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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIII. évfolyam 4. szám
Szent György hava, Tavaszhó, Szelek hava 

„Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!“  (Széchenyi István)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt 
2011. május 18-án 8.30 órakor a lakiteleki Piac-

térre, ahol a Pénzügyõr Zenekar fellépését
hallgathatják meg.

Nagy szeretettel várunk mindenkit, kicsit és nagyot, 2011.
május elsején a lakiteleki Sportpályára, hogy együtt töltsük ezt
a szép napot!

9.30 – Megnyitó – ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE -
3. b osztály,  színpadon a lakiteleki 
Népdalkör, majd Faragó Anett énekel

10. 00 Serdülõ bajnokság a nagypályán: 
Lakiteleki TE– KLC Ladánybene

Kerékpáros ügyességi verseny és rajzverseny 
a gyermekeknek. 

11.00 – VARÁZSLÓISKOLA címû mesejáték
az Aranyló Színház elõadásában

12.00 A színpadon táncol a Zafira Dance Team és
a SilverStar hastáncosok

A délelõtt folyamán a kézmûves sátorban szeretettel
várjuk az ügyeskedni vágyó gyerekeket 
A Tekergõ tér játékait gyermek és felnõtt egész nap
kipróbálhatja. Játékra fel!  

Délutáni programjaink:
12.30 – Ovifoci – aranylábú gyerkõcök mérkõzése
14.00 – Agárfuttatás a  nagypályán – megfelelõ létszám esetén
15.00 – Nõi futball mérkõzés
16.00 – Lakitelek – Tiszaalpár öregfiúk futballmérkõzés
18.00 Tánc a színpadon – Szentkirályi Tánccsoport, az Eötvös

Iskola  néptáncos gyermekei és a Kösöntyû Néptánc-
együttes mûsora

19.00 A KÉK BAB ír folk & roll koncertje
Tradícionális ír tánc show a Blackbird Dance Theatre
elõadásában

TÁNCHÁZ KIFULLADÁSIG

Szeretettel várjuk a nap folyamán a bográcsozni vágyókat,
délután pedig bárki kipróbálhatja az íjászkodást.

Sportjátékok, Közlekedj okosan! KRESZ játékok, lepényevõ
verseny, rajzverseny vár mindenkit, aki ellátogat május

elsején a sportpályára.Finom  ételekkel, italokkal vár min-
denkit az Anna Presszó!

Hûsítõ fagylaltot fogyaszthatnak egész nap az Olimpia Bár
gazdag kínálatából.

A majális, a hagyományokhoz híven idén is ingyenesen látogatható.

 

El ne feledje, hogy május utolsó péntekén a

Mákvirág Galériában ismét

megrendezésre kerül a Lakiteleki Kulturális Napok!

A legújabb  rendezvényt TÛNÕDÉS címmel hirdeti meg  
a galéria tulajdonosa, s hívja kiállításra az alkotókat! 

Legyen Ön is a vendége az estébe hajló eseménynek, a sok érdekességnek!

MAGYARORSZÁG ÚJ ALKOTMÁNYA
2011. húsvét hétfõjén (április 25-én)  – a déli harangszót követõen –

Schmitt Pál köztársasági elnök úr a Sándor-palotában aláírta a parla-
ment által egy héttel korábban elfogadott új alaptörvényt. 

Az Alkotmány január elsején lép hatályba.
Schmitt Pál szerint egy mindenki számára érthetõ, egyszerre magyar,

nemzeti, korszerû és európai alaptörvény született, amelyre a magyarok
nemzedékek múlva is büszkék lesznek. A köztársasági elnök úgy fogalmazott: az
új alaptörvény „mostantól, mint a földbe vetett mag, várja, hogy rendelt idejében
szárba szökkenhessen, egyben régi önmagát, a benne lakozó letûnt korok
szellemével, átadhassa a múltnak“. 

„Bízzunk benne, hogy amikor a sarkalatos törvények révén a mostani keret
megtelik majd tartalommal, minden szempont elhangzik az arra rendelt helyen,
az Országgyûlésben, minden érv betölti a maga hivatását, és a többség illõ böl-
csességgel fogadja a kisebbség véleményét is, felelõsséget vállalva az egészért"
– hangsúlyozta a köztársasági elnök, hozzáfûzve, hogy a törvényhozásban a
képviselõknek nem a saját, rövid távú, hanem az egész közösség hosszú távú
érdekeit kell érvényesíteniük, „ha nem így tesznek, saját választóik felé kell majd
elszámolniuk“.

„Bizakodjunk kellõ alázattal, hogy ez a lelket felemelõ ünnep most az új
kezdet esélyét hozza el kivétel nélkül minden magyar ember számára. Legyen
béke, szabadság és egyetértés. Adja Isten, hogy így legyen!“ – így zárta szavait
Schmitt Pál.

A Lakiteleki Újság egy régi imával köszönti a Magyar Nemzet Új
Alkotmányát.

§
„Hiszek egy Istenben,/ 

hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök/

igazságban, 
Hiszek Magyarország /

feltámadásában!“ 

MIATYÁNK, ISTENÜNK,
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELÕTTÜNK SZENT NEVED,
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDEN NAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BÛNEINKET, MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED  VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S
LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTÕL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

HUN IMÁDSÁG

Lakiteleki majális, 2011



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Tatár Viktória (Gyulai Zsuzsanna)

Mócza Zselyke (Farkas Anikó Gabriella)

Takács Dániel Krisztián  (Kocsis Fatime)

Szabó Gergõ (Nedelen Csilla)

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Az éjszakai és a hétvégi orvosi
(sürgõsségi) ügyelet: Tiszakécske

Egészségügyi Központja,
(Egészségház) Szolnoki u. 4.

Tel.: 76/441-435
Az ügyeletes orvos hívása:

06-20/91-57-063

HÁZIORVOSAINK
DÉLUTÁNI RENDELÉSE 
* DR. RÁCZ PÉTER

keddenként rendel;
* DR. KALOCSA ZOLTÁN

csütörtökönként rendel

13-tól 15,30 óráig13-tól 15,30 óráig.
Köszön jük munkájukat !

LAKITELEKI    ÚJSÁG

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:
PAPP KÁLMÁN (1938 )

CSEH MIHÁLYNÉ LÁSZLÓ ETELKA (1950 )
KECSKÉS JÁNOSNÉ NAGY JULIANNA (1921 )
KOZMA GYULÁNÉ TUBAK ROZÁLIA (1929 )

TÓTH ISTVÁN (1949 )
BÓDOR TERÉZIA ZSÓFIA (2004 )

BÓDOR BENEDEK (1999 )
SZABÓ LÁSZLÓ (1929 )

BALLA ÁRPÁDNÉ MONITOR JULIANNA (1939 )
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Sok boldogságot kívánunk!
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Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

Minden hónapban INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT lesz!

Legközelebb: május 12-én  9 – 11 óra között 
dr. Rácz Péter  rendelõjében.

Minden érdek lõdõt  
szeretet te l  várnak!

Beje lentkezés:  te l. :  401-238

Soltészné Nagy Dóra

és Soltész Miklós

ifjú házasoknak sok

boldogságot kívánnak: 

a Kecskés Étterem dolgozói 

DÓRA TIBORT
névnapja alkalmából sok-sok
szeretettel köszöntik: felesége,

kislánya, anyu, testvérei és keresztfia

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szerettem, az nem felejt el.

DÖNCZÕ TIBOR JÓZSEFNÉ

halálának 7. évfordulóján.

