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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXVI. évfolyam 10. szám (Október) Mindszent hava – MAGVETÕ hava
(November) Szent András hava – ENYÉSZET hava 

„Jóvá verni nem lehet senkit, csak jóvá szeretni“...

ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS

Október 12-én Lakiteleken is szava-
zott!  A 3728 szavazó állampolgár
közül 1687 fõ, a  felnõtt lakosság
45,25 %-aadta le voksát.

Polgármester-váltásra szavazott a lakos-
ság többsége, Zobokiné Kiss Anita (füg-
getlen) jelölt 867 szavazattal gyõzött. 72-
vel kapott többet, mint Felföldi Zoltán (795).

A képviselõ-jelöltek sorrendje: 
A választási jegyzékbe vettek száma:

3728 fõ, a szavazáson megjelentek
száma: 1 687.  A polgármesteri szavazat-
nál ebbõl 3 szavazólap eltûnt, 22
érvénytelen lett! A képviselõk szavaz-
zólapjából 2 eltûnt, 32 érvénytelen volt!

Az elsõ, alakuló ülésüket 2014.
október 27-én tartották meg, ekkor tettek
esküt a testületi tagok valamennyien. 

Mindannyiuknak jó munkát kívánunk,
s várjuk, hogy Lakitelek lakosságának
érdekében a lehetõ legtöbbet megte-
gyenek! Cz.E.

MEGHÍVÓ
Tisztelet te l  meghívjuk Önt

és kedves családját  a
Laki te leki  Eötvös Iskola  szülõi

munkaközössége ál ta l  
az Eötvös Iskola tornatermében

2014. november 22-én 
19 órakor kezdõdõ 

ERZSÉBET  – KATALIN bálra!
Részletek a 12. oldalon! 

Tisza Zoltán Független jelölt 204 
Németh Krisztián     Független jelölt 192 
Dombi Sándor FIDESZ-Nemzeti Fórum 626
Nagy Tamás FIDESZ-Nemzeti Fórum 526 
Tóth Sándor Zoltán  FIDESZ-Nemzeti Fórum    572 
Bende László Független jelölt 601
Mihalik Tibor Független jelölt 543 
Olajos István FIDESZ-Nemzeti Fórum 860
Nagy József Független jelölt 336 
Kocsis Károlyné      Független jelölt 401 
Fekete József          JOBBIK 255 
Csikós Mihály          Független jelölt 562 
Madari Andor FIDESZ-Nemzeti Fórum 684
Szentirmay Tamás Független jelölt 778
Dakóné Harkai Csilla Független jelölt 575 
Belicza András Nemzeti Fórum 591
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Gyászkeret és gyetyaláng...
A vénasszonyok nyara a természet utolsó fellán-

golása a téli nyugalom és csend elõtt. A fák még nem
dobták le lombsátrukat, de már díszruhát öltöttek; sárgában,
narancsban és vörösben pompáznak. A fények lágyabbak és
bágyadtabbak.  A Nap egyre alacsonyabban jár. Egyre többször
ered el, majd záporoz  az esõ; szomorkás szürke felhõk
nehezednek a tájra... A színes levelek még a szél kedvelt játék-
szerei; viszi, fújja, zörgeti.   Majd jön hamarosan a levélhullás,
mely egyfajta elmúlás. Lám, mindannyian ilyen levelek vagyunk,
melyek az elsõ õszi esõvel a földhöz tapadnak, és visszavon-
hatatlanul elporladnak. 

Október és november eleje olyan a lelkemnek, mintha min-
dent befoglalna egy gyászkeret. Az események sora is ezt jelzi:
okt. 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, akiket ártatlanul
végeztek ki. A halottak, majd mindenszentek napja, s a gyász-
keretes november 4-e, a forradalom leverésének napja, a meg-
torlás kezdõnapja. Annak a magyar csodának a szétverése,
mely október 23-án született, s csupán 12 napig élt; melyet ide-
gen tankok segítségével vertek szét. S micsoda gyalázat, hogy
a forradalom 50. évfordulóján a saját honfitársaink – rendõrat-
takkal – fordultak a saját testvéreik ellen! Meggyalázták ismét a
szent forradalmat, s annak emlékét!! Mert nem tudták, hogy
„jóvá verni nem lehet senkit, csak jóvá szeretni.“ Ezt ‘56 hóhé-
rai sem tudták, s azt követõen pláne nem! Viszont hány ártatlan
ember nagyon is jól tudta ezt!... 1956 mérce, mely ma is kötelez! 

Amikor a sírkertekbe kimegyünk, s kezünk imára kul-
csolódik, ne csak a szeretteinkre gondoljunk hanem azokra is,
akik már nem lehetnek itt, és mindazokra, akikkel együtt emlé-
kezünk... Gyújtsunk gyertyát az ’56-os forradalmárokért, az
áldozatokért, a hozzátartozókért, a barátokért, és a közösséget
vállalókért is...  Mindannyiunkért egy-egy gyertya égjen! 

Emlékezzünk! Hiszen olyan nagy a sor, akikkel már csak így
lehetünk együtt...  Kegyelemmel:                              Czinege Edit

Sírni csak a gyõztesnek
szabad!

Székely Éva a magyar úszósport kiemel-
kedõ alakja, többszörös olimpiai bajnok
vetette papírra emlékiratait ezzel a címmel.
Tõle idézem még a további nagyszerû mon-
datot is: „Az edzéseken tanultunk meg fáj-
dalommal élni és minden kínt elviselni“.
Milyen igaz! Érvényes ez a gondolat az
egész életre!  Folyamatos edzésben
vagyunk; egy-egy verseny egy-egy fontos
állomás az életünkben. Sok megmérettetést
kell megélnünk, túlélnünk. 

Gyõzni vagy veszteni – egy hajszálon
múlik! És az erre való készülés minden kín-
ját is méltósággal kell viselnünk!

Az egymás mellett élésnek  megvannak a
különös szabályai, a  sajátos edzésterve, a
versenyállomásai! ... Miért kell, hogy átszõje
az irigység, az intrika, s gátakat emeljen a
rosszindulat?

„A bukás az élet velejárója“ – mondják a
nagyok. A gyõztesé pedig a dicsõség! De
méltósággal veszíteni, felér egy erkölcsi
felemelkedéssel!

„Ha segíteni már nincs mód a bajon, 
Adj túl minden keserves sóhajon. 
Ki azon jajgat, ami megesett, 
A régi bajhoz újat keresett.” (Shakespeare)

Mindnyájunknak egyetlen intervallumot
kellene jól megszervezni, egyenként, külön-
külön:  a saját életünket, a születés és a halál
közötti idõszakot! Nem mindegy, hogy ho-
gyan élünk, mit, miért és hogyan teszük, mert
a becsületünk a legsérülékenyebb „szervünk“. 

Folyamatos harc az életünk. De sírni – csak
gyõztesként szabad! CzinegeEdit

Gyertyaláng, tiszta fény 
Csonkig égõ áldozás, 

Áldozatban tisztulás 
Isten oltárainál. 

Gyertyaláng, tiszta fény 
Embert hívó lángolás 
Végsõ percig lobogás 
Áldozatunk asztalán. 

Gyertyaláng, tiszta fény 
Önpusztító lobogás 

Nem is akar lenni más 
Nem is kíván semmi mást 

Nem is lehet soha más, 
GYERTYALÁNG! 

Szelíden, könnyesen 
Minden új dal gyõzelem 
Ezer gyötrõdésemen, 
minden gyöngeségemen 
Gyertyaláng életem 
Könnyû széltõl megremeg, 
De mit lehet megteszek 
Áldozattá így leszek. 
Gyertyaláng, tiszta fény 
Önpusztító lobogás, 
Nem is akar lenni más, 
Nem is kíván semmi mást 
Nem is lehet soha más
GYERTYALÁNG!...

GYERGYERTYTYALÁNGALÁNG



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
TÓTH MERSE ÉBEN (Szabó Erika Szandra)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet
Tiszakécske (Eü.KÖZPONT)

Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Sütõ Ádám & Olajos Eszter

S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !
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„LABOR“, azaz  
A VÉRVÉTEL NAPJA: HÉTFÕ, fél 7- 9-ig 

Lakitelek 
hírportálja!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt. 
(Tel.: 76/ 449-279; 76/ 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

Védõnõk: Horváth Lászlóné Magdika és
Fiedlerné Gumbér Ágota
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:

Sütõ Áron (1942)
Szabó Mihály (1938)

Ország Józsefné Süveges Luca (1928)
Horti Mihályné Bodonyi Valéria Etelka (1939)
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Dr. Kalocsa Zoltán háziorvost
átmenetileg 
Dr. Rácz Péter 
háziorvos helyettesíti.

A rendelés dr. Rácz Péter 
rendelõjében (I. sz. háziorvosi
rendelõ) történik mindkét praxis
betegei részére az alábbi idõben:

Hétfõ:         7.30 – 13.00
Kedd:        11.00 – 16.30
Szerda:       7.30 – 13.00
Csütörtök:  11.00 – 15.30
Péntek:       7.30 – 13.00

Az eset leges hosszabb
várakozásért  e lõre is  szíves

elnézésüket  kér jük.
A praxis dolgozói

Nyílt levél Lakitelek volt és jelenlegi Polgármesteréhez

Tisztelt Felföldi úr!

A választások eredményével kapcsolatos érzések meg-
oszlanak a faluban. Személy szerint értetlenül álltam elõtte –
különös tekintettel a ciklusban tapasztalható látványos
fejlõdésre. Elõzõ 20 évben településünk nem fejlõdött; az
Önkormányzati tartozás felhalmozódott. Nem értettem, hogy
tudták az emberek elfogadni a tétlenséget maguk körül.

Idõközben kialakult egy tenni akaró képviselõ testület,
aki felébresztette Csipkerózsika-álmából Lakiteleket. Úgy
éreztem, 2010-ben eljött az idõ, hogy nagyobb lendületet
vegyünk, és valami elindult.

Ezúton szeretném megköszönni kitartó, áldozatos
munkáját, melyet a faluért és lakosaiért tett. További
munkájához sok sikert és eredményt kívánok!

Tisztelt Polgármester Asszony!

Gratulálok a választásokon elért eredményeihez!
Köszöntöm új munkakörében. Bízom benne, hogy a választá-
sokon elért eredményeit a falu és lakosainak érdekében fogja
kamatoztatni. Kívánom, hogy a megszavazott képviselõ-
testülettel együttmûködve tudjanak döntéseket hozni a helyi
érdekek érvényesítésével. Kívánom, hogy a fejlesztéseket
továbbra is hatékonyan tudják véghezvinni, illetve sikerüljön
meghirdetett programjukat megvalósítani.

Sok sikert, és eredményes munkát kívánok!
Tisztelettel: Krizsány Györgyi

LÉLEKÜDÍTÕ

„Isten mindennap ad nekünk egy pil-
lanatot, amikor megváltoztathatunk min-
dent, ami boldogtalanná tesz. S mi min-
dennap úgy teszünk, mintha nem vennénk
észre ezt a pillanatot, mintha nem is
létezne, mintha a ma ugyanolyan lenne,
mint a tegnap, és semmiben sem külön-
bözne a holnaptól. 

De aki résen van, az észre fogja venni a
mágikus pillanatot. Bármikor meglephet
minket: reggel, amikor bedugjuk a kulcsot a
zárba, vagy az ebéd utáni csöndben, és a
nap bármelyik percében, amelyik nem lát-
szik különbözõnek a többitõl. Mert ez a pil-
lanat létezik, és ebben a pillanatban a csil-
lagok minden ereje belénk száll, és segít-
ségükkel csodákra leszünk képesek.“

Paulo Coelho 

„Neked is új reményt ad minden nap,
Adj esélyt a rejtett álmodnak.
A szíved rég valóra váltaná,
Tégy ma esküt rá!“

„Amit elképzelünk, arról soha nem
szabad lemondanunk!“

Robi, hol vagy?

Tubakné Julikának fájdalomtól
megtört az arca, szemeibõl
könny pereg, mert szeptember
12-e óta semmit sem tud a fiáról! 

A 35 éves férfiú mindenféle
nyom nélkül tûnt el a szegedi
albérletébõl. Sem ruhát, sem iratot, sem telefont nem
vitt magával. (Talán csak az útlevelét vitte magával, de
ez is csak feltételezés...)

Senki nem tudja, hova lett, mi történt vele. Nagy
erõkkel keresi a rendõrség is, a család is... Hiába! 

Nem lehet tudni, hogy belekeveredett-e valamibe,
vagy rossz emberek magukkal csalták...

Arra is gondol az édesanyja, hogy   talán még mindig
nem tudta feldolgozni, hogy nem jutott ki az olimpiára
gyaloglóként!? (2012-ben olvashatták a lapunkban a
vele készült interjút!) Persze, hogy bántotta,de ezért
ilyen távolban csak nem megy neki a világnak?...

Ezer a kérdés, s kongnak az ürességben...
De semmi hang, egy ép válasz nem érkezik!

Nagyon kérjük, ha bárki tud róla, kérjük szóljon,
értesítsen bárkit Lakiteleken! Szóljon a szerkesztõsé-
gre, vagy a rendõrségre! Bárkinek! Csak hallanánk
róla! Nem lehet olyan nagy baj, ami miatt így eltûnik
valaki!  Szó nélkül, minden nélkül! 

Csak bízni tudunk, de nagyon, hogy nem került
gonosz kezek közé...

Robi! Adj életjelt! Ha másnak nem, Édesanyád-
nak! Kérünk! Aggódó szeretteid

Tubak Róbert 
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Lakiteleken is megtörtént október 12-én
az önkormányzati választás. A szavazók
45,25 %-a adta le voksát a polgármesterre
és a képviselõ-testület tagjaira. 

Egy eredményekkel teli, sikeres pol-
gármester bukását élhettük meg ezen a

választáson. Felföldi Zoltán elvesztette a választást, ám a job-
boldali képviselõk Belicza András, Dombi Sándor, Madari Andor,
Olajos István alkotják a többséget; a független képviselõk: Bende
László és Szentirmay Tamás.

Zobokiné Kiss Anita lett Lakitelek új polgármestere.  
Mindannyiunk nevében gratulálunk a megválasztott képvise-

lõknek!
Külön gratulálok Anitának, a rendszerváltás elsõ lakiteleki pol-

gármester-asszonyának, akivel beszélgetek ezen interjúban.
Szeretném megismertetni õt az olvasókkal, megtudni a terveibõl
néhányat, melyet eddig még nem ismertünk, nem hallottunk róla.

– Anita! Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy Te lettél a befutó a
választás éjszakáján?

– A kampány idõszakában sokan megkérdezték tõlem, hogy van
esélyed nyerni? A válaszom mindig az volt, hogy igen van, mert indu-
lok a választáson. Aki nem indul, az nem nyerhet. Persze ez még
kevés. Az életemben mindig, minden cselekedetemet tudatosan tet-
tem. Lehet engem irigyelni, megszólni, de egy biztos 15 éve költöztem
Lakitelekre, ezen évek alatt tudtam olyan bizalmat, ismertséget
szerezni, hogy független, párton kívüli jelöltként nyertem a 2014-es
önkormányzati választáson. Igen nagyon boldog voltam és vagyok,
leírhatatlan az érzés!

