskai regiment –  „Belzebúb katonái“

„Félelmetes bandák alakultak az egyedül
kószáló futóbetyárokból, akik kegyetlenségükkel
három megyét is rettegésben tartottak. A
Hortobágyi pusztától Baranyáig, Rákos mezejétõl
Bácska határáig.“ A feljegyzés szerint leg-
szervezettebb a kecskeméti banda volt. Rózsáé
nem volt állandó csapat. Ezzel szemben a
Kecskemétiek szervezetten, álarcosan mûködtek.
Nappal jóravaló földmûveseknek, kereskedõknek
álcázták magukat. Petrovics Istvánnak a banda „területéhez“ tartozó
Fülöpszálláson volt a „Nagy Morgó“ kortsmája, de Bugac, és a többi
puszta, így Szikra is a bandáé volt.

A banda feje, ördöge Muzslai Gyarmati János, róla is nevezték el a
csapatot. Alvezére Bajdor János. A „közkatonák“: Borbély István (halál),
Habrán György (halál), Jász Szabó János (15 év), Kátai Balog András
(20 év), Kátai Kis Imre (20 év), Szép Menykõ István (10 év), Surányi
György (12 év), Szeleczky Pál (16 év), Tapodi János (10 év), idõs Tényi
Ferenc (16 év), Keserû Rebek István (12 év), Tükör Gubica János (élet-
fogytiglan).

A bandából néhányan koldusnak öltözve „tájfölnízõként“ tapogatták ki
a kiszemelt helyet. Az áldozatok fõleg gazdag parasztok, zsidó bérlõk,
örmény kereskedõk voltak, de kiraboltak õk postai futárt –  delizsánszt –
és nemes embert is. Hogy a szegényektõl nem vittek el semmit, nem
számít érdemnek. Nem volt mit. A zsákmányt orgazdákhoz vitték távoli
falvakba, föld alá vájt kincseskamrákba. Kedvenc célpontjukat, a közsé-
gi pénztárakat éjszaka meglepték, az õröket, hadnagyokat megkötözték,
s míg a falu aludt vitték a vasládát. Így fosztották ki az alpári
Takarékpénztárt is.

A banda legmerészebb bûntette az izsáki postakocsi kirablása volt.
Háromezer forintot vittek el. Szörnyû gaztetteik közül kimagaslik a föld-

deáki lelkész kirablása, még a kápolnába is betörtek. A pap nyilván
kiprédikálhatta õket mert megkötözték, s a talpát kegyetlenül elverték.

Egy puszta-
bírót, akinek
húsz embere
volt a ház körül,
vacsora közben
leptek meg.
Szabályos ost-
rom kezdõdött. A
pusztabíró kime-
nekítette család-
ját a hátulsó
kisablakon. Egy
béressel és két puskával vette föl a harcot a haramiák ellen. A bérest lelõt-
ték. A pusztabíró az éjszakában egy alakot látott futni az ablaka felé.
Lepuffantotta. A sógora volt, aki segítségére sietett. Mégis ez a tévedés
mentette meg az életét. A rablók idegen ember holttestét látva az udvaron,
lövéseket hallva az éjszakában jobbnak látták, ha menekülõre fogják.

Ezt a támadást is Muzsai tervezte ki, akit huszonhárom más fõbenjáró
bûnért magasztaltak fel Rádayék az akasztófára. Alvezére Bajdor János
kegyetlen, de gyáva ember volt. A tárgyalá-
son sírt, reszketett, az életéért könyörgött.
Megkapta. Ötvenkilenc bûneset fejében
életfogytig ülhetett.

Borbély István volt a legkegyetlenebb.
Tüzes vassal sütögette, szurkálta az
áldozatait, az asszonyokat puskavesszõvel
verte. Megérdemelte a halált. Habrán
György, aki eredetileg vendéglõs volt,
valóságos hadvezéri tálentummal bírt. Õ is
bitón végezte. Szép Menykõ István juhász

tíz évig ette a
komiszkenyeret.
Jómódú háztulajdonos volt Szeleczki és idõs
Tényi, mégis zsiványok lettek. Nevezetes alakja
volt a rémpörnek Tükör Gubica József, aki úgy
is, mint értelmi szerzõ a börtönben halt meg.
Valóban életfogytig ült.“

De ne feledkezzünk meg Ráday Gedeon kor-
mánybiztos uramról, aki hivatalba állása alatt
1868-tól 1873-ig negyvenöt elhírhedt pusztai
alakot csukatott le és százával vitette a szege-
di várbörtönbe az egyéb jóféléket. 