Szívemben örökké élsz! férjed, Tibor

Tájékoztató az ebek 2011.
évi kötelezõ veszettség

elleni oltásainak 
lebonyolításáról

A 164/ 2008. (XII.20.) FVM  rendelet elõírja
közegészségügyi és állategészségügyi hivatko-
zással a községben élõ valamennyi eb kötelezõ
veszettség elleni oltását. Ezzel kapcsolatban a
következõkre hívom fel a kutya tulajdonosok
figyelmét:                                                 

1. Oltásra kerül minden 3 hónapnál idõsebb
kutya.
2. A beoltott kutyákat féregtelenítõvel látjuk el.
3. Minden állatnak Kis állat egészségügyi
könyvvel kell rendelkeznie. Ez nem  azonos a
korábban kiadott Eb oltási könyvekkel. 2010-ben
ezeket ingyenesen lecseréltük az új
nyomtatványra. Ha ez elveszett, megrongálódott
vagy az oltáskor nincs a helyszínen akkor újat

adunk ki. Ez  2011-tõl díjköteles. Kérem, hogy az
oltásra minden tulajdonos hozza magával az
oltandó kutya adatait tartalmazó könyvét az
adminisztráció megkönnyítése és a gyorsabb
lebonyolítás céljából.
4. Az oltási helyszíneken és idõpontokban egy
kutya vakcinázása  3000 Ft amely magába
foglalja az oltóanyag árát, a féregtelenítõt, az
Áfát, az igazgatási díjat és egyéb járulékos költ-
ségeket is. Az összevezetési helyszíneken tehát
nem számítunk fel kiszállási és közlekedési
költségeket. 
5. Kérem, hogy a vakcinázás során figyeljenek
az állatvédelmi és környezetvédelmi szempon-
tok betartására. 

Lakitelek községben az alábbi idõpontok-
ban és helyeken lesz  a veszettség elleni

oltás elvégezve:

2011. május 13. péntek

630 –   730 Ricsi butik
végzi: Dr. Mátyus

730 – 800 Szikra 185. Nagy Mihályné tanyája
végzi: Dr. Berényi

830 –   930 Kapás falu 44. sz. fõútvonal mellett
végzi: Dr. Berényi

930 – 1000 Árpádszállás, víztorony
végzi: Dr. Berényi

1000–1100 Autós csárda, Május 1. utca
végzi: Dr. Berényi

1500–1800 Mûvelõdési ház parkolója
végzi: Dr. Mátyus

2011. május 14. szombat

700-1000 Piac tér fénysorompó mellett
végzi: Dr. Berényi

1700-1800 Mûvelõdési ház parkolója
végzi: Dr. Mátyus

2011. május 21. szombat    PÓTOLTÁS

700-900 Piactér, fénysorompó mellet
végzi: Dr. Berényi

Dr. Berényi Ferenc

Dóra Dávidot 
15. születésnapja alkal-
mából sok szeretettel

köszöntik, és vidám gyer-
mekkort kívánnak:

mama, keresztapu és a család többi tagja

Emlékezés
ifj. Tar Mihály 

57. születésnapjára és 
halálának 7. évfordulójára.

„Május volt, de zord decembert hozott a szívünkbe,
mikor elmentél tõlünk örökre, 
Drága fiam, oly korán meghalni miért is siettél, 
mikor úgy szerettünk, és te is úgy szerettél. 
Amilyen rövid volt életed, 
most épp olyan keserû és fájdalmas nélküled.

Emlékeznek rád: édesanyád, feleséged és családod

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik segítettek a nagy fájdalmam elvi-
selésében, a két kisgyermekem tragi-
kus balesete kapcsán. Külön köszö-
netet mondok a polgármester úrnak,
az önkormányzatnak, a képviselõ-
testületnek, valamint az óvoda és az
iskola munkatársainak, a Jutka bolt dol-
gozóinak, hogy erõt adtak, támogat-
tak, segítettek... Minden jóérzésû segí-
tõmnek, együttérzõ embertársamnak
köszönöm, hogy mellénk álltak, hogy
együtt voltak velünk a búcsúztatón! A
polgárõrségnek különösen köszö-
nöm a kitüntetõ figyelmet és azt a határ-
talan segítséget, amiben részesítettek
bennünket.

Bódorné Lendvai Márta
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„VILLANÁSOK“ a képviselõ-testület és az Önkormányzat legutóbbi munkájából:

KEMÉNY DIÓ! (3.)
Kedves Olvasók!

Az elõzõ két alkalommal Felföldi Zoltán pol-
gármester urat kérdeztem Lakitelek életének
fontosabb intézkedéseirõl, most Madari Andor
alpolgármesterrel folytatom a beszélgetést. 

Képviselõként ugyanaz a cél vezérli mindannyiunk munkáját: szolgálni
Lakiteleket,  és az ott élõk érdekében a lehetõ legjobb döntést hozni. Nagyon
nehéz ciklus elõtt álltunk, ilyen tetemes hiánnyal még soha nem találkoztak a
testület tagjai. Ennek faragása intézkedések sorát igényelte. Bizony fájdalmas
döntések is születtek. Soha nem fogadja el könnyen a lakosság, ha a terhei
nõnek. Viszont a problémát kell megoldani. Nekünk, lakitelekieknek! Csak
egymásra számíthatunk! Csak az vezet eredményre, ha átbeszéljük a dolgokat,
megosztjuk a gondokat, s együtt találjuk ki, mi  a legjobb. Persze, hogy nem
tudunk 4500-an egy asztalhoz leülni! Ezért vannak a „nép küldöttei“, a
képviselõk, hogy tudásuk legjavával a lakosság érdekét képviseljék. Egyformán
ható döntés nincs, sajnos valakinek az érdekei mindig sérülnek. Épp ezért na-
gyon nehéz olykor-olykor egy-egy döntést meghozni…

Madar Andor vállalkozó, gazdálkodó. Alpolgármesterként következetesen,
keményen dolgozik, hogy minél átláthatóbbak legyenek az önkormányzati
tevékenységek. Vállvetve segíti a polgármestert a munkájában. Ha kell, felvállal-
ja a konfliktusokat is, de igyekszik a dolgok mélyére látni; megkeresi az összefüg-
géseket a legapróbb dolgok között is. Maximálisan számítok – képviselõként – a
véleményére, a segítségére.

– Andor! Te vagy az egyik új képviselõ, aki eddig még nem foglalkozott
képviselõi munkával. Igencsak bedobott az élet a mélyvízbe, hiszen igen nehéz
idõszakban választattál meg alpolgármesterré a képviselõk által.  Mennyire volt
nehéz a „felszínen maradás“? Nem láttuk, hogy „rúgkapáltál“ volna, igenis na-
gyon céltudatos és célirányos elképzeléseid voltak, vannak az elsõ pillanattól
kezdve, hogy mit is kell tenni Lakitelek érdekében. Honnan ez az erõ?

– A magánéletemben eddig is igen intenzív, folyamatos munkát végeztem, min-
dezt sokszor tanulással fûszerezve. Úgy gondolom, hogy az önkormányzati
munka is hasonló, mint egy vállalkozás, csak egy kicsit nagyobb. Itt is azon elvek
mentén kell gondolkodni és cselekedni, mint a saját munkám kapcsán, mert
különben könnyen csõdbe mehet a vállalkozás a jelenlegi gazdasági helyzetben.

Az elsõ pár hét volt szokatlan a számomra, míg megszoktam a feladatot, az
elvárásokat és a csapatot, akikkel mindezt véghez lehet és kell vinni. Ezután
folyamatosan tudtam összpontosítani az elvégzendõ feladatok sokaságára, ame-
lyek ugyanolyan megoldandó problémák, mint minden más. Mindig is azt vallot-
tam, hogy a problémát meg kell oldani és nem kikerülni,; minden problémának
kell, hogy legyen megoldása, csak meg kell azt keresni.