– Szeretném megkérdezni, hogy elhatárolódsz-e az érted folyta-
tott internetes kampány stílusa ellen, mely enyhén szólva is dur-
va, sértõ volt, s elsõsorban Felföldi Zoltán lejáratását szolgálták. 

– A kampány elsõsorban az én lejáratásomról szólt. Sokan fel-
háborodtak ezen, de én úgy gondoltam, hogy ha valaki kirakja magát a
kirakatba, akkor számoljon azzal, hogy támadások érik. Hónapokkal
ezelõtt képviselõjelölt társaimmal felépítettük a választási kam-
pányunkat, mind a programot, mind pedig a szórólapokat illetõen. Az
ellenünk irányuló támadásokra sokan indulatosan reagáltak. A „suttogó
kampányt“ a piacon és az egyik boltban nem mi indítottuk el. Te magad
is tudod, hogy én is és Szentirmay Tamás is megkerestünk azzal, hogy
a Lakiteleki Újságban mi is szeretnénk bemutatkozni, programunkat
ismertetni. Nem tehettük…

– Nagyon sokunkban a „függetlenség“ egyet jelent a baloldal-
isággal, csak valami oknál fogva nem merik ezt a mivoltukat
felvállalni! Nem értem, miért?! Te mitõl tartod függetlennek
magad?

–  Akkor, most interjút készítesz egy független polgármesterrel.
Valószínû, hogy annak, aki valamelyik politikai párt oldalán érez elhiva-
tottságot ez elképzelhetetlen. Mitõl vagyok független? Soha nem volt
még a politika ennyire érezhetõ a Polgármesteri Hivatalban. A hivatalnak
pártatlannak kell lennie. A polgármester az Önkormányzat vezetõje,
egyben a település vezetõje. Együtt kell dolgoznia mindenkivel, meg kell
hallania az emberek szavát. Nyitottnak kell lennie. Nem homályosíthatja
el a látását, hallását a politika. A település egészét kell szolgálnia!

– Anka Balázs temetésén olyan mély érzésû méltatást hallhat-
tunk Tõled, melyben benne lehetett a gondolat a lelkedben: én is
polgármester szeretnék lenni! Mikor döntötted el, hogy indulsz a

polgármesteri tisztért?
– A temetésen két gondolat volt bennem. Az a mély tisztelet, melyet

Anka Balázs iránt éreztem és a fájdalom, hogy elvesztettük. Sokan
nem tudják, de mikor 15 évvel ezelõtt, legelõször beléptem a hivatal
ajtaján, Õ volt az elsõ, aki megszólított és megkérdezte, hogy segíthet-
e valamiben? Akkor vittem be a pályázatom, az általuk meghirdetett
állásra. Egy szóval sem említette, hogy õ a polgármester, elkísért a
titkárságra, majd elköszönt. Csak késõbb az interjún tudtam meg, hogy
ki is Õ. Neki és Dr. Albrecht Sándornak köszönhettem, hogy munkát
kaptam. Három cikluson keresztül volt településünk polgármestere,
mind vezetõként, mind emberként példaképnek tekintem õt. Nehéz volt
megszólalni a temetésén, de mikor felesége és fia felkért erre, úgy
éreztem, hogy így tudok méltóan adózni emlékének. Korábban is kap-
tam felkérést temetések lebonyolítására, de személyes okokból nem
tudom vállalni. Mint sokunknak, az én életemben is volt egy tragédia,
elveszítettem a testvéremet. Az Õ halála óta nincs olyan temetés, mely
nem elevenítené fel ezeket az érzéseket.

A kérdés másik felére válaszolva az elmúlt év közepén döntöttem el,
hogy indulok a polgármesteri tisztségért.

– Mit is tudhatunk rólad, Anita? 
– Szegeden születtem, ott végeztem el a középiskolát, majd a mér-

legképes tanfolyamot. 12 évig gazdasági vezetõként dolgoztam, a
Szõregi-Újszegedi Óvodai Körzetnél. A szerelem hozott Lakitelekre.
Párommal távol éltünk egymástól Õ Tiszakürtön, én Szegeden. Mikor
az együttélés gondolata felmerült bennünk, olyan települést akartunk
választani életünk helyszínéül, ahol jó a közlekedés, van óvoda, iskola,
esetleg munkalehetõség. Voltak barátaink, akik itt éltek, és gyerekko-
runkban sok nyarat töltöttünk a Tõserdõben. Gyorsan eldöntöttük, hogy
Lakitelek lesz az otthonunk. 1999. novemberében költöztünk ide és
ezzel egy idõben, megjelent a Lakiteleki Újságban a hirdetés, hogy
adóügyi munkatársat keresnek a hivatalba. Több jelentkezõ közül
engem választottak a feladatra. A házasságunk ugyan nem sikerült és
azóta mindketten más oldalán találtuk meg a boldogságunkat, de
megszerettem Lakiteleket, az itt élõ embereket, a csodás közösséget
aki befogadott. Két gyermekem ide járt bölcsõdébe, óvodába, nagyfiam
iskolába. Tagja voltam a szülõi munkaközösségnek, társadalmi
munkában éveken keresztül titkára voltam a Lakitelek
Közbiztonságáért alapítványnak. 2000. január 1. napjától dolgozom
köztisztviselõként. Szinte minden területre volt rálátásom, a fõiskolát is
munka mellett végeztem el. Szakdolgozatom címe: A helyi adó szerepe
Lakitelek önkormányzatának költségvetésében

Talán így már érthetõ, hogy nem felelõtlenül írtam a választási kam-
pányban a kommunális adó csökkentésének lehetõségét. 

Csikósné Julika anyakönyvvezetõ nyugdíjazását követõen Dr. Orbán
Csaba kért meg arra, hogy vállaljam el az anyakönyvvezetõi feladatot,
véleménye szerint a hivatalban én voltam erre a legalkalmasabb
személy.

Sokan csak az anyakönyvvezetõt látták bennem. Feladataim voltak
még: népességnyilvántartás, hagyatéki ügyintézés, jegyzõi hatáskörbe
tartozó hulladékgazdálkodási feladatok, adóellenõrzés, kifüggesztések,
kereskedelmi ügyek, szálláshely engedélyezés, képviselõi tiszteletdí-
jak, közérdekû munkabüntetést ledolgozók ügyei, közterület használati
engedélyek, üzletek éjszakai nyitva tartásának ellenõrzése, valamint a
jegyzõ helyettesítése távolléte idején.

– Október 14-én átvetted a polgármesteri szobát. Hogyan ké-
szülsz lélekben a település vezetésére? 

– A szobát egészen addig, míg Felföldi Zoltán el nem vitte a szemé-
lyes tárgyait, nem foglaltam el. 

Zobokiné Kiss Anita, Lakitelek újonnan választott polgármestere 

Folyt. a köv. oldalon
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Még most is ingázok a régi irodám és az új között. Persze nagyon
kevés idõt töltök ott, hiszen polgármesteri teendõim tárgyalásról tár-
gyalásra szólítanak. Október 22-én délután én is átvettem a meg-
bízólevelem, és igen, jó érzéssel töltött el, mert tiszta szívvel kije-
lenthetem, hogy minden cselekedetemet csak az motiválja, hogy
Lakitelekért és az itt élõkért dolgozhatok.

– A testületben kialakult az „erõkülönbségrõl“ mit gondolsz?
– Nem szeretnék erõkülönbségekrõl beszélni. A választást követõ

napokon, már nincs egyik oldal és másik oldal. Csak egy oldal létezik
számomra, Lakitelek. A képviselõk együtt fognak dolgozni a jövõért, a
polgármester irányításával.

– A választási lapotokon azt fogalmaztátok meg, hogy nem kell a
múlttal foglalkozni. Valóban?

A választási lapon mindenki azt látja, amit látni akar! A múlt értékei
fontosak, amikor programról beszélünk akkor a jövõt kell említeni.

– Tervezed-e a szoros együttmûködést a helyi civil
szervezetekkel, egyesületekkel

– Természetesen. Fontos számomra, hogy a képviselõ testület, a pol-
gármesteri hivatal, az intézmények – saját munkájuk segítése
érdekében és a kölcsönösség jegyében – igényeljék a civil szervezetek
és kezdeményezések, szülõk, egyházak, egyesületek véleményét,
javaslatait. A kultúra, a mûvelõdés, a sport, a hagyományápolás stb.
színvonalának emelése, az egészséges és élettel teli lét megteremtése
elképzelhetetlen a falu értelmiség és érdeklõdõ, aktív polgárok hathatós
bevonása, segítsége és munkájuk elismerése nélkül!

– Hogyan érintett meg állampolgársági eskük sora Téged? 
– A honosítási ünnepségeket, hosszú hónapokon át tartó munka

elõzte meg. Az esküt tett állampolgárokkal személyesen is találkoztam.
Segítettem a nyomtatványok kitöltésében, és közben emberi életeket
ismertem meg. Életkoromból adódóan, igazán ezen munka során
tapasztaltam meg azt a sok fájdalmat, amit az elszakított országrészben
élõ magyarok éreztek. Büszkék lehetünk rá, hogy Magyarnak születtünk
és szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy nekünk nem kell a ma-
gyarságunkért küzdenünk. 

– Hogyan gondolod, lehet mindenkivel egyformán, mindenkinek
tetszõn irányítani egy települést?

– Aki mindenkinek meg akar felelni, az nem felel meg senkinek.
Okosan, a legjobb tudásom és szándékom szerint fogok az elkövetkezõ
években dolgozni. Egy nõ szociálisan érzékenyebb, de ez nem jelenti
azt, hogy nem tud gondolkodni. Azonban itt az ideje, hogy a pol-
gármester az emberek felé forduljon és az eddig háttérbe szorított
kérdésekkel is foglalkozzon. Legyen nyitott az emberek felé, éljen közöt-
tük, hallja meg a lakosság szavait.

– Az önkormányzat intézményei is igen szerteágazó feladatsort
jelentenek. Lesz majd közös összejövetel, ahol mindenkivel
megbeszéled az elvárásokat, vagy egyenként teszed meg?

– Szándékomban áll minden intézményvezetõvel egyeztetni a felada-
tokat, elvárásokat. Az aktuális teendõkrõl pedig, az intézményvezetõi
értekezleteken folyamatosan fogok tájékozódni.

– Mit vársz el a munkatársaktól? Milyen munkát, pluszt
végezzenek?

– Szerencsés helyzetben vagyok, ismerem a munkatársaimat, sok
idõt nyerek ezzel. Hiszen pontosan tudom, hogy ki mire képes, milyen
feladatokat tud elvégezni. Fontos számomra a szakmaiság, pontosság,
önállóság. Az emberek nem tudják, hogy a hivatal és az önkormányza-
thoz tartozó összes intézmény dolgozói, milyen összetett, komoly
munkát végeznek. Fontos feladatomnak tartom többek között, hogy
munkatársaim megkapják azt az erkölcsi, anyagi elismerést, melyet
megérdemelnek!

– Tervezel-e változatást – a jegyzõvel vállvetve –, s milyet az
önkormányzat összetételében? Vannak-e olyan munkatársak,
akikkel nem tudsz, nem kívánsz együtt dolgozni?

– Személyi kérdésekben nem tervezek változtatást, mindenkinek fel-
ajánlom az együttmûködés lehetõségét, de ha van olyan munkatárs, aki
másképp dönt, el fogom fogadni a döntését. Munkakör átszervezésekre
szükség lesz, de ezt a jegyzõvel együtt fogjuk kidolgozni.

– Megvannak-e már a titulusok a testületen belül?
Szétosztottátok, ki milyen funkciót lát majd el? 

– A mai napon az alakuló ülésen a képviselõ testület megszavazta a
bizottságokat és a bizottságok elnökeit, tagjait. Az alpolgármester
személyét javaslatomra fogja a képviselõ testület megválasztani.

– Van-e olyan „külsõs“, baráti, ám hozzáértõ segítõ, akire
támaszkodhatsz, akivel megbeszéled a problémákat, aki minden-
ben segít neked, aki felhívja a figyelmed, mikor, mit kell tenned?

– Kérdésedbõl úgy tûnik, mintha nem tudnám, hogy mikor, mit kell
tenni! 25 éve dolgozom a közigazgatásban, a feladatokat ismerem, a
megoldáshoz szükséges anyagi fedezet elõteremtéséhez, pedig
hasznosítani fogom az úgynevezett „kapcsolati tõkémet“. Számítok
Lezsák Sándor alelnök úrra, országgyûlési képviselõnkre, aki a napok-
ban felajánlotta segítségét. Valamint számítok a megválasztott
képviselõkre. Igen, külsõs segítségem is van.

– Nincs olyan, hogy éjszaka felébredsz, s bevillan, „Úristen, hogy
fogom én ezt jól csinálni“?

– Jól alszom, nem szoktam éjszaka felébredni. Az akarat és a
szándék megvan, az pedig, hogy jól sikerül-e azt majd kiderül 5 év
múlva, a következõ választáson. Nem titok, hogy nem hat hónapra, nem
5 évre tervezek, hanem többre. Mindenekelõtt azonban, megtiszteltetés-
nek érzem, hogy Lakitelek polgármestere lehetek. Olyan képviselõkkel
dolgozhatok együtt, akik közül többen már rendelkeznek képviselõi
tapasztalattal. Mindannyian együtt fogunk gondolkodni, együtt ren-
delkezünk azzal a tudással, mely elõbbre viszi településünket.

– Kívánom, hogy az eltelt ciklus sikeres útján haladj tovább
Lakitelek érdekében, ehhez kívánok eredményes munkát és si-
kert! Azt hiszem, mindenki szeretne békés, boldog közösségben
élni! Várjuk. Köszönöm. Czinege Edit

„Életünk értékét  a  tet te inken mérik le.“

Csak egy vélemény…

A hétvégén Önkormányzati választások voltak Lakiteleken.
A település  választott.
Felállította az eddigi Szigorút, megszavazta az élhetõbbet Ígérõt.
A választás világos, a falu nem elégedett az elvégzett feladatokkal, keveselli azt.
Világos, az Újtól ennél többet vár. 
Gratulálni azt mondják illik.
Én azt mondom gratulálni a produkció után kell, ha sikeres.
Egyelõre, én az Elmúltnak gratulálok.
Ott az elõadás most  ért véget, 
Nekem tetszett a komolyzene.
A most következõt még csak a plakátról ismerjük. 
Szép színes, sokatígérõ.
Premier még nem volt, a szereposztás Pazar.
Azt mondják vidám zenés-táncos mulatság lesz.
Abban is lehet minõségi, csak kicsit ritkábban talál ilyet az ember.
Hogy fogok-e gratulálni? 
Nem tudom, mindenesetre már az ötven százalék is siker lenne. 
Mármint az elõzõ után.