A Duna-Tisza közi pusztákon több mint két-
száz pusztabíró teljesített szolgálatot.

Tiszteletünket valamennyien megérdemlik. 

Lisztes János

Következik: A homok szikrai hõse, Muraközy Imre a gazda és pusztabíró

Rózsa Sándor

Betyárok kocsmában és börtönben...
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Sokkal több mindent a felszínre letett volna és lehetne még hozni! Ehhez
még mindig nagyon kellene mindenkinek a segítsége, a segítõ hozzáállása,
ajánlása. Ha senki sem láttatja, s nem hívja fel a figylemet az elhagyott
gyöngyszemre, akkor az ottmarad, lemarad... Nem azért, mert nem akarjuk
észrevenni, hanem azért mert másra figyelünk, elfutunk mellette, rohanunk...

Az emberi összefogás és a családi értékek fontossága kell, hogy a
jövõben azért munkálkodjék, hogy minden fontos személy, alkotó munkája...
felkerüljön a listánkra. Nem akarunk mindent begyûjteni, de az jó lenne, ha
idõnként összehoznánk, bemutatnánk, s majd mindenki hazaviszi, s tovább
õrzi a féltett kincsét!

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Lakiteleken több szálon is fut az
ÉRTÉKÕRZÉS hosszú évek óta, folymatosan. Legrégebben az iskolákban, a
mûvelõdési házban, a könyvtárban, majd a Népfõiskolán,  a Mákvirág
Drogéria és Galériában. A legújabb gyûjtõ és bemutató hely a Pulai és
helytörténeti Gyûjtemény, s a Lakiteleki Értéktár által most folyamatban lévõ
feldolgozás, melybõl szintén egy könyv készül. 

Az elsõ értékõrzõ könyvünk Lakitelek Olvasókönyve, mely a millecen-
tenáriumi események kapcsán jelent meg. Aztán megjelent a Lakiteleki Iskola
2002-es évkönyve; majd Rácz Miklós által feldogozott iskolatörténeti könyv. 

2013 õszén alakult Lakiteleken a Lakiteleki Értéktár Bizottság.
A Lakiteleki Értéktár Bizottság tagjai, immáron „hivatásos lokál-

patrióták“, többször is írtunk már róluk. A helyi Értéktár Bizottság vállalt
feladata, hogy a helyi értékeket összegyûjtse, az értékõrzõket nyilván tartsa.
A múltat csak úgy tudjuk megõrizni, ha a tárgyi-szellemi értékeit számba
vesszük, rögzítjük, s alkalomadtán bemutatjuk azt a nagyközönségnek.

Most itt elérkezett az alkolom, hogy egy szeletét bemutassuk Lakitelek
Értékeinek. Nem lezárt fejezete az értéktár élete, hiszen folyamatosan alakul,
bõvül, változik. Mi, megõrizzük a jövendõ generációknak, hogy emlékezzenek
arra, hogyan éltek a felmenõi. Majd az õ feladatuk lesz ezt megõrizve tovább
gyarapítani! 

Õszinte szívvel ajánljuk mindnyájuknak, hogy nézzék meg ezt a
kiállítást, s legyenek részesei a múlt e kis szeletének a bemutatásá-
nak. Szeretnénk, ha mindannyian azt mondanák: ilyen nekem is van,
ezt én is meg tudom csinálni, erre én is képes vagyok! Hiszen ez a
kiállítás elindít valamit a lelkekben, a szívekben...

Ám ahhoz, hogy erre az értéklistára bárki felkerüljön, azt AJÁNLANI
SZÜSÉGELTETIK! Jeleztük már, hogy mindenre mindenki nem tud
odafigyelni! De ha ezt a feladatot közös ügyünknek tekintjük, akkor
együtt sikerül minél több dolgot és személyt felvenni LAKITELEK
ÉRTÉKEI közé, Lakitelek Értéktárába! Ajánljon! Hívja fel a figyelmet!

Keresse Tóth Jutkát, Tábori Kálmánt, vagy engem. Köszönjük! 