Lakiteleki szülöttként én is láttam a település fejlõdését, a negatívumokat és a
pozitívumokat egyaránt. Nyitott szemmel jártam folyamatosan, és sok helyi lakos-
sal van napi kapcsolatom, akikkel eddig is megbeszéltük a helyi gondokat. Nincs
ez másként most sem.

– Miként élted meg a szigorú intézkedések sorát? 
– Az intézkedések az elsõ napokban megleptek. Ennek két oka is volt. Elõször is

nem gondoltam, hogy ennyire rossz helyzetben lévõ önkormányzatot vettünk át.
Másik oka késõbb derült ki, amikor jobban belemélyedtem a számok sûrûjébe, hogy
egy vállalkozással szemben sok felesleges tétel szerepel, néha pazarló mértékben.
Itt senki se gondolja azt, hogy a kultúrára, az oktatásra vagy bármilyen feladatra is
gondolnék, csupán a józan ésszel összeférhetetlen tételek is szerepeltek.

Polgármester úrral egységes elveket vallunk a költségvetési koncepció
kialakításának a kezdetétõl. A fõ elv minden téren az volt, hogy az anyagi helyze-
tre való tekintettel mindent le kell csökkenteni a minimumra, vagy megszüntetni,
ami nem kötelezõ.. Jelenleg is úgy gondolom, hogy ez jó döntés volt.
Folyamatosan kell szorítani, azt a bizonyos nadrágszíjat nem lehet kiengedni egy
kicsit sem, mert könnyen összeomolhat az eddig összeállított költségvetés.

– Jó irányban haladunk? Szerinted mik a legfontosabb tennivalók, hogy végre
elinduljunk a gödörbõl? 

– Meggyõzõdésem, hogy jó irányban haladunk. Kicsi sikerek és eredmények

már érzékelhetõk, de hogy a mindennapi életben a pozitív hatását észlelje bárki
is, annak még sok idõnek kell eltelnie.

Véleményem szerint három fontos feladat van jelenleg, amit szem elõtt kell tar-
tani mindenkinek. 

Az elsõ az elõzetes költségvetési koncepció alapján elfogadott éves költ-
ségvetés minél szorosabb keretek között tartása. Szomorúan tapasztalom, hogy
a költségvetés elfogadása óta minden testületi ülésen módosítani kell azt. Ennek
persze van logikus magyarázata is: több esetben is  meg kell tenni, mert az adott
helyzethez, lehetõségekhez kell igazítani.

A második kitûzött cél számomra, hogy az intézményekkel megértetni és elfo-
gadtatni, hogy nagyon szegényes az önkormányzat, nekik pedig át kell gondolniuk
az eddig elvégzett munkájuk alapján a jövõt. Racionalizálni kell a kiadásokat,
lehetõség szerint a minimumra csökkenteni, és lehetõséget keresni a bevételek
esetleges növelésére. Nem célunk egyetlen intézmény bezárása vagy elle-
hetetlenítése sem, de a jelenlegi gazdasági helyzetben szinte kötéltáncosként kell
dolgozni… Nagyon keskeny a lehetõségek ösvénye. 

Magánvállalkozóként nem tudom elfogadni azt az álláspontot, hogy valaki csak
annyit akar dolgozni és úgy,  amennyi fizetést kap. Mindenkinek el kell jutni odáig,
hogy szerencsés az, akinek van munkahelye és ott becsületesen kell dolgozni,
sok esetben fogcsikorgatva, de bizakodva, hogy a munkának meg lesz a
gyümölcse és jön még jobb élet ezután. A saját gazdaságunk sem tudna mûköd-
ni, ha nem a családdal közösen megbeszélve,  egyetértve küzdene mindennap
ki-ki a rábízott feladatokkal. 

Harmadikként említem az önkormányzat fontos feladata az, hogy ne felsõ vízfe-
jként üljön a település nyakán. Az önkormányzat a lakiteleki embereké, õértük kell,
hogy mûködjön, dolgozzon. Sok esetben az önkormányzatnak kell szolgáltatni,
közeledni a lakosság felé, és nem csak mint hatóság mûködjön. Természetesen
nem szabad megfeledkezni a lakosság, mint tulajdonos kötelezettségérõl sem,
mert csak kölcsönösen, a szabályokat betartva lehet jól együttmûködni.

– Mezõgazdasási vállalkozó vagy. Van-e jövõje Lakiteleken akár a növényter-
mesztésnek, akár az állattenyésztésnek, vagy a kertgazdaságnak? Miként
lehetne legalább a háztáji gazdaságot felvirágoztatni? Egyáltalán szükséges? 

– Eddigi életemet mindig végigkísérte a mezõgazdasági munka, bármerre is dol-
goztam, de több mint tíz éve már fõállásként végzem. Ezt a munkát ugyanúgy, mint
bármelyik másikat is csak hittel és teljes elszántsággal lehet végezni, mert külön-
ben nem lesz eredménye, nem jön a siker. Számomra tehát természetes, hogy
hiszek a mezõgazdaság jövõjében, ennek mindig is lesz létjogosultsága. Ugyan-
úgy Lakiteleken is, mint sok kis településen, van jövõje a mezõgazdaság minden
ágának és szerepének; egyre jobban meg kellene erõsödnie! Ez lenne a munka-
helyteremtés és az elszegényedés elleni küzdelemnek az egyik kitörési pontja. 

Nagyon fontos lenne a háztáji gazdaságok visszaállítása, legalább a ház körüli
kertekre korlátozva. Ne csak a fû és a díszkert, illetve parlag területek legyenek
a falusi portán. Sokan el sem hiszik, hogy a kis, tenyérnyi területeken mekkora
értéket lehetne elõállítani, sok mindenben önfenntartóvá válhatnának. Sajnos
azonban a mai családok egyre nagyobb része nem ismeri megfelelõ mélysé-
gében az ehhez szükséges tudást. Véleményem szerint ezen változtatni kell!

– Nagy szerepe lehetne a diákoknak az iskolakert, ahol megtanulják a
gazdálkodást. Régen volt az ún. gazdasszonyképzés! A költségvetésen át a házi
munkáig mindent megtanulhatnak a gyerekek. Fiúk-lányok egyaránt.

– Szerintem két úton kell elindulni. Elsõsorban a felnõttek számára kell igény
szerint oktatást, tájékoztatást szervezni – folyamatosan –, hogy a megfelelõ
tudás birtokába jussanak. A másik fontos út valóban a fiatalok nevelésében,
oktatásában keresendõ. A tanórák között szerepelnie kellene a mezõgazdasági
munkák elsajátításának lehetõségének. A konyhakertben megismernék a
növényeket, gondozási feltételeiket. Már fiatalon törekedni kell a föld és a
növények, valamint az állatok szeretetének átadására. Erre már tettünk is kezde-
ti lépéseket, kialakítottuk az iskolások technikakertjét a Lévai iskola mellett, ame-
lyet az évek alatt folyamatosan bõvíteni szeretnénk néhány gyümölcsfával és
egy-két állatfajjal. Ez jó alapot adhat a pályaválasztásban is, de elsõsorban az
otthoni munkavégzés alapjait tudják elsajátítani.

– A rászoruló családoknak nálunk is biztosítottatok magokat, így néhány kertben
elkezdhették már ezen tavasszal a kertgazdálkodást. Szeretném tudni, hányan
is gondozzák az elültetett magokat, melyen termést hoznak ezek a kertek.
Mert egy-egy családnak csak jelentene valamit az étkezésben! 

Folyt. a köv. oldalon! 3



LAKITELEKI    ÚJSÁG

4 április

A munkahelyteremtés mindennapos téma. A kormány a segélyek csökken-
tésével, megvonásával serkent a munkára. Milyen lehetõségünk van itt,
Lakiteleken? A közmunkaprogram önmagában jelent valamilyen  megoldást? 