2014. 10. 17.                                         Honti Attila 
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A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Magyarországon is megjelent 
a kéknyelv-betegség!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
állategészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma kimutat-
ta a kérõdzõ állatokat megbetegítõ kéknyelv-betegség elõfor-
dulását Csongrád megye és Bács-Kiskun megye déli
részein. Mint ismert, szeptember végén a hatóság szigorított
állategészségügyi intézkedéseket rendelt el és megfigyelési
zónát állított fel a Dél-Európából terjedõ betegség
felderítésére. A szúnyogok által terjesztett vírusos állat-
betegségre kizárólag a szarvasmarha, juh és kecske,
valamint a vadon élõ kérõdzõk fogékonyak. A magas lázzal
járó betegség a kérõdzõ állatok nyelvét, emésztõrendszerét,
valamint izomzatát támadja meg. A fertõzött állatoknál az
elhullási arány viszonylag alacsony, ám a betegség
súlyos szövõdményekkel járhat, és sokáig elhúzódhat.
Nem kell elhullásokra számítani a kérõdzõ vadállományban,
mivel e fajok kevésbé érzékenyek a kéknyelvûségre.

Az emberre az esetlegesen fertõzött állatokból elõállí-
tott élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.
A betegség terjedésének megakadályozása érdekében a
megállapítási helyek (Balotaszállás, Kiskunmajsa) körül 100-
100 hektár területen földi, valamint 1200-1200 hektár
területen légi szúnyogirtást végeztettünk. A szúnyogirtást
néhány nap múlva, amikor az idõjárási körülmények
megengedik, megismételtetjük megnövelt területen.
Kérem a gazdákat, hogy állatállományaik védelmében
engedélyezett szerekkel maguk is végezzenek szúnyogirtást
az állatok tartási helyein.
A kitörések körüli 100 kilométeres sugarú kört magában
foglaló területen védõkörzetet, az ezt övezõ 50 kilométer
széles sávban megfigyelési körzetet kellett elrendelni. A
kitörések körüli 20 kilométeres zónában ezen felül megfi-
gyelési zárlat alá kell helyezni a fogékony kérõdzõket tartó
állományokat.
Felhívom az érintett gazdák figyelmét arra, hogy az egyes
körzetekben betartandó korlátozások a következõk:
 Hazai állatszállítás 1. 20 kilométeres zóna: a 40 napos meg-
figyelési zárlat alá helyezett állományokat az állatorvosok fel-
keresik és azokban klinikai szûrõvizsgálatot végeznek.
Ezekben az állományokban és onnan kifelé, fogékony állat a
zárlat 40 napja alatt nem szállítható. E korlátozás alól
leghamarabb az utolsó kitörés alapját jelentõ eset idõpontjától
eltelt tíz nap múlva adható felmentés. 
Bizonyos feltételek teljesülése esetén más uniós tagország-

ba, illetve egyes, ún. 3. országokba is lehetõség van az innen
származó állatok kiszállítására. Az állatforgalmazás mind
belföldön, mind export során minden esetben kizárólag
elõzetes állatorvosi vizsgálat után – mely szerint a szállítandó
állatokon nem mutatkoznak a betegség tünetei – történhet meg.
A betegség miatt elrendelt korlátozás alatt álló területek
nagyítható térképe az alábbi linken érhetõ el: 
http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/keknyelv/keknyelv.htm
A kialakult járványügyi helyzetre és az elrendelt korlátozó
intézkedésekre tekintettel, kérem, hogy tervezett állatszállítá-
sok esetén minden esetben 48 órával a szállítás elõtt
értesítse a lakhelye szerint illetékes járási hivatal állat-
egészségügyi hivatalát! 
Munkatársaim minden szükséges információt, segítséget
megadnak a gazdálkodóknak.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

SAJTÓ-
KÖZLEMÉNY

Megalakult Bács-Kiskun Megye
új Közgyûlése

A 2014. évi helyhatósági választá-
sokon megválasztott Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés alakuló ülésére
2014. október 22-én 11 órakor került
sor az egykori érseki kastélyban,
Hajós városában. 

A képviselõk a megyei közgyûlés
elnökének Rideg Lászlót, a FIDESZ-
KDNP jelöltjét választották, aki a
korábbi ciklusban alelnökként vett
részt a megyei közgyûlési munkában.
A képviselõk támogatásának ered-
ményeként Rausch Sándor látja el a
megyei alelnöki feladatokat. A köz-
gyûlés az állandó bizottságok számát
háromra csökkentette. 
A 24 tagú testületben a Fidesz-
KDNP  14, a Jobbik  5, az  MSZP
3, a DK 1, az  LMP 1  mandátu-
mot szerzett.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés

tagjai: 

1. Dr. Balogh László András – MSZP
2. Fercsák Róbert – Fidesz-KDNP
3. Gáspár Ferenc – Fidesz-KDNP
4. Gáspár Zsolt Gábor – Fidesz-KDNP
5. Hornyák József – Jobbik
6. Jankovszki Zoltán – Fidesz-KDNP
7. Jekõ Attila – MSZP
8. Kiss Kálmán Tibor – LMP
9. Kollár László – Jobbik

10. Lenkei Róbert – Fidesz-KDNP
11. Mamuzsits Sándor – MSZP
12. Nagy Lajos – DK
13. Oberna Zoltán – Jobbik
14. Pap Ágnes – Fidesz-KDNP
15. Rausch Sándor – Fidesz-KDNP
16. Rideg László Kálmán – Fidesz-KDNP
17. Dr. Skribanek Zoltán – Fidesz-KDNP 
18. Suhajda Krisztián – Jobbik
19. Szedmák Tamás – Fidesz-KDNP
20. Szûcs Imre – Jobbik
21. Temerini Ferenc – Fidesz-KDNP
22. Varga Nelli – Fidesz-KDNP
23. Vörösmarty Attila – Fidesz-KDNP
24. Dr. Zöld László Csabáné – Fidesz-KDNP

Az új közgyûlés legfontosabb fela-
data a 2014-2019 közötti ciklusban
a TOP pénzügyi forrásainak
hatékony felhasználása, a tele-
pülések koordinált fejlesztése, a
helyi gazdaságok együtt-
mûködésen alapuló megerõsítése
lesz egy megújulni képes, fen-
ntartható és versenyképes megye
megteremtéséért.

Rideg László  elnök
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

83 éves korában elhunyt
Pribojszky Mátyás 

zenész, 
citeramûvész, citeraoktató,

Kölcsey-díjas író. 

Lakitelekrõl költöztek el Tatára, itt  élt
közöttünk a mûvészházaspár évekig.
Petrozsényi Eszter a színmûvészfeleség, akinek
igen sok elõadáson hallhattuk a bársonyos hangját.

Mi is büszkék lehetünk a citerakirályra, bár ját-
szani már nem tudott, amikor lakitelek utcáin
sétált, hiszen betegségben lebénult a bal keze. De néhány
tanítványt még így is felvállalt, úgy tudott oktatva, elméletben is ját-
szani a Mester, mint senki más! Írt már novellákat is, amikor itt
lakott, sõt kötetei is jelentek meg... Kölcsey-díjas író volt. 

Nyáron még el tudott menni Tiszakécskére, a júl. 26-31-e között
megrendezett citeratáborba, mint oly sokszor elõtte. Ekkor még
találkoztunk vele, „beugrottak“ hozzánk, megölelhettem – utoljára.
Mosolyogva dedikálta a legújabb könyvét; de egyszercsak azt
mondta: „Most vagyok itt utoljára, többé már nem tudok...“ Nem
akartunk hinni neki! De október 18-án gyászhír érkezett Esztertõl:
„Nagy a bánatom: Mátyás 17-én hajnalban elment örökre...“ 

Tudtuk, hogy nagyon beteg. A fájdalom mégis határtalan.
Azzal vígasztaltam Esztert, hogy „mostmár a beteg keze is
engedelmeskedik, s amikor csak akarja, akkor citerázik
Neked, nekünk az égi birodalomban – ODAÁT!“

Azóta olvasom az írásokat róla, s rendkívül büszke
vagyok arra, hogy ismerhettem õt, hogy a barátjának foga-
dott engem, s a családom tagjait. Kedvessége, türel-
messége határtalan! Finomsága felülmúlhatatlan!

„Nagy érdeme, hogy a citerát, ezt az õsi népi hang-
szert hangversenypódiumra emelte.
Kifejlesztette és széles körben tanította az ujjal való
citerajátékot fölváltva a korábbi nyomó (nyomótoll)
alkalmazását, olyannyira, hogy ma már szinte csak az
õ módszerével játszanak a citerások. Az újabb
zenészek már olyan mesterektõl tanulták a citerázást,
akik maguk is Pribojszky Mátyástól vagy az õ
tanítványaitól tanultak. A hagyományõrzõ falusi citerá-
sok és népdalkörök is önként jártak hozzá, hogy
elsajátítsák az õ pontosabb, erõteljesebb és sokkal
színesebb hangzást eredményezõ játéktechnikáját.
Tanterme volt az egész Kárpát-medence, több ezer
tanítvánnyal. Hatása megkerülhetetlen a citera világá-
ban. A népdalok szövegének pontosan megfelelõ rit-
musképleteket játszott, a korábbi hangulatkeltõ hát-
térzeneként használt egyenletes, kevésbé tagolt zen-
gés helyett. Forradalminak számított, hogy citerán
klasszikus zenét is megszólaltatott. A nyolcvanas évek-
ben a zene mellett az írás is foglalkoztatni kezdte.
Mondanivalót is érzett magában, stílusa pedig olyan
olvasmányos írásban, mint amilyen szórakoztatóan
mesélõ szóban. Egyre bátrabban jelentkezett novellái-
val irodalmi folyóiratokban. Pribojszky Mátyás hosszú
ideje Tatán élt feleségével, Petrozsényi Eszter szín-
mûvésszel. 2014. október 29-én szerdán 15 órakor Tatán
a Környei úti temetõben református szertartás szerint
helyezik örök nyugalomra.“ – olvasom Tata honlapján.

Mátyás, Isten Veled! Tudom, hogy boldogan költöztél
ide, reménnyel tele, de csalódtál... Sokkal többet gon-
doltál Lakitelekrõl, mint amennyit adni tudott... Nagyon
sajnálom! De tudd, sok lakitelekinek is hiányzol!  

Czinege Edit
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Kedves Olvasó! 

November az Emlékezés hónapja. A szomorúság, a fájdalom, a könnyek kisérik
e hónap elejét. November 2. Halottak Napja. Nincs olyan ember, aki ne veszített
volna el valakit, akit szeretett, aki a szívének kedves volt. Azt mondják a halál az
élõknek fáj – és ez biztos hogy így van – , hiszen a mi lelkünkbõl szakad ki egy
darab, a mi életünkben marad egy ûr, mi érezzük a szeretett személy hiányát. 

Intézményünkben 2014. október 31-én pénteken tartjuk majd a Kegyeleti
Emléknapot. Azt a napot, amikor 1992-tõl napjainkig, az intézményben élt, és
ott elhunyt ellátottjainkra emlékezünk Felolvassuk a nevüket, mécsest gyúj-
tunk értük és elmondunk egy imát. Egy imát értük, minden ellátottunkért és
magunkért is. Mert a halványan villódzó lángba nézve, nemcsak a fájdalom van,
hanem megjelennek a szép emlékek, a közös szép pillanatok. 55 mécsest
helyezünk el, 55 nevet olvasunk fel. De a közös imádság szól majd mindany-
nyiunk szeretteiért, a legnagyobb mécses égni fog minden lakónk elhunyt hoz-
zátartozóiért. 

Meghívónkat eljuttattuk, az általunk nyilvántartásban szereplõ minden elhunyt
ellátottunk hozzátartozójához, aki értesítheti a többi közeli családtagot is.

Plakátokat helyeztünk ki. Örömben is, bánatban is jó, ha van velünk valaki, aki
részt vállal, aki velünk van, aki vigasztal, vagy csak mellettünk áll. 

A fájdalmas emlékezésen túl, hittel teli lelki békét kívánok mindenkinek.

„Lelked érintem, álmod vigyázom
Õrködni fogok léted felett
S örömmel nézek vissza a múltra
Hiszen annyira jó volt Veled
……………………………………………………………………………….............................................................................................................................…………

Kedves Olvasó! 
Biztosan nem csak én élem meg így, de vannak napok, amikor az ember kap

hideget, meleget, jót és rosszat, dicséretet és szidást. Nagyon jó érzés volt az
utóbbi idõszakban, amikor több ember is visszajelezte, hogy folyamatosan
elolvassa a Gondozási Központ híreit, figyelemmel kíséri, hogyan fejlõdünk, mi
történik egy-egy hónapban intézményünkben. És örömmel tapasztaltam, hogy
megjegyzik, figyelik, sokat tudnak az életünkrõl. Ám rossz érzés töltött el, mikor
megtapasztaltam a másik oldalt: Van, aki úgy gondolja, hogy Magyari Zoli bácsi
által hagyott örökségnek köszönhetõ a fejlõdés, a változás... Nem, a sikeres
pályázatoknak köszönhetõ! (Az örökségbõl is fordítottunk fejlesztésre, de a
jelentõs része bankban van. Ha igénylik, errõl is adunk pontos elszámolást!)

Hogy is volt? Mikor 2012. május 1-én kinevezett a Képviselõ-testület, 9 bentlakó
volt, 3 nappali ellátott, 6 házi gondozott, és 45 szociális étkezõ. Az intézmény
mûködésében 10 milliós mûködési hiány. 124.000.- ft volt a bentlakó részen a
térítési díj.  Bezárás fenyegette a Gondozási Központot... 

Elsõ lépésben a Testület mérsékelte a térítési díjat (amelyet számszakilag
indokoltam, és elmondtam, hogyan fogom pótolni a kiesõ bevételt), az Idõsek
Otthona lakóinak száma nõtt, az elhelyezésre várók száma magas, a nappali
ellátásban részesülõk száma is elérte az engedélyezett 15 fõt, majd az új
intézményrész átadásával jelenleg 21 fõ az átlaglétszámunk. Házi gondozásban
jelenleg 26-30 fõ részesül. Az étkeztetettek számában nincs lényeges javulás, a
jelenlegi átlag 46 fõ. Ám a Képviselõ-testület létrehozta a tanyagondnoki szol-
gálatokat, így sokkal több embernek tudunk segítséget, támogatást nyújtani.
Tudomásom szerint mûködési hiányunk nincs. 

Természetesen ezek nemcsak az én munkám eredményei: a dön-
téshozóké, az intézményben dolgozó kollégáké, minden Lakiteleken élõ
emberé, aki mellettünk áll, aki támogat, biztat és tisztelettel, szeretettel
fordul intézményünk, Lakóink és Ellátottjaink felé.

.........................................................................................................................
November 12-e a SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA.

Ebbõl az alkalomból köszönöm meg minden MUNKATÁRSAM, KOLLÉGÁM

lelkiismeretes,  odaadó mun-
káját. Köszönöm az elhiva-
tottságukat, és azt a szere-
tetet, amellyel a rájuk bízott
emberek felé fordulnak.
Sok sok erõt kitartást, min-
den jót kívánok az életükben a munkájukban az elkövetkezendõ idõben is. 