Valóban van mire büszkének lennünk!                            

Czinege Edit

Lakitelek értékei

A kiállítást Czinege Edit és
Gulyás Géza állította össze.

A kiállítást Gulyás Géza
képzõmûvész nyitotta meg. 

A fenti képen
Lisztes János által
megépített, a régi,

kosaras kilátó
(Makovecz Imre

tervezte) makettje
látható.

Nagy érdeklõdés
mellett nyílt meg a

kiállítás, szept. 20-ig
látogatható!
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Augusztus 20-a eseménye volt, hogy
nemzeti és lakiteleki címereket áldottak
meg a helyi egyház képviselõi a piactéren. 
A lakiteleki önkormányzat is azon munkálkodik,
hogy településünk szebb legyen. A címerek az
árusítóhelyek fölé kerültek elhelyezésre, hogy fel
tudjunk nézni rájuk – mondta az ünnepélyes átadáson Felföldi Zoltán pol-
gármester, majd folytatta: – Merjük felemelni fejünket a címerekhez, és
legyünk büszkék arra, hogy e jelképek a mieink, melyek a közösség
összetartozását szimbolizálják.

A helyi piactér épületének timpanonjain elhelyezett kerámiák
Czinege Edit helyi keramikus munkái.

A Historica zenekar adott koncertet augusztus 20-án este
Lakiteleken a mûvelõdési ház elõtti parkban. Az együttes a
klasszikus rockkoncertek keretein felül rendszeres szereplõje az
Új Színháznak, ahol erdélyi költõk, írók mûveibõl idéznek, min-
dezt összekötve saját szerzeményeikkel. Nagy sikerük volt!

Augusztus 25-én elindult a választási
jelölésekért való küzdelem! 

Újra indul a polgármesteri tisztségért Felföldi Zoltán jelenlegi pol-
gármester! Vele együtt további hat képviselõ-jelöltet támogat helyi
szinten a Fidesz és a Nemzeti Fórum Egyesület.

Családsegítõ szolgálat hírei:
– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF
Démász Hátralékkezelõ programja továbbra is fogad
pályázatokat. Az errõl szóló tájékozatók már olvashatók
voltak az újságban.
– A magam informáltsága céljából keresgéltem az inter-
neten, s eközben találtam rá a Megyesi Imre által
készített írásra, mely hasznos dolgokat foglal össze a
nagycsaládosok részére: 

„Nagycsaládos támogatások, 
kedvezmények összefoglalója

Állami támogatások (forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja)

wGYET, vagyis gyermeknevelési támogatás, ami a 3 vagy több gyermeket nevelõ csa-
ládok ellátása a legkisebb gyerek 8 éves koráig, tulajdonképpen a gyes meghosszab-
bításának tekinthetõ, hiszem összege is megegyezik a gyessel, 28.500 Ft 2010-ben. 
wCsaládi pótlék esetében emelt összegre jogosultak a nagycsaládosok, ami 16.000
Ft-ot jelent gyermekenként havonta. 
w Családi adókedvezményt vehet igénybe az egyik szülõ 3 vagy több gyermek
ese-tén havi 4000 Ft összegben gyermekenként, ez évente 48.000 Ft gyer-
mekenként. Ennek a kedvezménynek azonban van egy jövedelemhatára, azon felül
már nem teljes összegben vehetõ igénybe. Ez a jövedelemhatár gyermekenként vál-
tozik, tehát minél több a gyerek, annál magasabb jövedelemnél is igénybe lehet venni
az adókedvezmény teljes összegét. Ez 3 gyermeknél havi bruttó 635.000 Ft. Fontos
eleme az adókedvezménynek, hogy magzat után is jár, a 91. magzati életnap után. 
w Étkezési támogatás, amit hivatalosan Étkezési Térítési Díjkedvezménynek hív-
nak. Gyermekétkeztetés esetén, vagyis bölcsõdében, óvodában és iskolában a
három- vagy többgyermekes családok gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-
ra jogosultak. Ez a kedvezmény  a tanuló után a nappali rendszerû oktatásban való
részvétele befejezéséig kell biztosítani. Viszont a gyermek lakóhelye szerint illetékes
önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben
– a nevelési-oktatási intézmény vezetõje – a fenntartó által megállapított szabályok
keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti ked-
vezményt állapíthat meg.
w Ingyenes tankönyvellátásra jogosult a 3 vagy több gyermeket nevelõ család
gyermeke.  Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése elõtt, az
iskola által meghatározott idõben kell bejelenteni. Ha a bejelentés késõbbi idõpontban
történik – beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a nap-
köziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az
igényt teljesíteni. 