– Jelenleg eléggé szûkösek a lehetõségek a munkahelyteremtés kapcsán mind
az önkormányzatnak, mind a vállalkozásoknak. Azt azonban én is úgy gondolom,
hogy az emberek létét segélyekkel folyamatosan nem lehet fenntartani, ez
hosszútávon mindenkinek zsákutca. Az önkormányzat keretein belül jelenleg is
keressük a lehetõségeket a munkahelyteremtésre, erre néhány elképzelés már
kezd kirajzolódni. De nagyszámú megoldást ezek sem tudnak nyújtani. Erre elsõ-
sorban a piaci alapon mûködõ vállalkozásoknak van lehetõségük, de õk is elsõ-
sorban a pályázatok és különbözõ összefogások segítségével érvényesülhetnek.

A helyi munkahelyteremtés egyik fontos része az önkormányzati – részben
pályázati támogatással megvalósuló – beruházásoknál a lakiteleki vállalkozók
elõnyt élveznek. Ez mindenki számára elõnyös és hosszútávon gyümölcsözõvé
válhat. A közmunkaprogram meglátásom szerint csak felszínes, tüneti kezelés,
hosszútávon nem nyújt senkinek sem megoldást. Arra alkalmas lehet (ez kor-
mányzati szándék is), hogy egy induló vagy fejlõdni szándékozó vállalkozást az õ
segítségükkel beindítani, és ha tud mûködni, akkor a dolgozókat állandó alkalma-
zottként foglalkoztassák a továbbiakban.

– Hamarosan elkészül az energetikai program, a képviselõk megszavazták
annak elfogadását. Mit takar ez a program, milyen fejlesztések valósulnak meg
általa?

– Az energetikai program kapcsán két pályázat kerül beadásra. Az egyik
pályázatban az emeletes iskola, óvoda és az egészségház fûtési korsze-
rûsítésének felújítása és a gázfûtésrõl a fatüzelésre való átállása valósulna meg.

A másik pályázatban a Polgármesteri Hivatal, a mûvelõdési ház és a rendõrsé-
gi épület kerülne teljes felújításra. Ebben nyílászárócsere, homlokzat, és
tetõszigetelés, fûtés és világításkorszerûsítés szerepel.

Mind a két beruházás  akkora költséget igényel, hogy az önkormányzatnak csak
a 80 %-os pályázati támogatással lenne lehetõsége ezeket megvalósítani. Ezekre
nagy szükség van, nem lenne érdemes egyetlen részt sem kihagyni, ez mind gaz-
daságosabbá tenné az épületek fenntartását és a második pályázat kapcsán a
homlokzat és a tetõ is teljesen megújulna; kulturált, szép intézményekké válnának.

Napjainkban a fatüzelésre való átállásra azt mondja mindenki, hogy fûtéskorsz-
erûsítés. Sajnos az energiaárak rohamos emelkedése hozta ezt magával, míg egy
falusi épület fûtése megfelelõ háttérrel még mindig olcsóbbnak mondható. Az
önkormányzatnak megvan a lehetõsége, hogy önköltségi áron beszerezze
(megtermelje) a szükséges tûzifát, ill. az aprítékot. Ezek elõteremtése jelentõs
kézimunkát igényel, ezzel is munkahelyeket teremtve.

Ami nagy öröm, hogy ezen beruházás révén felújulhat a mûvelõdési házunk is;
végre elfogadhatóbb, méltóbb állapotba kerülhet a kultúra egyik épülete. Mikorra
várható ez a beruházás?

Az önkormányzat részérõl már régi tarozás a mûvelõdési ház felújítása, és
ezután remélhetõleg a falu intenzív vérkeringésébe való bekapcsolása. Mire
megjelenik az újság, addigra ez a pályázat beadásra kerül. Szerencsés esetben
kisebb hiánypótlások után még ebben az évben alá lesz írva a nyertes pályázati
szerzõdés, és jövõ évben a jelentkezõ kivitelezõk közül közbeszerzés útján
kiválasztjuk azt, aki elvégzi a beruházást. Ez egy eléggé összetett beruházás
lesz, nyílászárócserék, hõszigetelés, fûtési és világítási rendszer teljes cseréje, a
tetõn napelemek létesítése… Ez a munka sok szakembert, szerteágazó tudást
igényel; így feltehetõleg több cég fog  egyszerre dolgozni.

– Április vége van, és az útjaink még mindig rendkívül rossz állapotban. Az egyik
legsürgetõbb, megoldásra váró probléma.  Kinek a feladata ezt végre megoldani,
hiszen minden ülésen kérik a képviselõk a munka azonnali kezdését?!

– Az utak állapotával én is, mint minden itt élõ ember tisztában vagyok. Magam
is gyakran bosszankodom ezért, de ahhoz, hogy a megfelelõ és költségkímélõ
megoldást tudjunk végrehajtani, több idõ kell, mint azt elõször én is gondoltam.
Mindezek mellett azonban más feladatot is meg kell az illetékeseknek oldani,
nincs olyan csapatunk, akinek csak egyedül ez lenne a feladata.

A  jelenlegi terv, amely alapján el lesz végezve a kátyúzás, önerõs kivitelezésrõl
szól. Bekért árajánlatok alapján lesz kiválasztva a legkedvezõbb üzem, aki leszál-
lítja naponta az aznapi meleg aszfalt szükségletet. A településen sok
munkanélküli van, akik szívesen jelentkeznének ezekre a munkákra. A minimális
gépigény kölcsönzéssel megoldható, így a lehetõségekhez mérten a legolcsóbb
megoldást alkalmazzuk. A helyi munkaerõ remélhetõleg biztosítékot ad, hogy a
kivitelezés úgy készül el, mintha azt mindenki magának készíti, hiszen õ is
ezeken az utakon fog járni még nagyon sokáig.

– Nem csak útjaink, egyes önkormányzati egységek is rendkívül lepusztult
állapotban mûködnek. Nem vet jó fényt az itt élõkre sem a temetõ, sem a
Tõsfürdõ. Szemetelés, elhanyagoltság, nemtörõdömség jelei mindenütt – mond-
ják  a látogatók és a vendégek is. Nem azonos kategória a kettõ, de ide látogat-
nak legtöbben más helyrõl érkezõk. Hogyan lehet máshol megoldani azt, hogy
igényesek a környezetükre az emberek?

– A település állapotát az utóbbi  hónapokban sikerült eléggé aprólékosan megis-
mernem. Erre nagy szükség volt, hogy felállíthassunk egy rangsort az elvégzendõ
feladatokról. Ezek között elsõk között szerepel a temetõ és a Tõserdõ.

A temetõvel kapcsolatosan a képviselõ-testület az áprilisi ülés elõtti napon
helyszíni bejáráson vett részt. A tapasztalatok és az észrevételek jegyzõkönyvbe
lettek rögzítve, amely alapján az elvégzendõ feladatokról egy lista lett átadva a
temetõ üzemeltetõjének. Az esetleges feladatok el nem végzése szankciókat von-
hat maga után az üzemeltetõre. Elképzelhetõ, hogy lakossági összefogásra is szük-
ség lesz a megfelelõ kulturált állapot kialakításához.  (Azt a rengeteg szemetet a
kerítésen túlra több mint valószínû, hogy a helyi lakosok között élõk dobálták ki!)

A Tõsfürdõnek eddig nem volt kinevezett vezetõje, nem volt eddig tapasztalható
a felelõsségteljes munkavégzés. Május 1-jén új vezetéssel fog megnyitni a strand
és az autós kemping, új szemlélettel és gondolkodásmóddal vezérelve. Remé-
nyeim szerint, ha az idõjárás kegyes lesz, nagy változásokra lehet számítani!