Természetesen köszöntöm a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítõ
Szolgálat Munkatársait, valamit a Bölcsödei dolgozókat, hiszen Õk is ebbe
a csoportba tartoznak. Szociális Munkások, Segítõk!

És itt szeretném kihasználni az alkalmat,
hogy kérek minden felsõfokú szociális
végzettséggel rendelkezõ lakiteleki lakost,
hogy találkozzunk, beszéljünk: az Õ
elképzelésük, tudás- és ismeretanyaguk
alapján, hogyan és mit lehetne még javí-
tani idõseink ellátásán. Mivel lehetne még
jobbá, még teljes körûbbé tenni a szakmai
munkánkat, mit és hogyan tudnánk még

fejleszteni, az itt élõ emberek, nyugdíjasok, idõsek érdekében.  Várom a jelent-
kezéseket, egy kis szakmai beszélgetésre! (telefon: 449-071) 

Még az év hátralevõ részében tartandó ünnepeink: várni fogjuk a Mikulást, és
készülünk a Karácsonyra. Közben természetesen  több programunk is lesz,
amelyet plakáton közhírelünk, és amelyre szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
De program nélkül is várjuk mindenki látogatását, várjuk intézményünkbe:
valamilyen közös játékra, egy-egy   beszélgetõs együttlétre.

…………………………………………………………………………………………
Elõzõ számban hibáztunk, több adománnyal, támogatással felénk forduló

személy neve is kimaradt a felsorolásból, amelyet – bocsánatkérés mellett –
most pótolni szeretnék. Illetve volt aki az Idõsek Napja óta is, gondolt ránk.: 

Hálás szívvel mondunk köszönetet a támogatásért Tercsiné Búzás
Ilonának,  Nagy Mihálynénak, Vári Ritának, Sashalmi Józsefnénak, Szabóné
Marikának, Bodor Csillának, Kiss Antalnénak, Kobela Istvánnénak, Ganglné
Kovács Teréznek, Kotvicsné Zsuzsának, Kökény Gergelynének, Madari
Andornak, Barcsáné Gizikének és férjének, Miháczi házaspárnak (Tiszakécske),
Szabóné Torbán Mária és nem elhanyagolható Madari Andor közbenjárásával a
Népfõiskola részünkre adott 150 darab árvácskája sem, ami jelentõsen
megszépítette intézményünk kertjét. 

Nekik is õszinte szívvel kívánom, hogy mindazt a szépet, jót, de fõként idõs
korukban azt a tiszteletet kapják vissza, amelyet most felénk irányítanak. 

És még egy adósságom maradt: Az Idõsek Napjáról írtakban nem soroltam
fel azokat az ellátottjainkat,  akik nótacsokorral kedveskedtek a megjelen-
teknek, mert reméltem, hogy a róluk készült fénykép megjelenik: Ezt a hibát kor-
rigálva: Gyapjas Mihály bácsi, Ambus Zoltánné Erzsike néni, Szentirmai Barnáné
Margitka néni, Váradi Sándorné Rózsika néni, Szabadszállási Menyhértné Jutka
néni, Gálig Mihályné Margitka néni, Zetkó Imréné Ida néni, Hegyi Józsefné
Erzsike néni, Bakosné Terike néni, Szabó Gyula bácsi.

Közelednek a téli napok, amikor már nem lehet a kertben dolgozni, fûteni kell.
Minden más elõny és jó dolog mellett –  fontos szerepe lehet a spórolásban (pl.
fûtés számlán), ha pár órát velünk töltenek. A lelki állapotot, az fizikai egészségi
állapotot is jótékonyan befolyásolja a közösségi együttlét.  Szeretettel várjuk
intézményünkben. 

A hideg sok veszélyt rejt magában – elcsúszás, megfázás...  Kérem, vigyáz-
zanak magukra! Engedjék, hogy segíthessünk a bevásárlásnál, gyógyszeríratás-
nál, kiváltásnál. Ne tegyék ki magukat fölöslegesen semmilyen veszélynek.
Szeretnénk, ha legalább szinten tartott állapotban, együtt érnénk meg a tavaszt!

Jó egészséget, szép napokat kívánok minden kedves Olvasónak! 

Hírek a Gondozási Központból…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Itt vagyok,   suttogó szélként
Harmatcseppként egy fûszál hegyén
Szíved ha dobban... velem lüktet
Ezért amíg élsz, itt leszek én“
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Kedves Olvasóink!

Október 22-én megtörtént az
általános iskola energetikai
felújításának teljes átadása-átvétele.
Az egyre hûvösebb idõ ellenére a

hõszigetelésnek hála még nem kellett begyújtani az új
kazánokba. Bízunk benne, hogy jelentõs anyagi meg-
takarítást eredményeznek a pályázati fejlesztések.
Köszönjük a pályázat megírásában, megvalósításában,
a kivitelezésben dolgozó minden résztvevõ munkáját!

Október 3-án és 4-én egy autóbusznyi gyermeket lát-
tunk vendégül Jánoshidáról. A település iskolájával
közösen nyert pályázat révén a néhány hónapja
Sopronban nyaralhattak diákjaink, most Lakiteleken, az
Õszköszöntõ szüreti nap forgatagában gyönyörködhet-
tek a jánoshidai vendégek. Pénteken iskolánkat és a
községet mutattuk be nekik, szombaton pedig részesei
voltak a vetélkedõknek, kézmûves foglalkozásoknak,
közös játékoknak.

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk. A
mûsor után Felföldi Zoltán polgármester úr beszélt az
évfordulóhoz kötõdõ személyes élményeirõl. 
Ekkor avattuk fel a Czinege Edit keramikus által
készített (angyalos) országcímert is, mely a
megszépült fõbejárati homlokzatra került.

„Kedves Diáktársaim! Kedves Olvasó!“ – kezdi
beszámolóját a 8. a osztályos Faragó Evelin.

Iskolánkban már évtizedes múltra tekint vissza a
diákönkormányzat (DÖK) létezése, mûködése. A DÖK-
ben diákok munkálkodnak, és a munka a diákokért
folyik. Az egyik nap az osztályfõnököm átnyújtott egy
meghívót a Diákparlament Bács-Kiskun megyei ülésére,
melyet október 8-án Kiskunhalason rendeztek meg.
Intézményünkbõl a DÖK segítõ tanárával, Csupor
Antallal, illetve a nyárlõrinci, tiszakécskei, és a tisza-
alpári iskolák képviselõivel közösen indulunk a diákpar-
lamentre. A regisztrálás után egy hatalmas sport-
csarnokban foglaltunk helyet. Bács-Kiskun megyébõl
több mint 130 iskola képviseltette magát. A ülésen
három fõ témát vitattunk meg:
– Tanulási tapasztalatok és lehetõségek
– DÖK mûködési tapasztalatok, jogainak érvényesülése
– Intézményi szinten megjelenõ, de azt meghaladó
jelentõségû kérdések
Mind az általános iskolák, mind a középiskolák
képviselõi elmondhatták a mindennapi diákéletben
felmerülõ problémákat. Ezek közül csak felsorolás szin-
ten emelek ki néhányat: tankönyvek, iskolaújság, isko-
larádió, jótékonysági koncert, DÖK finanszírozása,

középiskolában gyakorlati óraszámok növelése.
Jó volt látni és hallani a sok aktív képviselõt, akik
szívesen elmondták a saját és más iskolák érdekében a
fejlesztésre és javításra szoruló dolgokat.“

Október 18-án nyolcadikosaink Kecskemétre utaztak
a pályaválasztási kiállításra. Bács-Kiskun megye
legtöbb középiskolája bemutatta kínálatát a rendez-
vényen, mely évrõl évre hasznos segítség a szülõknek
és a gyermekeknek egyaránt. A kiállítás után diák-
jaink a Cifra Palotába mentek, ahol az I. világ-
háború kitörésének századik évfordulója alkal-
mából rendezett kiállítást tekintették meg.

Összetett atlétika versenyt rendeztünk az
iskolába 2014. október 20-21-én!

Eredmények:

3. évfolyam –  lányok
I. helyezett Lajkó Szabina 3. a  
II. helyezett      Kulcsár Alexandra 3. b  
III. helyezett     Barta Panna 3. b 

3. évfolyam –  fiúk
I. helyezett Tálas Regõ Áron 3. b 
II. helyezett       Olar Alexander 3. a 
III. helyezett      Dósa Gábor 3. b 

4. évfolyam –  lányok
I. helyezett Balla Vivien 4. c 
II. helyezett      Révész Lili Henrietta 4. b 
III. helyezett     Illés Janka 4. a 

4. évfolyam –  fiúk
I. helyezett Tóth - Péli Márk 4. a 
II. helyezett       Kotvics Dominik 4. a 
III. helyezett      Kakó Lukács 4. b  

5. évfolyam –  lányok
I. helyezett Dombi Zsanett  5. a 
II. helyezett     Varga Panka 5. c 
III. helyezett    Kutasi Márta 5. c 

5. évfolyam –   fiúk
I. helyezett Anka Gyula Benedek 5. c 
II. helyezett     Dobecz Richárd 5. a 
III. helyezett     Mócza István Bendegúz 5. b 

6. évfolyam –  lányok
I. helyezett Kissebestyén Petra 6. b 
II. helyezett      Csipai Amina Ágota 6. b 
III. helyezett     Bori Míra 6. b 

6. évfolyam –  fiúk
I. helyezett István Zsolt János 6. b 
II. helyezett      Tombácz Arnold  6. a 
III. helyezett      Bodor Dezsõ 6 . a 

Gratulálunk a gyõzteseknek és a résztvevõknek!
Köszönjük a szervezést testnevelõ kollégáinknak

és a tanító néniknek!

Az COMENIUS pályázat programja a svédországi, hol-
landiai, portugáliai, csehországi utazások után
Magyarországon, Bõcsön folytatódott. A találkozón
Kovács Ivett, Szénási Bertalan, Tóth Réka, Varga
Sándor és Tálas Donát Marcell képviselték iskolánkat. 

Marcell így számolt be a történtekrõl: 

A bõcsi projekt találkozó

„Október 15-én, szerdán délután 7 órakor, 3 órás utazás
után megérkeztünk Bõcsre. Ez a település a Hernád
folyó partján, Miskolctól  nem messze található. Az
iskolánál a vendéglátó szülõk vártak bennünket. Már
elõször is láttam, hogy egy nagyon – nagyon vendég-
szeretõ családhoz kerültünk. 
Másnap reggel korán társammal együtt lementünk a
Hernád partjára. A Hernád egy kis folyócska, és elég
gyors folyású. Az iskolában 2 órára be kellett ülni a 6.
osztályba. Tíz órakor elkezdõdött a bemutatkozás. Anikó
néni egy kicsit improvizált, és egy szuper videóban
bemutatta Lakiteleket. Utána megnéztük Bõcsöt. Ezt
követõen hulladékból kellett hasznos dolgokat elõállítani. 
Pénteken elmentünk a Sajókazai hulladék feldolgozóba.
Ez egy lehangoló élmény volt számomra, mert a szemét-
nek csak kis részét hasznosítják, a többit pedig egy
hatalmas völgyben szétterítik. Ebbõl a tanulság az, hogy
egy olyan feldolgozási technikát kellene alkalmazni,
amellyel minimális mennyiségre lehetne csökkenteni
nyomunkat a Földön. Délután vetélkedõ volt. 
Szombat egy jó nap volt, mert kirándultunk. Hosszan
utaztunk a kisvonaton. Fantasztikus utazásban volt
részünk. Diósgyõr várát is megnéztük. Nagyon szép volt.
Már csak a program lezárása, búcsúzkodás volt hátra.
Az elõadásunkra hatalmas tapsvihart kaptunk. Ezután
diszkó volt. 
Vasárnap fájó szívvel búcsúztunk a tájtól, Bõcstõl, és
legfõképpen a vendéglátó családtól.

Ui.: Rengeteget nevettünk a négy nap alatt, talán két hét
alatt sem nevettem ennyit.“

A 4. b osztályos Honti Regõ a kecskeméti 
matematika versenyrõl a következõképpen írt:

„Október 17-én reggel izgatottan ébredtem. Az elsõ gon-
dolatom az volt, hogy délután 2 órakor már Kecskemé-
ten, a Zrínyi Ilona Általános Iskola egyik tantermében fo-
gunk ülni a csapattársaimmal együtt, és nyugtató zsibon-
gás közepette várjuk a verseny kezdetét jelzõ csengõszót.
Mivel csak az elsõ két órán kellett bent lennünk az
iskolában, gyorsan eltelt a délelõtt, és azt vettük észre,
hogy Janó anyukája kocsijában ülünk, és robogunk a
város felé.  Hamarosan megérkeztünk a Zrínyibe, és
elfoglaltuk helyünket a teremben, ahová nemsokára
megérkeztek a még hiányzó csapatok.
14 órakor meghallottuk a csengõ berregését, és nekifog-
tunk a feladatlapnak. 
Hazafelé az autóban Andi nénivel megbeszéltük a
feladatokat, és néha nevettünk is, ha egy-egy megol-
dásként butaságot írtunk.
Az eredményt Gabi néni küldte el üzenetben anyunak.

Tavalyihoz képest 4 helyet javítottunk, ugyanis a 14.
helyezést értünk el az 57 csapat közül, megelõzve az
összes vidéki, és még sok másik csapatot.
Az Észkombájnok csapatát: Kakó Lukács, Kovács
János, Vincze Szilvia, Honti Regõ Sebestyén alkotta.
Köszönjük a felkészítést Gabi néninek!

A csapatról a fotót és az iskolai hírek folytatását a 
12. oldalon olvashatják!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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„Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a jutalmatok az égben.“ (Mt 5, 1-12a)
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Fõegyházmegyei karitásznap
„A helyes karitász szolgálat a segítséget nyújtót

alázatossá teszi.“ (XVI. Benedek pápa.)