Utazási kedvezmények
– Vonat:
A MÁV 90%-os utazási kedvezményt ad a legalább 3 saját gyermekkel utazóknak. Ez
azt jelenti, hogy a 3 gyermek és a vele utazó egy vagy két szülõ is 90%-os ked-
vezményben részesül. Természetesen ha valamelyik gyermek nem érte még el a 6
éves kort, akkor neki díjtalan az utazás, de a gyermekek számába beleszámít.

– Busz
90%-os kedvezményre jogosult a szülõ(k) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3
gyermeke(ük), ha a gyermek 18 éven aluli, vagy 26 éven aluli és érvényes nappali
tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik, vagy életkorától függetlenül akire
munkaképtelenség folytán magasabb összegû családi pótlék jár és ezt a kifizetõhely
igazolja,

Tagsággal összefüggõ kedvezmények
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a tagjainak számos kedvezményt tud nyúj-
tani a partnerhálózatán keresztül. Ezek a kedvezmények az élet minden területére
vonatkoznak, vásárláshoz, szórakozáshoz, egyéb szolgáltatásokhoz nyújtanak ked-
vezményeket. Részletesen a noe.hu oldalon olvashatunk a kedvezményekrõl.“

Tóth Sándor családgondozó
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Laki te lek i  

Torna Egylet
– Verebélyi Gábor összeállítása –

Babits Mihály:

Áldás a magyarra

Él a nagy Isten és semmise megy kárba.
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebbõl tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erõs elõtt meg ne hunyászkodna.
Erõs igazsággal az erõszak ellen:
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tûnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...

Veretlenül állunk a
bajnokságban

Hosszú évek óta nem kezdte ilyen jól a bajnok-
ságot a felnõtt labdarúgó csapat két forduló után
veretlenül áll a tabella harmadik helyén, pedig a
pályafelújítás az elsõ öt fordulót idegenben
játssza az együttes. Az elsõ fordulóban  Helvécia
vendégei voltunk a hazai csapat lelkesen
támadott, az egész mérkõzésen rengeteg
helyzetet dolgozott ki a gyõzelem mégis a miénk
lett Szabó Ádám duplájával 2:1-re gyõztünk. 

Az ifjúsági csapat magabiztosan nyert 3:0-ra.  A
második fordulóban Bugacra látogattunk ahol a 90
perc alatt szinte semmi esemény nem történt így a
találkozó 0:0-ás döntetlennel végzõdött. Az ifjúsá-
gi csapat folytatja menetelését õk 10:0-ra verték
ellenfelüket és ezzel a tabella élére kerültek.

A Lakiteleki Torna Egylet várja az 1998.
január 1. és 2004. december 31. között
születettek focizni vágyó gyerekek jelen-
tkezését.

Az utánpótlás edzések minden szerdán és pén-
teken 18-órától kerülnek megrendezésre, jelent-
kezni ebben az idõpontban Verebélyi Gábornál
lehet.

AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa

Hogyan védjük meg
vályogházunkat az

esõvíztõl?

Napjainkban a vályognak
reneszánsza van a tehe-
tõsebb rétegek körében is -
míg korábban kifejezetten
a szegénység jele volt. Egyre többen döntenek
úgy, hogy inkább felújítják meglévõ, vályogfalú
házukat, vagy új házukat korszerû vályogtechnikai
eljárásokkal építik meg. A vályog kimondottan jó
klimatikus, hõszigetelési, hõtárolási tulajdonsá-
gokkal bír, nagyon egészséges lakóteret lehet
létrehozni vele. A vályognak az építõiparban van
néhány hátránya is, ezek közül a legfontosabb a
vízzel szembeni sérülékenysége. Jó hír, hogy lehet
védekezni ellene.

Mit tegyünk az esõvíz ellen?
A legfontosabb: a lehetõ legtávolabb tartani a

vizet a vályogfaltól. Ezért régebben nagykiülésû
ereszeket építettek. Ma is érdemes ezt a fogást
alkalmazni. A legkisebb ereszkiülés vízszintesen
mérve általában 70-80 cm, de vannak olyan példák,
ahol ez eléri akár a 2 métert is! A széles eresz alatt
kellemes és hasznos tornácot alakíthatunk ki.