A Tõserdõ kapcsán az a személyes véleményem, hogy az embereknek
lehetõséget kell nyújtani a kulturált szórakozásra, kikapcsolódásra. Ezen
feltételek megteremtése a mi feladatunk. 

Mind a Tõserdõben, mind a temetõben megfelelõ számú és méretû szemét-
gyûjtõk kihelyezése elengedhetetlen. Ezek után lehet és kell is elvárni az igényes
környezeti állapot fenntartását.

– Hamarosan megindul a turisztikai szezon. Elkészül a kalandpark is. Mi lesz a
Tõserdõvel és a Tisza környékével? Nemzeti Park, KEFAG, az állam, az önkor-
mányzat… és még ki tudja, hány tulajdonos van. Lesz már végre remény arra,
hogy a sok tulajdonost leültetjük egy asztalhoz, és tárgyalunk velük? Hiszen a mi
lakóhelyünkön alakult ki a természet csodás tölgyese, nemzeti parkja, a mi
érdekünk, hogy biztonságos, elfogadható legyen a jövõben is, s ennek
megfelelõen éljünk környezettudatosan.  A sarkunkra kellene végre állnunk, és
megkövetelni a rendet a Tõserdõben! Lehessen ott sétálni, túrázni – mint haj-
danán lehetett – anélkül, hogy elbotlanánk a kidõlt fatörzsekben, vagy épp ránk
szakadjon egy hatalmas faág. Sajnos az erdõgondozás legcsekélyebb csíráját
sem láthatjuk a Nemzeti Park által elfoglalt területünkön. Vagy az lenne a
megoldás, amit láthatunk: a sétánytól az alpári útig egytallóra kivágják az összes
fát? Nagyon siralmas a látvány. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a fa is megöregszik,
akár az ember. Hol van a fokozatosság elve? Az erdõgazdálkodásé?

– Májusra van kitûzve a megbeszélés a Kiskunsági Nemzeti Park idén kine-
vezett igazgatójával. A testületnek határozott elvárása van a Nemzeti Parkkal
szemben, ebben mindannyian egységes állásponton vagyunk. Mindenki számára
elfogadható közös álláspontra szeretnénk jutni, amelyben egy élhetõ, szép, kul-
turált és mégis természetes tájat szeretnénk kialakítani a Parkkal közösen.
Szakmérnöki tanulmányaim kapcsán volt szerencsém tanulmányozni hazánk
összes nemzeti parkját, és tudom, hogy a megfelelõ akarattal megtalálhatjuk a
közös utat. Azt, amely mind a két félnek és a természetben élõ szervezeteknek
is a legmegfelelõbb.

Az önkomrányzat jelenlegi vezetése elkötelezett a fennálló problémák
megoldása iránt, nem problémakerülõ! Minden ügyet addig tartunk napirenden,
amíg valamilyen  – számunkra kedvezõ – megoldást nem találunk, ha erre kis
esély is mutatkozik. Ezek közé tartozik a Tõserdõ teljes felülvizsgálata és
„újraélesztése“.

– Rendkívül ocsmány még mindig az állomások, vasúti megállók épülete. Hiába
a sok jelzés, hiába az írogatás, még csak válaszra sem méltatnak bennünket.
Ezek szerint a tulajdonosnak nem fontos. Mi lenne, ha önkényesen kezdenénk
valamit ezen épületekkel? (Akkor minden bizonnyal felébrednének, s
érvényesítenék a jogaikat!)

– A jelenlegi látvány magáért beszél, mindenki számára lehangoló képet mutat,
kiváltképp, hogy a vonattal ideérkezõk ezzel szembesülnek az elsõ pillanatban.
Attól azonban óva intenék, hogy önkényesen magán akciókba kezdjenek, mert
rövid idõn belül szembe találja magát az igazságszolgáltatással. 

Kezdõdtek tárgyalások A MÁV-val, de ez ügyben most folynak az egyeztetések.
Azonnal értesítjük a lakosságot, ha eredményesen zárul a megbeszélésünk.

– Rojtosra beszéltük már a szánkat, hogy pazarló a közvilágítás, mégsem
történik semmi sem; vagy iszonyú lassan néha valami. 

Folyt. a köv. oldalon.
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Továbbra is vannak helyek, útkeresztezõdések, ahol 3-4 lámpatest világít egy
csoportban. Mind az üdülõtelep, mind Árpádszállás fényárban úszik télen-
nyáron… Az önkormányzat elõtt az orvosi rendelõkig két sorban égnek  a lámpák;
az oszlopok mellett kandelábereken is… Jele nincs a spórolási szándéknak!  Sõt,
új közvilágítást szereltek fel külterületi útszakaszokon. Hogy van ez?

– Mint már az elõzõekben is elmondtam, nagyon sok mindennel kell, hogy
egyszerre foglalkozzunk. Ezek közé tartozik a település közvilágítása is, ami nem
csak nekünk, de a messzirõl érkezõk számára is túlzott és pazarló. Azonban ez
sem olyan egyszerûen megoldható feladat, mint sok minden más sem az életben.
A kiépített közvilágítási hálózat a létesítés után teljes jogkörrel a szolgáltató tula-
jdonába került. Így önkényesen nem nyúlhatunk hozzá egyetlen eleméhez sem,
egyetlen égõt sem vehetünk ki. Azon vagyunk, hogy megtaláljuk a megoldást a
szûkös keretek között úgy, hogy jogszabályokat ne sértsünk. Mindazon tények
ismeretében kell cselekednünk, hogy egy tizenöt évre kötött szerzõdés közepén
tartunk, amely nagy kötelezettséget ró a községre.

Az új közvilágítás létesítése a jelenlegi testület tudta és hozzájárulás nélkül való-
sult meg. Ennek vizsgálata és egyeztetése folyamatban van, addig érdemi infor-
mációkat nem tudok megosztani.

– Megindult a parkosítás a Templom téren, a Tisza-partján, a fürdõ mentén.
Nagy örömmel töltött el valamennyiünket az összefogás e tevékenység
érdekében. Kiszedték a nyárfatuskókat a mûvelõdési ház elõtt; ott is tervezzük a
parkosítást – mégpedig lakossági összefogással.

– A parkosítás, a szép környezet minden egészségesen gondolkodó ember
számára fontos elem az életben. Polgármester úrral mindketten külterületen
élünk –  viszonylag nagy területen –, a növények kedvelõiként. Megfelelõ rutin-
nal és tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy az elsõ hónap után már tudtuk, a
parkosításra nagy szüksége van a falunak; ez iránti szándékunkat ki is fejeztük
rövidesen. 

Az elmúlt húsz évben jelentõs növényültetés nem történt a közterületeken, az
addigra telepített növényállomány napjainkra leöregedett. Ezeket szükség szerint
le kell cserélni, illetve az üres részeket pótolni kell. Ennek volt elsõ lépése a
Templom téren a felújítás, melyet jövõ tavasszal a mûvelõdési ház környékének
rendbetételével és parkosításával kívánunk folytatni. Szerencsére viszonylag sok
zöld területtel rendelkezik az önkormányzat, és minden évben igyekszünk majd
egyet-egyet felújítani. Reményeink szerint mire elkészül a mûvelõdési ház körüli
park– teljes egészében –, addigra kész lesz az új játszótér is.

A választások elõtti összejöveteleink alkalmával rövid idõ alatt tisztán láthatóvá
vált mindannyiunk számára, hogy nagy az igény a lakossági összefogásra, a
közös megmozdulásra. Ez be is bizonyosodott már az elsõ alkalommal, hogy ilyen
nagy volt az érdeklõdés.Minden felajánlónak és aktív résztvevõnek ezúton is
szeretném megköszönni a részvételét, segítségét. Nevük szerepelni fog egy a
parkban felállításra kerülõ táblán. Segítségükre és részvételükre a továbbiakban
is számítunk. Nagy szükség van rájuk is, és mindazokra, akik most különbözõ
okok miatt lemaradtak.