A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegyei karitász – Szent
Erzsébet napja (november 19.) – környékén minden évben

megrendezi éves találkozóját különbözõ helyszíneken. Mi, a lakiteleki karitász
csoport tagjai, két éve döntöttük el, hogy vállalkozunk ennek az eseménynek
a megszervezésére, de erre csak ebben az évben, október 11-én került  sor
a Lakiteleki Népfõiskolán.
A köszöntõk után Kotvits Jánosné nyugalmazott tanárnõ, a helyi karitász
megalakulására és tevékenyégére emlékezett. Olajos István igazgató úr, az
egyházközség elnöke, a Jézus Szíve Plébániai Közösség életérõl beszélt.
Felföldi Zoltán polgármester Lakitelek földrajzi helyzetérõl, történetérõl és
mai életérõl tartott elõadást.
A népfõiskola életét a házigazda, Lezsák Sándor a magyar országgyûlés
alelnöke mutatta be. Ezután Szántó Ambrus megyei karitász igazgató
tájékoztatóját hallgattuk meg a szervezet évi munkájáról, majd három
Caritasz Hungarica címre elõterjesztett munkatárs  mondta el, mit jelent
számára a szeretetszolgálat. 
Miután felvételrõl megtekintettük Pál Ferenc atya tanítását, átvonultunk a
Szent István kápolnához, ahol a Karitász-pad megszentelésére került sor.
Ugyanitt volt a záró szentmise, amelyet Bábel Balázs érsek atya, Bagi
Ferenc plébános és Fejér Lajos Gyergyókilyénfalvi plébános mutatott be.
Ebéd után Szántó Ambrus igazgató úr  megköszönte  munkánkat. Minden
vendégünk Szent Erzsébet szimbólumát, egy-egy selyemrózsát kapott
ajándékba, amelyeket a lakiteleki kézimunka kör készített.  
Én ezúton is köszönetet mondok minden munkatársamnak, a külsõ
segítõknek az odaadó segítségért, önként vállalt fáradozásért, és minden-
kinek, aki a 107 résztvevõ megvendégeléséhez hozzájárult. 

Törteli Rózsa

A karitász nap záró szentmiséje.
Balról jobbra: Szántó Ambrus megyei karitász igazgató, Bábel Balázs  érsek,

Bagi Ferenc lakiteleki és Fejér Lajos gyergyókilyénfalvi plébános. 

( Az egész napról több kép megtekinthetõ a lakiteleki népfõiskola honlapján
www.lakitelek.hu/nepfoiskola/

„Lásd eljövök Uram, hogy teljesítsem akaratodat“
(Zsolt. 40, 8-9)

Ezt  választotta jelmondatául testvérközségünknek, Gyergyókilyénfalvának
plébánosa Fejér Lajos atya , amikor 1989-ben Gyulafehérváron pappá szen-
telték.  
Október 12-én, vasárnap, a reggel 8 órai szentmisén a Boldogságos Szûz
Máriáról, Magyarország Fõpatrónájáról hallottuk tanítását és ezüstmisés
áldást kaptunk tõle. (Képünkön.) Fotó: Olajos István.

Naptár

November 1. szombat: Mindenszentek ünnepe.  
A dicsõség városát, a mennyei Jeruzsálemet ünnepeljük ma. Mindazokat, akik
földi életük után Isten közelébe jutottak, és az örök boldogságban élnek. segít-
ségüket, közbenjárásukat kérjük. Mindenszentek ünnepe a remény ünnepe.
Sokan vannak, akiknek sikerült, nekem is sikerülhet. Isten ereje segít, hogy
végigjárjam utamat, amely az Isten országába vezet. 
A temetõi ájtatosság délután 3 órakor kezdõdik!

November 2. vasárnap: Halottak napja.
Ma a szenvedõ Egyház tagjaira emlékezünk, akik már elõttünk jártak a hit jelé-
vel, hogy mielõbb eljussanak a megdicsõült Egyház üdvözült hívei közé.

November 5. Szent Imre.

November 8. Szent Imre zarándoklat.

November 19. Árpádházi Szent Erzsébet.

November 23. vasárnap: Krisztus Király ünnepe.
Az egyházi év utolsó vasárnapja, mikor az Anyaszentegyház figyelmünket a
végsõ idõkre fordítja, az utolsó ítéletre, Isten Országának dicsõséges betel-
jesedésére. Ekkor, ahogyan az evangéliumban halljuk, Krisztus mint dicsõséges
király jön el, hogy megítélje az embereket tetteik szerint.

November 30. Advent 1. vasárnapja!!!



R E F O R M Á T U S  É L E T  – SZERKESZTETI: KÓKAI GÉZA LELKÉSZ

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.“ (Zsidókhoz írt levél 13:8)
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A római mitológiában van egy istenség, egy bizonyos Janus,
akinek két arca van, az egyikkel a múltba tekint, a másikkal a
jövõbe néz. A mai cikk is ilyen „janusarcú“ lesz, ugyanis egyik
részében a múltba felé, a másik felében viszont a jövõ felé tek-
intünk. 

A múltba nézve: REFORMÁCIÓ

A protestáns felekezetek, különösen is az evangélikusok és
reformátusok fontos ünnepnapja október 31-e. Ez a reformáció
emléknapja, hiszen Luther Márton (1483-1546) Ágoston-rendi
szerzetes 1517. október 31-én bocsátotta közre 95 tételét
Wittenbergben, mellyel az akkori egyház megreformálását,

megújítását célozta. Õ maga sem gon-
dolta volna, hogy ilyen volumenû vál-
tozásokat indít el mindezzel, s
hatására új felekezetek sora jön létre. 

(Luther Márton)

A reformátorok második nemzedékéhez tartozik Kálvin
János (1509-1564) francia jogász, aki a Keresztyén Vallás
Rendszere címû könyvével hívta fel önmagára a figyelmet, s így
lett kalandos út után Genf egyik lelkésze. Hihetetlen energiával
vetette be magát a munkájába. Nagy szigorral, de következete-
sen újította meg nem csupán a gyülekezetet, hanem Genf
városát is. Reformátusokként Kálvin tanításait a Szentírás mér-

legén hitelesnek tartjuk, így õt
tekinthetjük a református felekezet
szellemi atyjának, aki Jézus Krisztust
állítja a középpontba. 

(Kálvin János)  

A reformátorok öröksége, tovább vezet bennünket a jövõ felé,
melyben a szüntelen reformációra, megújulásra kell törekedni.
Ehhez kínál remek alkalmat a közelgõ adventi idõszak.

A jövõ felé tekintve: ADVENT 

Számomra az adventi négy hét,
mindig a megújulást jelentette, mert
az év sok-sok terhében elfáradva, az
év egyik legszebb ünnepére, karác-
sonyra csak így lehet készülni.
Advent tehát, hitünk felfrissítését

jelenti. Hogyan érhetõ ez el? Elmélyüléssel Isten akaratában.
Ehhez érdemes folyamatosan olvasni a Bibliát, és állhatatosan
imádkozni. Egyébként a reformáció is ebbõl indult ki, s meg-
gyõzõdésem, hogy minden megújulás ebbõl indulhat el. Legyen
áldott adventünk!  

Boros Gergely: Még egy reformációt

Még egy nagy re formot  ad j  nekünk,  Is tenem,
hogy h i tünk do lgában végleges rend legyen!
Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább,
ezer fé le  bûnnek ne húzzuk a jármát .
Le lk i  megújhodást  ad j  nekünk,  Is tenem!
Erõt ,  hogy járhassunk e nehéz terepen!
Elnyel  embereket  a  bûn ingoványa…
Neved,  d icsõséged le taposva sárba…
Szívek ú ju lását  munkáld köztünk,  Uram!
Szív te lenségünknek sok á ldozata van.
Pusztu lnak ér tékek,  hu l lnak az emberek,
rohanunk a vészbe,  nem törõdünk Veled.
Úju l jon h i tünk is,  nyí l jon meg az a jkunk!
Taní ts  imádkozni,  könyörü l j  meg ra j tunk!…
Csak még egy re formot  ad j  nekünk,  Is tenem,
hogy h i tünk do lgában végleges rend legyen.

ALKALMAINK: 

Minden vasárnap: 9 órakor Lakiteleken, 11 órakor
Nyárlõrincen tartunk istentiszteletet, a hónap elsõ vasár-
napján pedig Tiszaalpáron 8 órakor.

Gyászolók istentisztelete: Református egyházunk rend-
jében az advent elõtti vasárnap örök élet vasárnapja, így
gyülekezetünkben ezen a napon gyászolók istentiszteletét
tartjuk. Nem azért, hogy a gyász, a veszteség miatti sebeket
feltépjük, hanem hogy megtaláljuk Isten vigasztalását. 

Így hívjuk különös tekintettel is a gyászolókat november 23-
án 9 órára Lakitelekre, 11 órára Nyárlõrincre. 

Advent elsõ vasárnapja: November 30-án, amikor úrvacso-
rai közösségben is együtt lehetünk: 9 órakor Lakiteleken, 11
órakor Nyárlõrincen, 15 órakor Tiszaalpáron. 

Erre most evangelizációval készülünk, így három estén
lehetünk együtt, november 27-én, 28-án és 29-én, vagyis
csütörtöktõl szombatig, melyek 16 órakor Nyárlõrincen, 17
órakor Lakiteleken kezdõdnek.

Mindenki t  szeretet te l  várunk!
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Búcsúzunk...

S a á r y  É va
e m l é ke z e t e

A nyugati emigrációban
élõ ma-gyarság szellemi

életének egyik legsokoldalúbb, sokat alkotó és
sokat küzdõ egyénisége, Saáry Éva (költõ) 2014.
szeptember 26-án, délután, Lugánóban, rövid
szenvedés után, váratlanul elhunyt. 

Neve az 1970-es években négy kontinensen
vált jelképpé, mint a magyarság összetartozásá-
nak szimbóluma. Másfél évtizeden át õ szervezte
a Lugánói Tanulmányi Napokat 1977-1991 között.
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzõmûvészeti Kör
(SMIKK) a haza szeretete és a nemzeti értékek
tisztelete jegyében évrõl-évre konferenciákat ren-
dezett Lugánóban, ahol az emigráció számos
jeles gondolkodója, írók, költõk, történészek, szo-
ciológusok, egyetemi tanárok tartottak elõadást
olyan történeti, közéleti és erkölcsi kérdésekrõl,
melyek mindig széleskörû visszhangot váltottak ki. 

A kör szellemi arculatának kialakításában jelen-
tõs szerepe volt Borbándi Gyulának, Juhász
Lászlónak, Csernohorszky Vilmosnak, Bogyay
Tamásnak, Czettler Antalnak, Gosztonyi
Péternek, Kabdebó Tamásnak, de az elõadók
között tarthatták számon Barki Éva Máriát, Dénes
Tibort, Lukács Jánost, Pomogats Bélát, Péter
Lászlót, Sztáray Zoltánt, Fónay Jenõt, Tollas

Tibort és Sárközi Mátyást is. 
A lugánói Calypso, majd Flora Hotelben ren-

dezett találkozók az összetartozás érzését
erõsítették az elõadókban és a résztvevõkben
egyaránt. Az 1956-os forradalom
szellemiségének ébren tartása, a szabadság és
igazságeszmények képviselete, a demokratikus
szellem és az a huma-nista magatartás, mely
nem fogad el és nem támogat semmiféle faji, val-
lási, vagy egyéb megkülönböztetést, minden
összejövetelnek fontos kritériuma volt. 

A találkozók elõkészítését, az elõadók szemé-
lyének kiválasztását, felkérését, a szervezés
ezernyi feladatát, az anyagi feltételek meg-
teremtését, a konferenciák lebonyolításának sok-
sok teendõjét és dokumentációját a Lugánóban
élõ Saáry Éva végezte. 

Közösségteremtõ és szolgáló munkásságát a
megjelent kötetek érzékeltetik. A világ egyik
legszebb tájképi környezetében található Lugánó
neve így vált fogalommá a magyar emigráció
körében. 

Saáry Éva e tanulmányi konferenciákon sok
száz fõnyi résztvevõt nyert meg. A legtöbben
Svájcból és Németországból jöttek, de Európa
minden tájáról, sõt a tengeren túlról is érkeztek
érdeklõdõk. 

A Saáry Éva szerkesztésében megjelent 13
kötet a nyugati magyar szellemi élet egyik fontos
dokumentuma. 

(részlet Kubassek János búcsúbeszédébõl )

USZODA  BELÉPÕDÍJAK, (mely magában foglalja a

termál medence, úszómedence, szauna, só szoba szolgáltatásait):
lakiteleki:

Felnõtt  1.200,-Ft 800,-Ft
Családi jegy (2 felnõtt, 2 vagy több gyerek) 3.000,-Ft 2.100,-Ft
Diák, nyugdíjas   800,-Ft 600,-Ft
Gyermek (3-6 éves korig) 400,-Ft 200,-Ft
3 év alatti  gyerekeknek az uszoda használata ingyenes

A kedvezményezett jegy csak lakiteleki (!!!) lakosoknak jár,
(az aláhúzott) (A kedvezmény csak a lakcímkártya bemutatásával vehetõ igénybe)

Jöjjön ki az õszi szünet ideje alatt, pihenje ki a fáradalmakat nálunk!
Kellemes idõtöltést kívánunk!

a képet készítette: Magyar Péter

Riba András a 2014. esztendõ Kátay Zoltán ösztöndíjasa. Minden évben Lezsák
Sándor adja át ezen díjat a lakiteleki ünnepségen, az 56-os kopjafánál...

Baloldalon az ünnepi szónok: prof. dr. M. Kiss Sándor, a Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet és Archívunk fõigazgató-helyettese.

KÖZÖSSÉGI TELEVÍZIÓK XIV. FIMSZEMLÉJE– tervezett program

2014. november 4. (kedd)
18 órától Érkezés a Népfõiskolára, vacsora
20 órakor Megnyitó: Sára Sándor a Nemzet Mûvésze, Kossuth- és

Balázs Béla-díjas filmrendezõ; Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke
2020 Filmvetítés

2014. november 5. (szerda)
7-tõl reggeli
900-1230 Kölcsey Ház – versenyfilmek vetítése: 27. Csikósok

robogón és lóháton, 2. Mozgás – forma, 30. '89 – Pesty László, 5. A kultúra
napszámosa, 61. „Jászolon nõtt gyerek vótam“, 13. A kastély árnyékában

1230 Ebédszünet
1400-1830 Kölcsey Ház: 21. Cselekvõ hit, 17. A kõtés aranya, 37.

Sírkõmentõ Kaláka Havadtõn, 36. Meszesek, 25. „Mert hét életem van,
ebbõl öt ment el…“, 10. Kalagori vasárnap, 7. Az Árpád-vonal, 18. Fába
vésett hazatérés, 43. Decrescendo – filmballada

19 órától vacsora, majd találkozás, beszélgetés a zsûri tagjaival az alkotókkal

2014. november 6. (csütörtök)
7-tõl reggeli
900-1230 Kölcsey Ház – versenyfilmek vetítése: 14. Kós Károly,

16. Maydan 2.0, 35. A sár mesterei, 23. „Egy nap sem múlhat el vonal
nélkül“ – Dúdor István emlékére, 26. Az utolsó hadifoglyok?... avagy a
könyveknek is megvan a saját sorsuk, 15. Petõfi hagyományok Szatmárban,
32. A csend hangja

1230 Ebédszünet
1400 Széchenyi teremben: A zsûri zártkörû értékelése, a Kölcsey

Házban: Belicza András – Lakiteleki alkotó – játékfilmjét vetítik.
19 órától vacsora, majd találkozás, beszélgetés a zsûri tagjaival az alkotókkal

2014. november 7. (péntek)
7-tõl reggeli
9 órától Kölcsey Ház: Díjkiosztó ünnepség, a díjnyertes filmek

vetítése, majd állófogadás.
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Helytörténet, néprajz
– Lakitelek, Szikra

Lisztes János – a Kiskunsági Nemzeti Park egykori munkatársa –
segítségével egy újfajta sorozatba kezdünk, ennek épp egy eszten-
deje már! Írásaiban bemutatja Lakitelek régi történetét, a múlt népi
történéseket, szokásokat... Ha valaki 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!