A hagyományos vályogházak nád- vagy szal-
mafedésûek voltak. A tetõfedést karban kellett tar-
tani, a hibás helyeket pótolni kellett. A beázás nagy
kárt okozhatott a falszerkezetben, a közmondás is
ezt mondja: „Nincs három nagyobb csapás, mint a
csepegõs ház, a rossz szomszéd és a rossz
feleség“. A ház karbantartási munkáinál gondo-
skodni kell a csatornák eltömõdöttségének
megszüntetésérõl. A cél az esõvíz akadálytalan és
gyors levezetése a tetõrõl. Ellenõriznünk kell a
tetõzet szegélyeit is - vápák, oromdeszkák stb. -, itt
is gyakran fordulhatnak elõ beázások. Ezek
javítására ne sajnáljuk a pénzt

Amennyiben vályogfalú házunk körül még nincs
járda, mindenképpen készítsünk vagy készít-
tessünk járdát! A járda a faltól kifelé lejtsen.

Az új épületeknél a falszigetelést a leendõ terep-
szinthez képest legalább 30 cm magasságig kell
készíteni, erre még falazzunk két sor kisméretû
kerámia téglát. Csak utána kezdjük el a vályo-
gtégla falazást!

A meglévõ épületek csapóesõ elleni védelmét
úgy tudjuk megoldani, hogy a csatlakozó terepsz-
inttõl mért legalább 30 cm magasságig
lemezszigetelést készítünk a lábazati falon.

Amennyiben úgy döntünk, hogy favázas épületet
építünk, és csak kitöltõ falként használjuk a vályog-
téglát, a kész faszerkezet elkészülése után a
tetõfedést is el lehet készíteni. Így az összes vályo-
gozási munka már a végleges fedél alatt készülhet
el, és nem kell a kivitelezési idõ alatti kiázásoktól
tartani. Hiszen az építési idõ alatti kiázás is fontos
kritérium, amire figyelni kell.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel: 30/206-2458, 20/296-2494; fehersara@gmail.com

Az Easy-Dance OKSE 
bemutatja: Bíró Viktort

Egyesületünk a térségben több mint 2 éve van
jelen. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre
nagyobb érdeklõdés kíséri munkánkat, egyre
több felkérést kapunk! Úgy gondoljuk, ez azért
van, mert a minõségi táncoktatáson kívül nagy
hangsúly fektetünk a személyes kapcsolatok
ápolására, valamint a reklámra és a PR-re is. 
Mára már nyilvánvaló, hogy családi vál-
lalkozásként a továbbiakban nem folytathatjuk.
Nõnünk kell! Igazi szakmai kihívás ez! 
Épp ezért nagyon
boldogok vagyunk,
hogy Bíró Viktor
személyében egy -
az EasyDance iránt
is elkötelezett -
kiválóan képzett
táncossal bõví-
thetjük csap-
atunkat. E kiváló
táncos fiatal kora
ellenére bejárta a világot, mindenütt öregbítve
a magyar táncosok jó hírét, és utazásai során
rengeteg tapasztalattal lett gazdagabb.
Többek között táncolt Kínában, a
Világkiállításon, Mága Zoltán újévi kon-
certjében, több mint 16000 ember elõtt, illetve
a Mága Show (tv mûsor) résztvevõje is volt.
Vendégszerepelt Izraelben és Svájcban és
tanított egy számunkra is példaképként szol-
gáló kiváló budapesti sportegyesületben. 

Me g t i s z t e l õ ,
hogy úgy dön-
tött nálunk foly-
tatja pályáját.
Az EasyDance
KID táncos
táborban már
m e g i s -
merkedtek vele
a gyerekek és a
t i s z a a l p á r i
Falunap során
a felnõttek is.
B i z t o s a k
vagyunk benne,

hogy egyre nagyobb tiszteletnek örvend majd!

Szeptembertõl Õ veszi át több helyen Tibortól
(Szabó Tibor, az EasyDance vezetõ tánc-
tanára, sokszoros bajnok versenytánc-edzõ)
az EasyDance oktatás, valamint a KID
foglalkozások vezetését is. 
Terveink szerint a jövõben részt vesz a tré-
nerképzésben is.