– Köszönöm. Teljes biztonsággal állítom, hogy folytatjuk a KEMÉNY DIÓ kérdé-
seire a választ. Önöktõl – kedves Olvasók – pedig várjuk a kérdéseket,
észrevételeket! Választ a polgármester, illetve az alpolgármester úrtól várunk
majd.                                                                                        Czinege Edit

DAOP 2 1 1 E Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra!

Európai Uniós támogatásból kalandpark és 
úszó stég épül Lakiteleken

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata egy manapság igen népszerû
szórakozási és sportolási lehetõséget biztosító kalandparkot, valamint úszó
stéget és csónakkikötõt kíván kialakítani a Tõserdõben. Ez a turistacsalogató
beruházás 17 millió forintos európai uniós támogatással valósul meg az idei tur-
isztikai szezonra, valamint több helyi lakosnak is munkát biztosít.

A projekt elsõdleges célja a turisztikai szezon meghosszabbítása, valamint vál-
tozatos programkínálat biztosítása a helyi lakosság és az ideérkezõ turisták

számára. A kalandpark a Tõsfürdõ területén talál-
ható erdõs részen lesz kialakítva, ahol 640 m
hosszú kalandpálya kerül felállításra a fák korona-
szintje alatt. A kötélpálya rendszerben a gyerekek
és a felnõttek számára külön pálya készül, de egy
gyakorló pálya is felállításra kerül. A Holt-Tisza
élõvilágának megismerése, a sport, és a rekreáció
érdekében túracsónak bérlésére, a vízre szállás,
kiszállás megkönnyítésére pedig úszó stég kerül
kialakításra. A beruházás megvalósítását az árvíz
többször akadályozta, de a tervezett befejezési
határidõt elõre láthatóan tartani lehet, így július
végétõl birtokba vehetik a területet az érdeklõdõk. 

Bõvebb információ:
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata 

– Csikós Mihály – 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Tel: 76/449-011 Fax: 76/449-055

www.lakitelek.hu  E-mail: beruhazas@lakitelek.hu

Tõsfürdõ
NYITÁS: 

május 7-én!
Felhívjuk Kedves Vendégeink figyelmét, hogy technikai okok
miatt a fürdõ május 7-én, szombaton nyit.
A megértésüket köszönjük!

A NYITÁS NAPJÁN MINDEN LÁTOGATÓT 
KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAKKAL VÁRUNK!

További információért forduljanak hozzám bizalommal:
Czinege Orsolya fürdõvezetõ

06-70-337-66-56

A POLGÁRÕRSÉG
célja az ország közrendjének és közbiztonságának segítése; a határ-
õrizetben, a környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek
megelõzésében és kezelésében, a társadalmi bûnmegelõzésben
való lakossági részvétel; illetve az önkormányzatok és a lakosság
közötti bizalom erõsítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme. 

Lakiteleken is 1991-ben alakult meg a helyi szervezet; több mint  50 tagja van
már; sõt, megalakult a lovas járõrszolgálat is – közel 20 fõvel – az országban
az elsõk között. Minden éjszaka járõröznek a polgárõreink a lakosság védelmében.
Jelentõsen csökkent is a bûnözés településünkön. Ki lettek tiltva a házaló árusok
is. Ha mégis betévednek, azonnal intézkednek, nehogy besurranás történjen. 

Kérjük, jelezzenek minden gyanús autót, egyént, eseményt: Török Nándor:
30/531-65-18; Szabó Mihály: 30/370-04-81. Heinrich Gábor 20/539-58-99.

Sajnos a megszorító intézkedések miatt igen kevés a polgárõrség pénze, már-
pedig a folyamatos járõrözéshez több kell. Ha Ön is úgy gondolja, hogy akármi-
lyen csekély összeggel is, de támogatni tudja Lakitelek közbiztonságát, azt na-
gyon köszönjük! Mindannyiunk érdekében! Számlaszám: Lakiteleki Takrékszövet-
kezet: 52000018-11100063 Lakiteleki Polgárõrség (06-30-621-18-32)
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Kökény Hajnalka verse:  

Nyugdíjas Napra

– ISTENEM! Csak egy érintõ kezet kérek!
Rohan az élet, s én nagyon félek.
Félek, hogy mit hoz majd a holnap,
Megmaradok-e tisztának, jónak?
Félek, hogy marad-e még könnyem,
S hitem, hogy mindezt szavakba öntsem?
Kulcsolhatom-e kezeim imára,
Lesz-e még erõm a napi munkára?
Könyörgök hozzád Istenem,
Segíts át a nehéz éveken!

És így szól az én Uram hozzám:
– Látod a fényt, ott a hegyek ormán?
Amott már kiderült az ég,
Szivárványszínekben káprázik és kék.
Ne félj, hisz melletted vannak, kik szeretnek,
Van hát értelme az életednek.
Unokák szeme tele csillogással,
Ha téged látnak!
Gyerekeid is szeretettel várnak,
Gondolatban õk a bajban is melletted állnak.
Akkor is, ha látszólag nincs idejük rátok,
Szeretetük talán így is láthatjátok.
Elszóltja õket a munka és az élet,
De ugye milyen jó érzés, mikor hazatérnek?!
Ha jó szóval, mosolyogva közelednek hozzád,
Én is látom olykor elégedett orcád.

– Nyisd ki hát szívedet, nyisd ki a világra,
Éld a napjaidat szelíd-boldogságba’,
Járja át a lelked az igaz szeretet,
Legyen Áldott egész további életed! 

Anyák napjára

ELMARADT KÖSZÖNTÕ 
ANYÁK NAPJÁRA...

Üres maradt a kerti szék, melyben 
anyám pihengetett nemrég,

lábánál kedvenc kutyája leste ninden tekintetét.
A kora tavaszi bágyadt napsütésben 
hunyorogva, olykor dideregve várták 

a tavasz közeledtét.
De a tél útóvédje, a zúzmarás köd 

még keményen tartotta magát.
A máskor meleget hozó Sándor, Józsefek 

hóval köszöntöttek ránk.
Ahogy a tavasz késett, egyre 
fáradtabb, türelmetlenebb lett.

Ételhez, italhoz nem nyúlt, Tv-t nem nézett, 
az olvasás  sem érdekelte, pedig korábban
a Harry Potter minden kötetét kiértékelte.

Már nem követte tekintete a vonuló felhõket, 
a madarak röptét, sirályok körözését.

Gondolatban messze járt...
Késõn vettük észre, hogy elindult a nagy útra, 

ahova mindenki egyedül megy el.  
Õ csak ment rogyadozó léptekkel, vállán
kilenc évtized  magára vállalt terhével, 

ment és nem nézett vissza ránk. 
Februárban volt 90 éves
március 31-én halt meg. 

Nyugodj békében! 
Isten veled!       

Kecskés Sándor

ANYÁK NAPJÁN köszöntjük 
édesanyánkat, Hegyi Rozáliát

Fia és lánya

„Olyan kapocs köt  hozzád,  
Mely  összeköt  egy é le ten át .  
Nem tépheti szét senki, semmi,
Hidd e l,  a  gyermek is  
nagyon tud szeretn i! “

Is t e n  é l t e s s e n!