12. rész 

Habot  rágni,  dagasztan i,
Kesely lábod igazgatn i,
Sugár farkod igyengetn i,
Gazdád lányát  hasí tgatn i,
Hugr i i  sugárka!  Hasí tsd k i!  (Kankapató mondóka)

Kanászélet

A puszta pásztorai szigorú rang-
sorban éltek. Nálunk, mint a
legértékesebb állat õrizõje a
gulyás állt az elsõ helyen. Õt
követte a csikós, majd a juhász. A
rangsor legvégén volt a kanász.
Hogy a juhász, pláne a gulyás
disznópásztorhoz adja lányát
elképzelhetetlen volt. Ekkora szégyent nem tûrt el a falu. A gulyás, csikós
lenézte a juhászt, akit poszogónak, dücskinek hívott. A kanászról nem
sok szó esett, csak néha emlegették a nagyjószág pásztorai „egyik
subás (juhász), másik gubás (kanász)“! A tavasztól õszig, azaz kiveréstõl
beszorulásig folyamatosan kint tartott sertéstömeg a konda. Pásztora
Kelet-Magyarországon a kondás, míg délen és nyugaton a kanász. A
naponta hazajáró, éjszakára ólban tartott disznók bandája a csürhe.

Egy idõben a kanász a kanásszal is perlekedett, vagy éppen a bot
bunkósabb végére bízta az igazságtételt. Számos pusztabírói feljegyzés
szólt a disznópásztorok verekedéseirõl, a
szentkirályi és szikrai kanászok össze-
férhetetlenségérõl. Egykor a két puszta határát
szép tölgy ligeterdõ jelezte, s a makkoltatók
persze mindig nagyobbnak vélték saját
területeiket. A vita állandósult. S mikor ez
országos méreteket öltött Mária Teréziának
kellett közbelépni. Elrendelte a tilosban legel-
tetõk pénzbírságát, vagy disznaik elkobzását.
Ám ez sem segített, maradt a bunkósbot a
„gamó“.

A konda
A külterjes állattartásban télen-nyáron a rétségben tartott konda

csaknem teljesen elvadult. Ha megindult nem ott telepedett meg ahol
pásztora gondolta, hanem ahol õ akart. A zsombékos, mocsaras
helyeket kereste, s megúszta a
hínáros vizeket ott is ahol a marha
beleveszett volna. Úgy viselkedtek
akár a vaddisznók. Megfogni csak az
e célra kieszelt disznófogó vassal
tudták, leöléséhez fegyver kellett.
Gyakran elõfordult a koca vadkannal

búgott és barnacsíkos kismalacokat ellett. Nyolcat, tizet, de tizenkettõt is.
A hasas koca, ha ideje elérkezett a kondától elvonult gödröt, mélyedést
keresett. Ha ilyet nem talált maga túrt „bányát“. Köré gyékényt, sást, min-
denféle gazt gyûjtött, s abba fialt. Öt-hat hét is eltelhetett, mire malacait
elõvezette. Bár ekkor sem volt veszélytelen, malacait védve volt, hogy
megtaposta a pásztort.

A rétnek megvoltak a saját tájfajtái. Legelterjedtebbek a szalontai, a
bakonyi és a réti disznók voltak. Az elsõ nagy testû, hosszú lábú és tör-
zsû, lelógó fülû, vöröses-barnás színû hússertés valószínûleg a magyar-
sággal került a Kárpát-medencébe. Az Alföld másik õsi fajtája a réti disz-
nó vélhetõen a honfoglalás elõtt is itt élt.  Az 1830-as évektõl a Szer-
biából behozott sumadia sertésbõl a szalontai és a bakonyi disznók
keresztezésével tenyésztették ki a magyar mangalicát. Az eredetileg
négy színváltozatú – szõke, fekete, fecskehasú és vadas – zsírsertés
igen gyorsan elterjedt, kiszorította az õsi tájfajtákat.

A kis kanász
Móra Ferenc szerint „a célszörû

szögény embör élete a kanászsággal
kezdõdik“. A muszájnál is nagyobb
nincstelenség kényszerítette a szülõt
hogy más „keze-lábának“ adja gyer-
mekét. Ahol tíznél is több éhes száj van,
ott elõbb-utóbb „elé kell állítani“ a
legidõsebbet. Nyolc-kilenc éves korában el is szegõdtették. Az esztendõ
utolsó napján volt a kanász és béres fogadás. Ekkor apja a kocsmába
vitte, s megalkudott rá leendõ gazdájával. Három nap múlva elindult a
nagyvilágba. Nehezen eresztik, s mikor fia már nem látja anyja sírva dõl
az eresz ágasának „jaj de sokat megölelgettem, jaj de sokat megsiratgat-
tam az ágast a ház elõtt, míg felneveltem õket“! Eleinte „étiért“, kenyérért,
levesért dolgozott, fizetésként valami rongyot kapott. Ha ezt egy eszten-
deig bírta „éves kanász“ lett.

Ekkor már majdnem „felnõtt“, már szabad bort innia. Április derekán,
végén eresztik ki a disznókat a rétre. Szerencsés ha libát, tehenet, lovat
nem bíznak rá. Az állatok legelõje erõsen különbözik. A ló nem legeli azt
a füvet amit a disznó megjárt. Hajnalban indul, délre behajt. Majd délután
este nyolcig ismét kint legeltet. Közben minden munkát elvégez, amire
csak kötelezik. „A kanásznak a söprû is parancsol“. Ha a határban két-
három kiskanász összehajt, játszanak. Élvezetes, de veszélyes játék volt
a kankapatás. Két kandisznót addig ingerelnek, míg agyaraikkal egymás-
nak rontanak. Tépik, vágják egymást. Bizony megesett a kanász bõrét is
felhasították a kanok.

A rideg kanász
Mire a kiskondás bajsza kinõ eldöntheti folytatja mesterségét, vagy

béresnek szegõdik. Többségük rideg kanásznak áll és vénségükig
legénysorban maradnak. Asszony nem bírná mellettük ezt a viszon-
tagságos életet. A pásztor épp oly edzett volt, mint jószága. Ha elegendõ
élelmet adott a rét letelepedtek, kunyhót épített magának, ahol állandóan
ropogott a tûz. Ha nem folyamatosan vándoroltak, s ahol érte õket ott
éjszakáztak. A disznó mellé heveredtek. Ha nagyon fáztak a szélrõl
fekvõ állatot felzavarták és annak meleg helyére kuporodtak.

Kedvenc tápláléka volt a gyékény lisztes gyökere a böndöle. Az álla-
tokkal túratták ki, majd összeszedték. Megsütötték, vagy fõzelékszerûen
készítették el. Szigorú idõben kenyér helyett is gyökeret ettek. Ám
legkedveltebb ételük a malachús volt. Enne igazán bõvében voltak. A
disznó szaporasága miatt a gazda örült, ha a tavasszal kiadott sovány
süldõ helyett behajtáskor öt-hat hízottat kapott vissza. A további szaporu-
latról nem beszéltek, tudták a többi kismalac bográcsban, vagy nyársra
tûzve végezte. A kanász úgy számolt el a kondával ahogy akart. Senki
sem ellenõrizhette õket. Egy idõs kanász szerint: „Csak az Isten volt a mi
számadónk, attól meg nem nagyon féltünk“! Lisztes János

Következik: „Élet, élet, kanászélet“...

„gamó“
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Iskolai hírek folytatása:
Bõcsi találkozón Kovács Ivett, Szénási Bertalan, Tóth Réka, Varga
Sándor és Tálas Donát Marcell képviselték iskolánkat.
Az Észkombájnok csapatát Kakó Lukács, Kovács János, Vincze
Szilvia, Honti Regõ Sebestyén alkotta.

A TÖLGYFA SPORTEGYESÜLET BIRKÓZÓINAK HÍREI
Kedves Olvasóink! A tanév elsõ hónapjában több új birkózópalántát köszönthet-
tünk egyesületünkben, akik már az elsõ versenyeken is sikeresen túljutottak. Íme
az eredmények:

Második alkalommal rendeztek nagycentrum verseny
Nyársapátiban 2014. október 11-én

10 egyesület 112 indulója vett részt a küzdelemben.

Eredmények: 
I. helyezett 32 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 4. c osztályos tanuló
II. helyezett 38 kg-os súlycsoportban Török Zsigmond 1. b osztályos tanuló
II.. helyezett 63 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba
III.  helyezett 35 kg-os súlycsoportban Somodi Armand 4. c osztályos tanuló

Soltvadkerten október 19-én az év legnagyobb felmérõ
versenyén  20 egyesület 234 birkózója indult.

Eredményeink:

II. helyezett 32 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 4. c osztályos tanuló
II.. helyezett 63 kg-os súlycsoportban Kiss Csaba 
IV. helyezett 38 kg-os súlycsoportban Török Zsigmond 1. b osztályos tanuló

Október 27-én Tázláron elsõ alkalommal rendeztek cent-
rum versenyt  gyermek és diák korcsoportban.  9  egyesület

75 indulója versenyzett  az érmekért .
Eredmények:
I. helyezett 29 kg-os súlycsoportban Bodri Bence 4.  osztályos tanuló
III. helyezett 35 kg-os súlycsoportban Somodi Armand 4. c osztályos tanuló
III. helyezett 60 kg-os súlycsoportban Matúz László 6. b osztályos tanuló

Gratu lá lunk a szép eredményekhez!  Továbbra is  szeretet te l  vár juk a gyer-
mekeket  edzéseinkre hét fõnként  és szerdánként  16.30- tó l  az á l ta lános
isko la  tornatermébe! Balla Attila edzõ

Olvasói  levél
Munkaerõ-toborzás Lakiteleken

A Kecskeméti Petõfi Nyomda jelentõs hírveréssel munkaerõ-toborzást tartott a
Lakiteleki Mûvelõdési Házban. A nyomdai termékek csomagolásával foglalkozó Kft
betanított munkakörben kíván foglalkoztatni munkavállalókat, többmûszakos
munkarendben. A munkahelyet két, vezetõ beosztású munkatárs mutatta be, korrekt
módon. A foglalkoztatási föltételek maradéktalanul megfeleltek a Munka Törvény-
könyvében meghatározottaknak, a munkavégzés átlagos fizikai megterhelést jelent,
átlagos képességet igényel. 

A helyszínen kb. hatvan lakiteleki lakos adta le jelentkezési lapját, a próba-
munkára tizennyolcan mentek el, ott négyen feleltek meg a követelményeknek. 

Ez nagyjából megfelel a humánpolitikai vezetõ elõrejelzésének, ki tízbõl kettõ
arányt nevezte a gyakorlatnak. Hogy azóta hányan dolgoznak a Petõfi Nyomdában,
nem tudom, mert a minimálbérhez csatolt teljesítmény elmaradása esetén jön az
elbocsátó szép üzenet....

Eddig a szent hír, jöjjön a szabad vélemény:

A Petõfi Nyomda munkáltatói a legalacsonyabb végzettséget igénylõ, betanított
munkára kerestek dolgozókat. Az eredmény lesújtó. De a humánpolitikus
prognózisából tudjuk, ez nem lakiteleki jelenség, mert a cég folyamatos toborzás-
ban él, az állandó munkaerõcsere miatt. Az itt jelentkezõk döntõ többsége már a
rendszerváltás után iskolába kerülõ korosztály volt, tehát a kudarc okainak
keresését itt kell kezdeni.

Még a Kádár-korszak idején jártak Magyarországon az akkor még Nyugat-
Németországból képzési szakemberek, hogy tanulmányozzák a magyar szak-
képzést, mert a magyar munkavállalók képességei messze elismertek voltak
Európában. A közelmúltban, már Németországból, ismét voltak képzési szakem-
berek, akik szintén tanulmányozták a magyar szakképzést és így összesítették a
látottakat:  „Magyarországon senki nem akar reszelni, mindenki a reszelést akarja
irányítani.“ Ide jutott az oktatás „liberalizálásával“ a hazai szakképzés. 

Az elsõ látogatásukkor a németek elvitték a most duálisnak nevezett képzés
tematikáját, amit most mi hozunk el tõlük. Közben elveszett húsz esztendõ, talán
soha nem áthidalható ûrt hagyva a hazai szakképzésen, oktatáson.

A Kádár-rendszer oktatás-politikájáról néhány gondolat. Láthatjuk, a szakképzés-
ben talán világelsõk voltunk. A történelmi hiba, sõt, bûn a történelemtudat, a bûnös
nemzettudat,a kishitûség és általában a társadalmi képzetek kialakításában volt.
Most, hogy leomlott a vasfüggöny, láthatjuk, a történelemhamisítás nem a Kádár-
korszak gyakorlata volt csupán, mert a függönyön túl talán még nagyobb hazugsá-
gok élnek. Nagyobbak, mert a nyilvánvaló történelemhamisításokat megkérdõ-
jelezõkre akár börtön is várhat. Az egész nyugati képzettség, kultúra most elénk
tárult, és láthatjuk, milyen képességû emberek oktatnak bennünket demokráciára,
erkölcsre. Láthatjuk, hogy hazugságokra építve, demokráciára hivatkozva hogyan
csendõrködik, hogyan formál jogot egy világhatalom megmondani, hogyan viselked-
jünk, melyik hazugságokat tekintsük szentnek, sérthetetlennek. A „bûneink“ persze
maradtak, sõt, még nõttek is. Most is bûnös nemzet vagyunk, most is kicsinek kel-
lene lenni, csak az elõjel változott. De a moduláló erõ ugyanaz.

Visszatérve az oktatáshoz: a szabadjára engedett gyermekjogok, kiegészítve
egyes szülõk a – liberalizmusnak vallott nagyképûségével –, lehetetlen helyzetbe
hozzák még a legjobban fölkészült pedagógusokat is. 

Nem a ló túloldalára, hanem a ló alá estünk. Ebben pedig nem lehet a Fidesz-kor-
mányt szidni, akárhogy szeretnénk, egyrészt, mert húszéves folyamat hozadéka a
jelenlegi iskolai helyzet, másrészt a rendszerváltás óta ez a mostani az elsõ kor-
mány, mely visszanyúl a Kádár-korszak egyes pozitív gyakorlatához.

Az Unió képzési „találmánya“ a Bolognai-rendszert tanulni akaró, mondhatni
hivatástudatú gyerekekre alakították. Ez az elképzelés a nagyszámú egyes népek
genetikai tulajdonsága miatt csõdöt mondott. (Régen mondotta egy neves politikus:
„a szocializmus olyan, mint a házastársi hûség: ellentétes az emberi természettel“.)
Valahogy így vannak a gyerekek az iskolai fegyelemmel, tiszteletadással. 