Õszinte szeretettel köszöntjük Viktort!

Mócza Krisztina
elnök, Easy-Dance OKSE



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: mese-
figurák, virágok és
igény szerint bármilyen
ábra vagy felirat megje-
lenítése textíliára –
mosásálló festékkel.
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
(éte lesben) ,  vagy becsomagol -

va  –  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! Lakitelek, Táncsics u. 3.  Tel.: 70/-323-72-
69; ill.06-30/270-24-36.

Kovács Ferenc vállal:
– szobafestést 
– mázolást 
– tapétázást 
– homlokzatfestést

Lakitelek, Árpád út 1/a.
telefon:06-30/478-9396
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– Kötelezõ felelõsségbiztosítás
– Casco (jelentõs árkedvezménnyel!)
– Lakásbiztosítási akció
– Megtakarítások saját -és lakáscélra 

(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

LAKITELEKEN A 
KLEOPÁTRA KOZMETIKÁBAN

FLABeLOS GÉP INGYEN
KIPRÓBÁLHATÓ!

fogyókúrázóknak, cukorbetegeknek, érszûkületre!
B E J E L E N T K E Z É S :  0 6 - 20 / 3 2 - 4 4 - 15 0 ;  
L A K I T E L E K ,  S Z É C H E N Y I  K R T.  7 6 .

Megnyitottam fodrász-üzletemet

Lakitelek, Dobó I. u.18 sz. alatt. 
Sok szeretettel várom minden kedves
leendõ vendégemet. 
Tel.: 06-70/544-55-49 Ugrina Alexandra

Tõserdõben egykis fûthetõ
nyaralót keresünk hosszú távra
albérletre. Tel.: 06-30/229-62-31

Bútorozott szoba kiadó!
Te l. :  0 6 - 3 0 / 4 5 1 - 9 6 - 78

ERESZCATORNÁZÁS, 
BÁDOGOZÁS 
Akciós áron!!!!

Horganyzott csatorna
szerelése – anyagárral

együtt 1. 400 Ft/fm.

Tel.: 06-20/92-31-719

Készüljünk együtt  az iskolára!
Még mindig TANSZERVÁSÁR! 

Szept. 20-ig 5 % kedvezménnyel várjuk 
a diákokat!

Nyitva: H – P: 8-tól 18 óráig; 
Szo.: 9-12 óráig;   Vas.: 8-10 óráig.

Érdemes benézni, várjuk szeretettel!

Sark i  iker te lek
Lak i te leken,  a  Jókai

utcában e ladó!  
Meg is  osztható!

Érd.: 06-30/62-13-382

TANSZERVÁSÁR
az Antológia

Könyvesboltban!
Széchenyi krt. 74/b. Pavilonsor.

Szept. 10-ig minden 4.000 Ft feletti tan-
felszerelés megvásárlása után 10 %
kedvezményt adunk készpénzzel
történõ fizetés esetén! Mindenféle
beiskolázási utalványt elfogadunk! 

Várjuk
vásár-

lóinkat!

Tanévkezdés elején  nálunk
megvásárolhatók a 

VOLÁN BUSZBÉRLETEK!
Keressék  a kezdõ, és 

gyakorló bejáró diákok is!

Várjuk a busszal utazókat!

Angol és német nyelvû 
korrepetálást vállalok. 

Érd.: 06 30 964 3773

ÉTKEZÉSI BURGONYA kapható kis és nagy
tételben; igény esetén házhoz szállítva. 
Tóth Ferenc 06/70 9317834, Lakitelek, Zrínyi utca 6/a.

Étkezési alma eladó! 06-30/41-25-417

Eladó cseresznye színû kiságy
3 db lepedõvel (10.000.Ft);
bükkfa járóka matraccal,
fejvédõvel, 3 magassági
lehetõség, gurulós, cseresznye
színû(15.000.-Ft); 74-es szürke
fiú alkalmi brendonos (3.000.-
Ft), Craco testvér babakocsi,
extrákkal (30.000.- Ft), valamint
rengeteg gyermek-, babaruha,
cipõ és játék. 