„Nem az a leghatalmasabb,
aki ország-világ ura.
Nem az a leghatalmasabb,
aki szelek, tengerek fölött
uralkodik.
Nem az a leghatalmasabb,
akinek a legtöbb öldöklõ
fegyvere van,
az sem, akinek legnagyobb
a kincse, gazdagsága,
hanem az a leghatalmasabb,
aki embert szül a világra.“

Igen, csodálatos kincs van a kezünkben, életet adhatunk egy másik
szellemi lénynek, egy kis embernek, egy kisbabának, aki „minket válasz-
tott“ fejlõdése céljából, mert minket látott, talált a legjobbnak a
neveléshez, tapasztalatszerzéshez, a családi kötelékhez, a szeretethez.

Az anya által nevelõdik a gyermek jóra, tisztességre.
(Természetesen a férfiak, az apák is részesei ennek... nélkülük sokkal
nehezebb... Együtt a legjobb, a leghatékonyabb, a legbiztonságosabb...)

De mégiscsak a nõ, az anya az, aki nagy felelõséggel irányítja a dol-
gokat – vagy legalábbis így kellene lennie...! Õ a család „oszlopa“, aki a
két vállán, illetve az ölében tartja ezt a nagy egységet: a családot. Õ
dajkálja, dédelgeti, ápolja, dúdolja álomba gyermekeit; ugyanakkor õ
adja a „családi tûzhely melegét“ is. Õ végzi a házi munkák jelentõs
részét, õ felügyeli a nevelés, a tanulás alapvetõ feladatait... Õ szor-
goskodik legtöbbet a kertben, õ megy bevásárolni, õ tartja a fejében a
mindennapok tennivalóit. Nem mellesleg ellátja a munkahelyi feladatait
is! Hiszen õ az anya, a feleség, a nagymama, a társ, a kollegina, a barát-
nõ, ... Vagyis a NÕ! 

Május elsõ vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat.  De valójában
az év minden napján köszönteni kellene õket! Hálát adni azért, hogy fel-
nevelt, dédelgetett, erõt adott..., s megtanított mindenféle jóra.
Megtanította, hogyan kell fõzni, mosni, vasalni, takarítani, vendéget várni
és fogadni.  Hogyan kell ünnepelni..., miként is kell az ÉLETBEN a
sarkunkra állni...

Mit is tart a mondás? „Az Isten nem lehet ott mindenhol, ezért
teremtette az anyát.“ Ám amikor az Isten az Édesanyát teremtette,
különös figyelemmel tette azt, mert azt is tudta, hogy milyen sok
teherrel, feladattal látja el.
Ám nem csak erõs, gyengéd is...
Nincs az az erõs anya, aki könny nélkül kibírja, a maszatos arcú és kezû ki-
csinye szeretõ ölelését, selypes köszöntõjét... majd amikor az iskolás gyer-
meke a csokorral elé áll, s szavalja: „Kicsi az én szívem, kicsike darab-
ka, /Édesanyáméból úgy van kiszakítva.“

Aztán a vágtázó idõ elõrehaladtával az õszülõ gyermek a bordó rózsa-
szállal megáll a hófehér hajú édesanyja mellett, s annyit mond: KÖSZÖNÖM,
ÉDESANYÁM! Nos, akkor tudjuk, hogy a „feladatunkat“ jól végeztük. 

És ha majd az unokák hada sorakozik, s egyenként ugyanolyan masza-
tos kézzel öleli át a nagymama nyakát a kisunoka, mint tette azt az õ gyer-
meke, és boldog mosollyal mondja: „SZERETLEK, MAMI!“; akkor lehetünk
valóban biztosak abban, hogy  tényleg megtettük azt, amire rendeltettünk... 

Isten éltessen és áldjon minden anya és nagymamatársamat! 
Isten éltesse erõben, egészség-

ben – még nagyon-nagyon sokáig
– az én ÉDESANYÁMAT!

Czinege Edit

„Anya, ki vigyáz ránk, kinek
dúdolása álomba ringat, s oly
széppé teszi az ébrenlétet is, mint
az álmokat.“ 

A szeretet az egyetlen 
Kell egy tiszta vízû tó,
egy óriási rét,
ahol a gondolat nincs gúzsba kötve,
hol sárkányt fúj a szél.

Kell egy sûrû lombú erdõ,
sok énekes madár,
ott rejtõzhetsz a bánatoddal,
hogy új erõt találj.

Kell egy égig érõ hegycsúcs,
kell mély szakadék,
ott értelmet kap minden perced,
mely porrá hullna szét.

Kell egy mindent rontó nagy vihar,
egy õszinte világ,
ahol a csodákat, mit elképzeltél,
együtt éljük át.

Kell egy hely, az otthonod,
egy asztal és egy szék,
s az érzés, mi halva volt,
a Napban olvad szét.

Kell egy ember is, egy óriás,
s az együtt mondott szó,
hogy a szeretet az egyetlen,
mi neked is, nekem is jó.

Ha a kérdésedre nincsen válasz,
nincsen felelet,
egyszerû, csak arra gondolj,
legyen szeretet.

És az égbõl az angyalok
úgy néznek majd reád,
megszületett ím prófétájuk,
az új emberkirály.

Ha a kérdésedre nincsen válasz,
nincsen felelet,
olyan egyszerû, csak arra gondolj,
legyen szeretet.

Ha a kérdésedre nincsen válasz,
nincsen felelet,
olyan egyszerû, csak arra gondolj,
legyen szeretet.

Ha a kérdésedre nincsen válasz,
nincsen felelet,
olyan egyszerû, csak arra gondolj,
legyen... legyen szeretet.  (Kormorán-dal)

A szeretet mûködteti a világot. 
Összeköti a szíveket, 

igazi éltetõ erõ... 
és az egész életünk arról szól, 

miként tudjuk megtanulni a
SZERETETET! 

Semmi másról. Hiszen mi is a
szeretet energiáiból vagyunk teremtve!



Kedves Olvasóink!

Március 23-án érkeztek Kecskemétre
az ÁFEOSZ Szakközépiskola partner-

iskolájának, a németországi Rüsselsheim város
Alexander-von-Humboldt-középiskolájának diákjai.
Közülük ketten, Dirk Raab és Drasko Kragic két napig
a lakiteleki iskola vendégei voltak. Német, magyar és
történelem órákat látogattak, s a gyerekek nagy
örömére be is kapcsolódtak a munkába.

2011. március 29-én  helyi népdaléneklõ
verseny volt  a lakiteleki Eötvös Iskolában

Az eredmények:
5-6. évfolyamon 

I. helyezést ért el Kiss Barbara 5. c
II. helyezést ért el Váradi Fruzsina 6. a
III. helyezést ért el  Aszódi Janka 6. a

7-8. évfolyamon 
I. helyezést ért el Bártfai Anna 7. b
II. helyezést ért el Fûz Annabella Kata

Horváth Kitti 7. a
Felkészítõ tanáruk: Szekeres János Zsoltné

Ez a verseny volt az Eötvös Iskola VI. országos
Kölcsey Ferenc népdaléneklõ és felolvasó
versenyének selejtezõje.
A döntõt a Népfõiskolán rendeztük meg április 15-én,
pénteken. Az ország minden tájáról 39 gyermeket és
felkészítõ tanáraikat láttuk vendégül. A zsûri elnöke
Buda Ferenc Kossuth-díjas költõ, tagjai pedig Lezsák
Sándorné, a Népfõiskola igazgatója, Harmatos Áron-
né iskolánk nyugalmazott igazgatója, Kubinyi Attiláné,
az M. Bodon Pál Zeneiskola igazgatóhelyettese,
Vadas László iskolánk népzene tanára, valamint a
Szülõi Munkaközösség képviseletében Verzár
Csabáné voltak. Idén elõször a hagyományos nép-
daléneklés mellett nem versmondásban mérték össze
tudásukat a felsõ tagozatosok, hanem 
Felolvasásban. 2011-ben emlékezünk Mikes
Kelemen halála 250. évfordulójára, ezért az õ le-
veleibõl kellet egyet kifejezõen elõadni a gyer-
mekeknek.