A tekintélyelvûség nem ördögtõl való és nem véletlenül nevezik porosz mód-
szernek. (Eredményességét lehet látni a poroszokon, vagy ha úgy tetszik, a néme-
teken. Ennek figyelembe vételével kellene a számtalan oktatási reformot Unió-
mentes, egységes mederbe terelni. 

Vagy talán cél a minél inkább önzõ, alkal-mazkodásra képtelen, társadalmi lép-
tékkel gondolkodásra alkalmatlan, szétforgácsolt tömegek orruknál fogva
vezetése?                                                                               Sastinszki László  

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a Lakiteleki Eötvös Iskola  szülõi
munkaközössége által az Eötvös Iskola tornatermében

2014. november 22-én 19 órakor  rendezendõ  
ERZSÉBET  – KATALIN bálra!

20 órakor vacsora, amely õzpörkölt vagy sültes tál...
A jó hangulatról a Zengõ együttes gondoskodik.

Asztalfoglalás az általános iskola titkárságán:
Német Annánál a következõ telefonszámokon 76/449 -
077 és a 06/20/450-9531 (Vacsora nélküli és támogatói
jegy is kapható az iskola titkárságán.)

Vidám, szórakoztató mûsorral várjuk vendégeinket!

M
E
G
H
Í
V
Ó



LAKITELEKI    ÚJSÁGoktóber – november 13

Második az Ifjúsági csapat a
bajnokságban!

Már csak két forduló van hátra a Megye II.
osztály északi csoportjának 2014/2015-ös õszi
szezonjából. A felnõtt csapat a 10. helyen áll a
bajnokságban. 
Az utánpótlás játékosok meghívót kaptak
Kecskemétre a KTE-Gyõr elleni mérkõzésre,
mint labdaszedõk. Közülük 4 játékos vitte a
Gyûlölet nem pályazászlót, ami már minden
NB I-es mérkõzés elõtt kötelezõ elem.

Felnõtt EREDMÉNYEK:
2014. 10. 19.
LAKITELEKI TE-NYÁRLÕRINC LSC          2 - 2
2014. 10. 11.
KKFHÁZI HTK II.- LAKITELEKI TE             2 - 1
2014. 10. 05.
LAKITELEKI TE-LAJOSMIZSEI VLC           2 - 3
2014. 09. 28.
LAKITELEKI TE-JAKABSZÁLLÁS KSE        1 - 3

U21  EREDMÉNYEK
2014. 10. 19.
LAKITELEKI TE-NYÁRLÕRINC LSC 4 - 0
2014. 10. 05.
LAKITELEKI TE-LAJOSMIZSEI VLC 1 - 3
2014. 09. 28.
LAKITELEKI TE-JAKABSZÁLLÁS KSE        1 - 0
2014. 09. 20.
LAKITELEKI TE-TISZAALPÁR SE 4 - 2

U17  EREDMÉNYEK
2014. 10. 19.
KECSKEMÉTI LC - C-LAKITELEKI TE 7 - 0
2014. 10. 10.
LAKITELEKI TE-TISZAALPÁR SE 18 - 3
2014. 10. 03.
KECSKEMÉTI LC - B-LAKITELEKI TE 9 - 0
2014. 09. 14.
KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK-LAKITELEKI TE 1 - 3
2014. 09. 07.
LAJOSMIZSEI VLC-LAKITELEKI TE             2 - 4

U14 EREDMÉNYEK
2014. 10. 18.
LAKITELEKI TE-KECSKEMÉTI LC - A        1 - 13
2014. 10. 11.
LAKITELEKI TE-SZABADSZÁLLÁSI SE      1 - 6
2014. 10. 04.
LAKITELEKI TE-KUNSZÁLLÁS SE             1 - 5
2014. 09. 28.
JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE-LAKITELEKI TE  5 - 2
2014. 09. 20.
LAKITELEKI TE-KECSKEMÉTI LC - B         5 - 6

Laki te lek i  

Torna Egylet
– Verebélyi Gábor összeállítása –

VIGYÁZZANAK az
emlékezõk is!

Elhunyt szeretteinkre
emlékezünk halottak

napján, de vannak, akik
nem emiatt látogatják a temetõket!

November elsõ napján elhunyt
szeretteinkre emlékezünk. Sajnos van-
nak olyanok, akik ezt az alkalmat
használják fel arra, hogy vagyon elleni
bûncselekmény károsultjává, áldoza-
tává tegyék embertársaikat. 

Kérjük, szívleljék meg  alábbi taná-
csainkat, ne váljanak károsulttá!
A temetõk látogatása idején lehetõség

szerint – különösen az idõsek és a höl-
gyek – ne maradjanak sötétedés után,
fõleg nem egyedül.
Értéket, pénzt, bankkártyát feleslege-

sen ne tartsanak maguknál.
Táskájukat percekre se hagyják

õrizetlenül a sírnál. Alkalom szüli a
tolvajt!
A mécseseket, virágokat ne rakják ki

napokkal korábban, mivel vannak olyan
elkövetõk, akik azok eltulajdonítására
specializálták magukat. 
A parkolókban hagyott gépjármûveik-

ben látható helyen ne hagyjanak érték-
tárgyat (telefont, táskát, kabátot,
híradástechnikai berendezést). Ha
mégis az autóban kell hagyni, inkább
tegyék értékeiket a csomagtartóba.
Arra is figyeljenek oda, hogy ne a
parkolóban pakolják értékeiket a cso-
magtartóba, mivel ott lehetnek az
elkövetõk vagy az õ tippadóik, így az õ
„munkájukat“ segítik azzal, hogy látják
melyik autót érdemes feltörni.
Autóikkal lehetõség szerint kivilágított,

jól látható helyen parkoljanak.
Autóbuszon közlekedõknek számítani
lehet arra, hogy zsebtolvajok vegyül-
nek a tömegesen utazó emberek
közé, és kihasználva a zsúfoltságot
megfosztják Önöket kézitáskájuk-
tól, pénztárcájuktól.

A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-
fõkapitányság polgári és egyenruhás
tagjai a megemlékezés idején
megerõsített szolgálatot látnak el a
temetõkben, azok környékén, azonban
elsõ sorban Önök tehetnek saját biz-
tonságuk érdekében!

„Iskolazöldítés“ 
az Õszköszöntõ Szüreti Napon

Újabb állomásához érkezett az uniós támogatással meg-
valósulóKEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 „Iskolazöldítés és kapcso-
lódó szemléletformálás Lakiteleken“ pályázat. A megvalósítók-
nak fontos küldetése,hogy minél szélesebb körben segítsék
elõ a környezettudatos gondolkodás terjedését, felhívják a
figyelmet az energia-,a hulladék-és víztakarékos életmód
elõnyeire, valamint a környezetbarát közlekedési eszközök
használatára.

A jó hangulatú és érdekes programoknak az Eötvös Iskola
adott otthont, ahol a projekt keretében nagy beruházások és
fontos változások történtek. Kerékpártárolókat építettek,
áttértek a szelektív hulladékgyûjtésre, víztakarékos beren-
dezések kerültek beszerelésre. Megvalósult a hõszigetelés és
a nyílászárok cseréje, és nem utolsósorban bevezetésre került
a rendkívül hasznos komposztálás.

Bevezetésre került az esõvízgyûjtés, megvalósult a szürke-
víz-hasznosító, megtörtént a hulladékáram-figyelõ rendszer kiépítése.

Az Õszköszöntõ Szüreti Nap keretében idõtálló, dekoratív
fogadalomfát állítottak, melyvalósággal kizöldült a lelkes gye-
rekek és felnõttek levélre írott környezetvédelmi fogadalmaitól.

Minden résztvevõ, aki fogadalmat tett, részt vehetett az öko-
tombola sorsoláson. Hasznos és értékes, az energiataka-
rékossághoz kapcsolódó ajándéktárgyak kerültek kisorsolásra.

Nagy érdeklõdés övezte a Petõfi Népében megjelent
kvízjáték sorsolását is, ahol, az elõzõ forduló mintájára, újabb
három kerékpár talált gazdára. A kvízjáték segítségével bárki
életszerû példákon keresztül sajátíthatta el a
környezettudatosság alapjait. 

A szerencsés kerékpár tulajdonosok: Bodnár Csenge – Baja,
Tabajdi Csanád – Kiskunhalas, Lovas Tamás – Lakitelek

A programok folytatódnak, „Iskolazöldítésre“ fel!

Itt vannak a „tüzelõs csalók“!
Itt a fûtési szezon, már az országban több
településen, így megyénkben is megjelentek
a trükkös faárusok. Minden évben több tucat-
nyi embert csapnak be a tûzifával házalók.
Trükkök tömegével verik át a megrendelõket a „tüzelõs csalók“.
Elkövetési  módszereik je l lemzõi  a  következõk:
A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló“ minõségû
portékájukat plakátokon, hirdetési újságokban. Csak egy telefonszá-
mot adnak meg a hirdetéseikben, az áru értékesítését pedig
általában helyszínre szállítással vállalják.
A jármû platóján még tíz mázsa a tüzelõ, udvaron leborítva már
csak ennek a fele. A laikus vevõ még csak becsülni se tudja, hogy
valóban annyit kapott-e, amennyit megrendelt.
Nem a megrendelt minõségû tûzifát szállítják ki!
A vásárlás során – nagyobb címletû bankjegybõl vissza kell
adni – kifigyelik, hol tartja a gyanútlan házigazda a pénzét és a
figyelmét elterelve (vizet kérnek, WC-re, mosdóba mennek)
megszabadítják tõle.
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?
– Fontolják meg a kiválónak tûnõ – piaci árnál jóval kedvezõbb –
ajánlatot, õrizzék meg egészséges bizalmatlanságukat az
árusokkal szemben.
– A megrendeléskor elõre egyeztessenek idõpontot a kiszál-
lításhoz, és lehetõség szerint kérjék valamelyik szomszéd vagy
rokon segítségét, aki jártas a tüzelõanyagok vásárlásában.
– Kérjenek mérlegelést valamelyik közeli tüzép telepen és csak
azután fizessenek, amikor mindent rendben találnak.
– Legyenek óvatosak és otthonaikba ne engedjenek be ide-
geneket, így nem válhatnak trükkös tolvajok áldozatává!
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AZ „INGATLANKÖZVETÍTÕ“ tanácsa

Õszi színek 
a lakásban

Terméskoszorú – Né-
hány vesszõbõl és sza-
lagból könnyû ajtódíszt
készíteni. Az õszi metszésbõl visszamaradt, fa-
ágakból csavarj koszorút, és díszítsd szalaggal,
színes levelekkel. Még egyszerûbb megoldás a
szalaggal átkötött, ajtóra erõsített csipke-
bogyóág.

Csipkebogyóág a vázába – Megunhatatlan
õszi kedvenc a levelét vesztett, ám piros bogyók-
tól elnehezült csipkebogyóág. A virágboltosok
borsos áron kínálják, pedig egy-egy kirándulás
alkalmával ingyen is begyûjthetjük. Természete-
sen nem természetvédelmi területen.

Konyhai kiegészítõk – A konyha hangulatát
egy pillanat alatt megváltoztatja néhány színes
tányér és bögre. Ezekbõl a színes porcelánokból
az almás pite és a forró tea is fejedelmi étel, ital.

Gyertyák, mécsesek – A piros, narancs és
barna gyertyák azonnal õszi hangulatot
teremtenek, ráadásul a gyertyaláng a nagy õszi,
avarégetõ tüzek emlékét idézi. A meleg színeket
a lakás stílusához a gyertyatartóval hangolhatjuk
össze. Minimál stílushoz egy egyszerû vaslap
illik, az eklektika kedveli a barokkos gyertya-
tartókat, a vidéki stílusnál pedig terményekkel és
szalagokkal is lehet kombinálni a gyertyákat.

Tökdíszek – A bejárati ajtó mellé, az
ablakpárkányra és a lakás különbözõ pontjaira
elhelyezett apró és nagyobbacska színes tökök
az õsz állandó kellékei. Dekoráció gyanánt nem-
csak dísztökök használhatók, hanem az ehetõ
sütõtökök is, amelyek késõbb valóban a sütõben
végezhetik be sorsukat.

Gesztenye – A fényes vadgesztenyék
gyûjtésre csábítanak. Bohókás lakásdíszek
készíthetõk gesztenyébõl és gyufaszálakból, de
egy nagy üvegvázában is jól mutatnak. Érdemes
néhányat begyûjteni tüskés páncéljukból is, mert
együtt még szebbek.

Plédek, párnák, takarók – A kanapéra terített,
meleg színû plédek nemcsak a hideg estéken
tesznek jó szolgálatot, de az õszi hangulatot is
erõsítik. Akinek van kedve és ideje, a díszpárnák
huzatát szintén õszire cserélheti.

Terménydíszek – Õszi terményekbõl, bab-
vagy kukoricaszemekbõl némi türelemmel nagy-
szerû lakásdíszeket készíthetünk. A hozzávalók
szinte minimálisak: különbözõ alakú hungarocell
gömbök, erõs ragasztó és a magok. A pepecs
ezután jön. A hungarocell gömbre egyesével fel
kell ragasztani a bab- vagy kukoricaszemeket. A
tökéletes látvány miatt célszerû spirálisan vagy
„csíkosan“ ragasztani a magokat. A kész ter-

ménygömbök lelógathatók a
plafonról, vagy õszi levélágyon
mesés asztaldíszek.

Fehér Sára  (Lakitelek)
Ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

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

A „Hálózat a közösségért 2014-2015“
áramdíj fizetést segítõ program továbbra
is igénybe vehetõ:
Az EDF DÉMÁSZ és Magyar Máltai
Szeretetszolgálat támogatási pályázatot
hirdetett az áramdíj megfizetésével küzdõ
háztartások megsegítésére.
A programról bõvebb információt a
halozat.maltai.hu internetes oldalon találhat.
A program elérhetõségei: telefon: 06-1-3914-
757, e-mailcím: halozat@maltai.hu
Pályázat az alábbi kategóriában adható be:
HÁTRALÉKOS:
w kikapcsolt fogyasztó
w hátralékos fogyasztó
w elõre fizetõ mérõvel rendelkezõ hátralé-
kos fogyasztó
A támogatás mértéke a hátralék
nagyságától függ és legfeljebb a felét vállal-
ja át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de a
legmagasabb támogatás 150 ezer Ft,  12
havi részletfizetést lehet kérni az önrész ren-
dezéséhez, de a törlesztõ részlet nem lehet
kisebb, mint 5 ezer Ft.
Családsegítõ szolgálat segítséget nyújt a
pályázat internetes kitöltésében és továb-
bításában.
Az egyszeri segély összege nem lehet
kevesebb 15.000,- forintnál, de nem halad-
hatja meg az öregségi teljes nyugdíj jogsz-
abályban meghatározott legkisebb
összegének másfélszeresét (jelenleg
42.750,- Ft-ot), rendkívüli helyzetben annak
háromszorosát (85.000,- forintot). 