Érd.: 06-70/376-3065



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „TE CSAK NE HIVATKOZZ A VIRÁGOKRA, ÁLLJ IDE

MELLÉM ÉS LEHELJ RÁM, ARTÚR!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt
nyerte: Budai Jánosné. (Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát
nyert:  Lovas Máté (Klárik Lászlónénak köszönjük!) A vacsorát nyerte:
Törteli Rózsa (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!) A
Mc’Kecskés étterem sültes tálját nyerte: Kulcsár Istvánné, (Köszönjük
Elek Istvánnak!) A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazo-
lásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u.
15.) Újságelõfizetést nyert: Kiss Györgyné, Fábián László, Madari
Istvánné. (Õket regisztráljuk, nem kell bejönni,!!)
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A kézirat leadási és a rejtvényküldés határideje: MINDEN HÓNAP 15-e.
Kérjük a pontos betartást!!!  Köszönjük! Könnyítés: A megfejtéseket a szerkesztõség

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

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal augusztus – szeptember

Egy skót beszélget a barátjával:
– Nagyon szép volt a legutóbbi templomi szertartás.
– Tudom, ott voltam
– Nem is vettelek észre.
– ...  (A válsz a megfejtésben olvasható.)

Vízsz. 1. A meghatározás elsõ része (z. b.: N, S, A, M, N). 14. Tekebábokat egyetlen
gurítással mind ledönt. 15. Átlagpolgár. 16. Úrvezetõ. 18. ... dal; Vörösmarty Mihály köl-
teménye. 19. Dáridó kezdete! 20. Kétjegyû betû. 21. Kacagó. 24. Pásztortánc kelléke is
lehet. 26. Az ötödik hónapból való. 28. …: Blues Band; hazai zenekar. 29. Épület legalsó,
szilárd része. 32. A szerb dinár nevének hivatalos rövidítése (RSD). 33. Orrunkkal
érzékeljük. 35. Molnár ...; Kossuth-díjas színmûvésznõ. 37. Londoni füstköd! 38. Futam-
kezdet! 39. Biológiai szervezet mûködése. 41. A nikkel vegyjele. 42. Dyga Zsombor filmje
(2003). 43. Anáré Malraux regénye. 44. Német mérnök, az automobilizmus egyik úttörõje
(Carl Friedrich, 1844-1929). 45. Elcsépelt. 46. Katolikus pap megszólítása. 47. Azonos korú
testvér. 49. Arany János verse. 52. Történelmi Lovastúra Egyesület, röviden. 54. Mellém
csúsztat. 56. Kezdeti hiba! 57. Te és társaid. 58. Állati fekhely. 60. A tilalom színe. 62.
Nagyméretû villás eszköz csavarok meghúzására és lazítására. 65. A tetejére csüng.

Függ. 2. Becézett Etelka. 3. Matematika, röviden. 4. Ceruza, régies szóval. 5. Semmikor
se. 6. Centi-liter, röviden. 7. Motívum. 8. Gyakran öklelõ (szarvasmarha, kecske). 9. Esõn
álló. 10. Rigai. 11. Így is becézik Omárt. 12. Megbízott, röviden. 13. Kézilabdában büntetõt
értékesít. 16. A meghatározás második, befejezõ része (z. b.: N, V, M, E, T). 17. Fehér
italból kiváló savanykás híg folyadék. 22. Község a Pápai kistérségben. 23. Bír, képes.24.
Kusza csomó. 25. A Magvetõ regénytára volt. 27. Részletesen bemutat. 28. Körözött egyik
ízesítõje. 30. Monori ...; Jászai Mari-díjas színésznõ, elsõ filmszerepét A tanúban játszot-
ta. 31. Joanne Kathleen Rowling hõse (Harry). 34. Panama Canal …; egykori csator-
naövezet, 1979 elõtt az USA birtoka volt. 36. Anna ...; kijevi, születésû amerikai színésznõ.
37. Állandó szabadtéri kiállítás. 38. A Nap is sugározza. 40. Ráérõs járkálás. 44. ... Gees;
a Gibb fivérek zenekara. 45. Az amerikai dollár nevének hivatalos rövidítése. 48. Szûk,
belsõ érdekcsoport. 50. E francia autómárka utolsó modellje a Solara volt. 51. Csenés. 53.
Társaskör. 55. Vízpartok, mocsarak madara. 56. Kötõszó. 58. Akrobatikus, röviden. 59. ...
Bienkopp; Erwin Strittmatter címszereplõ regényhõse. 61. A -rõl ragpárja. 63. Elöl egy-
nemû betûi. 64, Spanyol, röviden. 65. Azonos mássalhangzók.