Tóth Sándor  csa ládsegí tõ

Az UNICEF Magyar Bizottság a
Microsoft, a Distinction, és a HD
Group segítségével a világon
elsõként fejlesztett ki egy olyan
mobiltelefonos alkalmazást, ami
erõszak helyzetekben azonnali
segítséget nyújt a gyerme-
keknek. Ha a gyermeket bántják,
vagy veszélyben van, egyetlen
gombnyomással segítséget
hívhat, vagy elküldheti GPS
koordinátáit. Az alkalmazás
segítségével tanácsot kérhet
arra is, mit mondjon, vagy mit tegyen a gyermek, ha erõszak
érte, vagy segíteni szeretne valakit, akit erõszak ért.
Az UNICEF HelpAPP a gyerekek kezébe adja a segítséget
A gyermekek az elhanyagolás, bántalmazás és erõszak leggyako-
ribb áldozatai, akár fizikai, akár érzelmi, lelki erõszakról van szó. Az
erõszak nagyon gyakran a családon belül történik, vagy ismerõsök
követik el – ami különösen romboló hatású lehet. A kisgyermekek
a legvédtelenebbek ezekben a helyzetekben. Õk tudnak legkevés-
bé ellenállni az erõszaknak. Õk értik legkevésbé, hogy mi történik
velük. Õk képesek legkevésbé védelmet kérni másoktól.
A nélkülözés mellett a bántalmazás és az erõszak a gyer-
mekek életének, jóllétének legkomolyabb veszélyeztetõi.
Magyarországon minden 10. gyermek veszélyben él az õt érõ
erõszak miatt. Minden második gyermek belekeveredett már
verekedésbe az iskolájában. Minden hónapban belehal 3 gyermek
az õt ért bántalmazásba. 
A gyermekekkel szembeni erõszak mindenhol ott van. Csak nem
vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni. A gyermekbántalmazás
legtöbbször zárt ajtók mögött zajlik, és rejtve marad. Láthatatlan.
Pedig mindannyiunk közös ügye, hogy ez ne maradjon így.
Az UNICEF hisz abban, hogy mindenkinek joga van az erõszak-
mentes gyermekkorhoz. Hiszünk abban is, hogy minden gyer-
meket megillet a védelem a fizikai, az érzelmi, a szexuális erõsza-
któl és az elhanyagolástól. A gyermekbántalmazás teljes mérték-
ben megelõzhetõ!
Az UNICEF globális kampányának – amihez az UNICEF Magyar
Bizottság is csatlakozott – az a célja, hogy álljunk ki a gyermekkel
szembeni erõszak ellen. Tegyük láthatóvá a láthatat-lant, és mond-
juk ki: az erõszak elfogadhatatlan!
A HelpAPP mobil alkalmazás segít az erõszak helyzetek felis-
merésében, elkerülésében és kezelésében. Az alapvetõ funkciók
mellett (segélyhívó, pánik gomb, helyzetjelzés) az applikációval a
gyermekek elsajátíthatják az erõszakmentes megoldási
módokat, rátanulhatnak a konfliktusrendezés pozitív technikáira.
Az UNICEF Magyar Bizottság azért fejlesztette ki a HelpAPP-et,
mert a 21. század gyermekei a digitális világ gyermekei. A legna-
gyobb természetességgel használják a mobiltelefonokat,
számítógépeket, internetet. Ha segíteni akarunk nekik, azt a nyel-
vet kell megtanulnunk, amit õk beszélnek. Azokat az eszközöket
kell használnunk, amelyeket õk használnak.

Az ingyenes applikáció Windows Phone,
iOS és Android, Firefox OS telefonokra,
valamint Windows 8 operációs rendszerre
egyaránt elérhetõ az alábbi linkre kattintva:
www.unicef.hu/helpapp.

Forrás: www.unicef.hu  

KÖSZÖNET!

Váratlanul ért ben-
nünket, hogy a szo-
morú, esõs hétköz-
napot gyönyörû ünnep-
pé varázsolta a család!

Köszönjük a felejthetetlen estét az
összes jelen lévõ családtagnak: fiunk-
nak, menyeinknek, unokáinknak, unoka-
menyeinknek, „kisdédinek“, Józsinak,
és a távolból lélekben velünk ünneplõ
Dinuskának és Norbikának, melyen
megemlékeztek az apa, a papa, a dédi
80. születésnapjáról, és az 57. há-
zassági éfvordulóról. 

id. Kökény Pál és felesége

Csokonai Vitéz Mihály: November

„ Eljött már november didergõ hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezõket megnyúzza.
Hideg esõ csorog, csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sûrû felhõzése
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése...“

MOBILLAL AZ ERÕSZAK ELLEN



Lakodalmas hûtõkocsi 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: mesefigu-
rák, 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
kifõzde!! 

Helyben
fogyasztásra,

elvitelre (ételesben), vagy becsoma-
golva  – magyaros ételekkel, házias

ízekkel várják a vendégeket!

FIGYELEM! 

Menü házhoz számmítása,
a’la carte is lehetséges!

Tel: 06-30/  632-53-72

Bébi sütõtök eladó! Idared,  mucsu és
gloszter téli alma olcsón eladó.
Lakitelek, Táncsics u. 3.  Tel.: 70/-323-72-69

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

TUPPERWARE edények
és konyhai kiegészítõk

kaphatók és rendelhetõk:
Kalics Józsefné, 70/516-

1613; 76/449-370.
Katalógus is

kérhetõ!
Bõvebb információ: 
www.tupperware.hu

ERESZCSATORNÁZÁS, 
BÁDOGOZÁS 
Akciós áron!!!!

Horganyzott csatorna
szerelése – anyagárral

együtt 1. 400 Ft/fm.

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

Angol és német nyelvû korrepe-
tálást vállalok: 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

Kötött, horgolt sapkák, sálak
készítését vállalom. Textil kará-
csonyi díszek, ajándékok rendel-
hetõk

Vargáné
Bodor

Judittól. 

Tel.: 06-30/
388-61-37.

Tojó tyúkok
folyamatosan kaphatók

Váriéknál.
Lakitelek, 

Zrínyi u. 14.
Te l. : 4 4 8 - 674 .

LAKÁSBIZTOSÍTÁS

átvizsgálási és 20 %-os kötési AKCIÓ!
Ha több éve nem nézette át biztosítását, itt az ideje! 

Olcsóbbat, korszerûbbet ajánlhatok!
Mindennemû biztosítási kérdésekkel is várom Tisztelt Ügyfeleinket! 

Némethné Faragó Erika üzletkötõ
Tel.: 06 30/325-4988

Eladó: FIAT PUNTO 1.3
JTD Dynamic 2003-as évjárat,
szép belsõ, megkímélt állapot,

4 literes fogyasztás. 
Érd.:a30/2908901-as telefonszámon.

ALBÉRLET KIADÓ!
Érd.: 06-3 0 / 2 9 0 - 8 9 - 0 1

0,8 ha szõlõtelepítési jog
eladó. Érd.:06 20 448 00 30



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „NÉZZE, DOKTOR ÚÚR, HA MAGÁNAK LENNE

SZÍVZÖREJE, ÉN SEM AGGÓDNÉK!“ Az 1.500 forintos TUPPERWARE utalványt
nyerte: Nagy Béláné. (Kalicsné Ilikének köszönjük!) Selyemakácfát
nyert: Szõke Orsolya.  (Klárik Lászlónénak köszönjük!) A vacsorát nyer-
te: Németh Ferencné. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csár-
da!) A Mc’Kecskés étterem sültes tálját nyerte: Kalló Ferencné.
(Köszönjük Elek Istvánnak!) A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyere-
mények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe.
(Fotóbolt, Kossuth u. 15.) Újságelõfizetést nyert: Kelemen Jolán, Kis
Ágota, id. Madari Istvánné. (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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Vízsz.: 1. Rejtvényünk fõsoraiban Murphy egyik érdekes megállapítását rejtet-
tük el; az elsõ rész (z. b.: É, G, Z,). 13. Észak-amerikai állam. 14. A túloldalra jut.
15. A máj termeli. 16. Esztergom határai! 17. Kosárban van! 18. Lombszõnyeg. 19.
A hatvanas évek egyik legnépszerûbb táncdalénekese (Péter). 20. Modern
párizsi metróvonal. 22. Donizetti operája: 24. Nõstény szarvas. 26. A végén
egyszínû! 27. Kedvtelésbõl verselõ. 29. Hirtelen esni kezd az esõ. 31. Eger cent-
ruma! 32. Tiszavirág-életû. 34. Tûlevelû, toboztermésû fa. 36. A lábaihoz. 37. A
csont orvosi neve. 38. Dargay Attila rajzfilmje, Fekete István regé-nye nyomán. 39.
Némán lesõ! 40. Kábeldob. 45. Omszk egyik folyója. 46. Thaiföldi és liechtenstei-
ni autók jelzése. 47. A neon vegyjele. 48. ...-fi; tudományos-fantasztikus mûfaj. 49.
Hatvan melletti település polgára. 51. Serény. 53. Körülbelül, röv. 54.Szigetcsoport
Szicília partjai közelében. 56. A Földközi-tenger francia-olasz partvidéke. 58.
Kipling óriáskígyója! 59. Ákos, becézve. 60. Fia lehet, lánya nem! 61. Angol neme-
si cím. 62. Innivaló. 64. En ...; nagyban. 66. Tanulni kezd! 68. Súlyarány, röv. 69. ...
Chaney; amerikai filmszínész. 70. Építeni lehet rá! 71. Magról kelt, be nem oltott
facsemete. 73. A megállapítás második része (z. b.: M, V).

Függ.: 1. Fehérvárcsurgói születésû szobrászmûvész. 2. Hideg, száraz, erdélyi
szél. 3. ÕX. 4. Parányi, csekély. 5. A megállapítás harmadik; befejezõ része. 16.
Csak félig rázó! 7. Izzó, vulkáni kõzet. 8. Por-szívómárka. 9. Közeli helyre megy;
majd visszajön. 10. Az erbium vegyjele. 11. Nyugat-ausztráliai tó (YEO). 12.
Elõtagként jelentése: csigolya. 18. Kémiai kötés jelzõje. 19. Lóré. 21. Romániai
autók jelzése. 23. …, missa est; misét záró szavak. 25. Ovális süllyedék Szaúd-
Arábia északi részén. 28. Neves sport-fotóriporter. 29. Errefele! 30. ...passant;
sakkmûszó. 33. Szívre hatóan könyörög. 35. Bolyhos héjú, zamatos húsú csont-
héjas gyümölcs. 36. Törött teknõ! 38. Szerzett rokon. 41. Számítástechnikai prog-
ram,egy másik eszköz viselkedésének utánzására. 42. Centiliter, röv. 43. Szöveg
papírra jegyzése. 44. Elõtagként kettõsséget jelöl. 50. Indonéz autók jelzése. 51.
Indiai légiforgalmi társaság. 52. Ógörög hangsor. 53. A hindu mitológia hõse. 55.
Retesz, tolózár. 57. Félédes! 58. Nyilat repít. 60. ... de Vega; spanyol drámaíró. 63.
A férfi sorsa, Jókai szerint. 65. Ritka, németül. 67. XX. századi magyar költõ
(Endre)., 70. Latin é betû. 71. Vasútállomás, röv. 72. ... dit; az a hír járja.

A hosszú házasság  titka
Egy mûsorba meghívtak egy  házaspárt,

néni is, bácsi is 100 éves volt. A mûsor-
vezetõ a bácsihoz  fordul:
– Bácsi, maga szerint mi a hosszú élet
titka?
– Tudja, amikor a feleségemmel össze-
házasodtunk 75 éve, megegyeztünk, hogy
ha  elkezdünk veszekedni, nem folytatjuk
tovább, hanem az egyikünk kimegy a  ház-
ból. A hosszú életemet annak  tulajdoní-
tom, hogy rengeteget voltam friss  levegõn!

Harmonikus  élet
– Gyerekek, ki tudna  mondani egy pél-
dát a harmonikus házaséletre? – kérdezi
a tanárnõ.
Móricka jelentkezik:
– Az én nagyszüleim harmonikusan élnek.
A nagypapa horkol, a nagymama meg
süket.

A rendõrnek gyereke születik.
– Tudtam, hogy fiú lesz – ujjong az újdon-
sült apa!
Mire a gyereket fogó nõvér:
– Nem fiú ez, hanem kislány, és tessék
már elengedni a kisujjamat!

A matematikatanár dühös az osztályra,
mert nagyon buták a gyerekek.
– Ha ez így megy tovább, év végén az 50
százalék megbukik.
Pistike erre hangosan felröhög.
– Te meg mit röhögsz, Pistike?
– Nem is vagyunk annyian.

Dolgozatokból:
w Szulimánt a szigeti ostromnál megölték,
ezért egyelõre felhagyott azzal a
szándékával, hogy Magyarországot
meghódítsa.
w Kolombusz háromszor indult útnak, bár
a második útján meghalt.
w Az õserdõ olyan terület, ahova emberi
kéz még nem tette be a lábát.
w Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt
ólmozott vadkan ölte meg.
w Zrínyi halálát egy, a bécsi kamarilla által
tragikusan felbõszített vadkan okozta.
w Zrínyi Miklóst a bécsi kamara által
feltüzelt vadkan ölte meg.
w A végek vitézei többnyire nem éltek
haláluk napjáig, mert már korábban
elestek.

w Lincoln anyja már csecsemõ korában
meghalt.
w És akkor a költõ megírta a Szundi két
apródja címû verset.
w Julius Caesart a márciusi Idusok ölték
meg.
w Egyiptom õslakói a múmiák.
w Döbrögi a harmadik levonásban két
púppal gyarapodik.
w A középkorban a várakat katakom-
bákkal lõtték.
w Kanada területe egyenlõ Európa
lakosságával.
w A kenguru kicsinye fészeklakó.
w A ménes egy nagy lócsomó.
w Szent Istvánt Astrik apát kente fel a
trónra.
w A janicsárok felmentek Budára, ott
elszaporodtak és elfoglalták a várost.
w A hõs várkatonák általában nem érték
meg a haláluk napját, mert már korábban
elestek a csatában.
w Arany János költeményeihez számos
kútfõbõl merített, de legtöbbet a saját kút-
fejébõl.
w Az üstökös egy olyan csillag, melynek
magja van és csóválja a farkát.
w A macska igen szívós állat, mert ha     agy-
onverik még sokáig él, mielõtt megdögölne.
w Leonardo de Vinci két olasz földbirtokos
volt a középkorban.
w Petõfi egy szegény cselédlány és a
magyar nép fia.
w A népdalok különösen az Alföldön
tenyésznek.

– Szexuális téren egyre összehangoltabb
vagyok a feleségemmel!
– Valóban?
– Igen. Tegnap például mindkettõnknek
fájt a feje...

A rendõr felesége elküldi a férjét a boltba:
– Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor
hozz tízet!
Hazajön a rendõr tíz margarinnal:
– Volt tojás!...

Két ügyvezetõ igazgató beszélget:
– Te fizetsz az embereidnek?
– Én nem.
– Én sem. És bejárnak?
– Be.
– Az enyémek is. Te, nem kéne ezektõl
belépõdíjat szedni?

M U R P H Y

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!
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