– Mondja, kolléga, miért nevet mindig a
hülye Tóth idétlen viccein? 
– Mert ha nem nevetnék, elmesélné még
egyszer.

– Mondja, doktor úr, mennyibe kerül,
hogy eltüntesse az arcomról a ráncokat? 
– 150 ezer forintba. 
– Olcsóbb megoldás nincsen? 
– De! Hordjon fátylat.

– Már 20 éve házas vagyok, és még
mindig ugyanazt a nõt szeretem 
– Fantasztikus! 
– Igen, de elég veszélyes is! Ha a
feleségem megtudja, agyonüt!!!.....

– Éjjel az anyósoddal álmodtam.
– És mit mondott?
– Semmit.
– Akkor az nem õ volt.

Két koma beszélget! Megszólal az egyik:
– Hallottad, meghalt a komám.
– Hallottam, még mondani is akartam
valamit neki!
– És mi lett volna az?
– Vigyázzzzzz, dõõõõl a faaaaaa!!!!!!!!

Suttyógyerek dicsekszik az apjának.
– Édesapám, szólnak hozzám már a
lányok.
– Mit mondanak, arany fiam?
– Mit akarsz, te böszme...

Egy rámenõs virágárus csalogatja a
vevõt:
– Uram! Vegyen egy szép rózsacsokrot,
és lepje meg vele a feleségét!
– Köszönöm, de nincs feleségem!
– Akkor vegyen egyet a barátnõjének!
– Barátnõm sincs!
– Akkor vegyen egy csokrot magának, és
ünnepelje meg, hogy ilyen szerencsés!

Egy szõke nõ pizzát rendel, azt kérdi a
pizzás: 
– 6-felé, vagy 12 szeletre vágjam? 
– Hát, inkább 6 felé vágja, én most nem
bírnék 12 szelet pizzát megenni!
Gyurcsány kimegy Kádár sírjához:
– Mit tegyek, hogy úgy szeressen az
ország, ahogy téged?
– Gyere, Ferikém, feküdj ide mellém...

– Mit csinál a szõke, ha lefagy a számítógépe?
– Berakja a mikróba!!

„Az erõsségem a feleségem, de a
gyöngém a többi nõ!“

– Mi az, 1000 lába van és eszeveszettül
üvölt? 
– 500 férfi szurkoló a meccsen.

Két paraszt beszélget: 
– Na, komám, az én földem olyan nagy,
hogy ha reggel elindulok az autómmal,
akkor csak estére érek körbe rajta! 
– Jaj, szomszéd, együtt érzek magával,
mert nekem is volt ilyen rossz kocsim!

– Mi egy férfi öt fogásos ebédje? 
– Egy hotdog és négy üveg sör.

Szõke nõ beszélget a metrón egy néni-
vel...
– Tudja, Kedvesem, én már 25 éve metró-
zom...
Mire a szõke:
– Jesszusom, hát hol tetszett felszállni?

– Miért van a szõke nõ monitorján
cipõnyom? 
– Mert megpróbált fellépni az internetre...

A szõke nõ bemegy a McDonalds-ba: 
– Kérek 2 dl kólát, 1 hamburgert és egy
kis sültkrumplit. 
– Itt fogyasztja? – kérdi az eladó. 
– Nem, ott a hátsó asztalnál.

– Milyen süteményt szeret a kannibál?
– Térd-kalácsot

– Hogy hívják a katonáknál a leg-
dögösebb csajt????
– Bombááázóóó... 

– Hogy hívják a részeges ember mobil-
telefonját?
– Vodkafon.

Sebész a mûtét közben:
– Szikét, szeszt, vattát, szeszt, szeszt,
szeszt,... kísérõt!

Rendelõben az orvos kérdi a betehet:
– Dohányzik?
– Köszönöm nem, inkább innék valamit.

A szõke nõ pincérkedik:
– Tessék, itt van a pacal és a korsó sör.
– Elnézést, de én nem ezt kértem, ezt a
szomszéd asztalnál ülõ úr kérte.
– Akkor cseréljenek gyorsan helyet!

Skót  a  templomban. . .

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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