Helyesíró verseny eredménye

Tiszajenõn a Szent István Általános Iskola és Óvoda
Szent István tanulmányi versenyt rendezett 2011.
április 7-én.

Eredményeink a következõk:
Matematika versenyen

Nagy Zsuzsanna 3. b     5. helyezett
Tóth - Péli Áron 4. a     4. helyezett
Kovács Marcell 4. b      5. helyezett
Sütõ Eszter 6. a             3. helyezett
Dobos Zoltán 7. b         1. helyezett
Rozsnyói Katalin 8. b   2. helyezett 

Mesemondó versenyen
Nagy Nikolett 3. a        7. helyezett

Versmondó versenyen
Kökény Hajnalka 7. a    1. helyezett

Történelem versenyen
Eötvös Iskola 5. osztályos csapata 2. helyezést ért el. 
Tagjai:       Nagy Mihály 5. a, Tombácz Adél 5. b,  

Kis Zsófia 5. c

A hagyományos Buzás Napok rendez-
vénysorozat tanulmányi versenyein kivá-
lóan szerepeltek diákjaink Nyárlõrincen
2011. 04. 15-én.
Eredményeink:

Helyesírási, nyelvhelyességi verseny

Gyenes Renáta 6. c osztályos tanuló 1. helyezett
Gál Krisztina 8. b osztályos tanuló     2. helyezett

Matematika verseny

Sütõ Eszter 6. a osztályos tanuló           1. helyezett
Dobos Zoltán 7. b osztályos tanuló         2. helyezett
Rozsnyói Katalin 8. b osztályos tanuló    1. helyezett

Mûvészeti verseny

Nagy Martin Gábor 6. a osztályos tanuló 1. helyezett
Sánta Márton 7. a osztályos tanuló           1. helyezett
Urbán Henrietta 8. a osztályos tanuló       2. helyezett

Fiú fociban
1. helyezést értünk el, ezzel elhozhattuk a Buzás Kupát.

Az iskolába jövõ nagycsoportos óvodásokról beszél-
gettünk az óvó nénikkel március 30-án. Az évtizedes
hagyományra visszatekintõ megbeszélések nagyon
jól szolgálják az óvoda-iskola átmenet gördülé-
kenységét. A tapasztalatokról, az iskola által nyújtott
lehetõségekrõl másnap tájékoztattuk a szülõket.
Ekkor még nem tudtuk, lesz-e lehetõségünk arra,
hogy három elsõ osztályt indítsunk. A gyermekek
április 2-án rendben beiratkoztak, s Lakitelek Önkor-
mányzata legutóbbi ülésén a létszámok ismeretében
úgy döntött, hogy biztosítja a három osztály indításá-
nak feltételeit. Ennek értelmében az 1. a osztályt Antal
Attiláné, az 1. b osztályt Juhász Jánosné, az 1. c-t
pedig Káré Gáborné fogja vezetni. A szülõk számára
április 28-án, szerdán tartottunk megbeszélést a cso-
porbeosztásról, a következõ tanévvel kapcsolatos
tudnivalókról.

Április 4-én 26 gyermek és 4 kísérõ pedagógus
utazott lengyelországi testvériskolásainkhoz
Pogwizdowba. Az egy hetes út során nagyon gazdag
programban gyönyörködhettek a résztvevõk, melyrõl
fényképes beszámolót következõ lapszámunkban
olvashatnak. Lengyel barátaink a nyáron érkeznek
Lakitelekre, szeretnénk remélni, hogy mi is viszonozni
tudjuk a kedves vendéglátást.

Erdélyben, Vice településen ottani testvérisko-
lánknak új vezetõje van. Lapohos Ella asszony a
közigazgatásban vállalt állást, helyére Bakó
Zsuzsanna került az igazgatói posztra. Sok sikert kívá-
nunk munkájához. Vicei barátaink május 14-én ren-
dezett hagyományõrzõ fesztiváljukra iskolánk néptán-
cosait is meghívták. A gyermekek Sallainé Gyõri Csilla
és Sallai András vezetésével készülnek a fellépésre.

Április 8-án és 9-én rendeztük 16. országos
történelmi versenyünk döntõjét a Népfõiskolán. A
Pázmány Péter életét és korát feldolgozó játékon 106
csapat vett részt, a középiskolások kicsit többen
voltak az általános iskolás korosztálynál. A három
írásbeli forduló után a középdöntõt már Lakiteleken
írták a csapatok, s a szóbeli döntõt mindkét

korosztályból a 12 legjobb csapat játszotta. Az elsõ
három helyezett jutalma az, hogy a nyári szünetben
egy zarándokcsoporttal végigjárhatják Pázmány Péter
felvidéki és ausztriai tartózkodásának legfontosabb
állomásait. A középiskolások közül a tatabányai
Kossuth Lajos Szakközépiskola csapata gyõzõtt, akik
a budai Ciszter Gimnázium és a balassagyarmati
Szent Imre Gimnázium csapatát elõzték meg. Az
általános iskolás korosztályban a jászberényi
Belvárosi Általános Iskola csapata diadalmaskodott
megelõzve a makói Almási Iskola és a kalocsai
Eperföldi Általános Iskola csapatát.

A Tölgyfa Sportegyesület birkózóinak hírei

Elsõ alkalommal rendezték meg a Papp László
emlékversenyt Szentesen április 9-én. A közepes
mezõnyben jól szerepelt a csapatunk. 10 egyesület 70
indulója vett részt ezen a versenyen.
Eredményeink:
I. helyezett 50 kg-os súlycsoportban Szilvási Dávid
II. helyezett 24 kg-os súlycsoportban Mócza
Bendegúz

69 kg-os súlycsoportban  Berente Erik
II. helyezett 63 kg-os  súlycsoportban Körmöczi
László
Köszönjük Mócza Istvánnak, hogy elvitte a versenyzõ
gyerekeket Szentesre!
Gratulálunk a szép eredményért Balla Attilának és a
versenyzõknek!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG

április

Az Eötvös Iskola a 2007-ben kiírt  TIOP 1.1.1
pályázaton 32 számítógépet, 9 interaktív táblát,
szervert és feleltetõ rendszert nyert. A pályázat
elhúzódása miatt a gépek csak most érkeztek meg.
Tanulóink Nyárlõrincen és Lakiteleken a tavaszi
szünet után vehetik birtokba a korszerû eszközöket.
Harmatos Zoltán és Rozsnyói Ákos az elmúlt héten

szerelték be az új berendezéseket.

Április 11-én az iskolai kis harang szavával
köszöntünk el Bódor Teréztõl és Bódor
Benedektõl. A diákok emlékköve elõtt mécsest
gyújtottunk. Az óvó nénik, iskolásaink, pedagó-
gusaink, az Önkormányzat képviselõ-
testületének tagjai közösen vettek búcsút a
tragikus hirtelenséggel elhunyt gyermekektõl.

7



Május 1. Húsvét második vasár-
napja az Isteni Irgalmasság

ünnepe,  a Szûzanya hónapjának
kezdete,anyák napja, II. János Pál
pápa boldoggá avatásának napja

I. János Pál pápa
„Misericors et miserator“k.
2005. május 5-én kelt
dekrétuma Húsvét II.
Vasárnapját az Isteni
Irgalmasság vasárnapjá-
nak nyilvánította. Szent
Fausztina nõvér, az

évezred elsõ szentje Jézustól kapott sugallat
alapján a következõket jegyezt e fel naplójában az
Isteni Irgalmassághoz végzett novénáról, amely
nagypéntektõl, Fehér Vasárnapig Domenica in
Albis-ig tart.
Kilenced az Isteni Irgalmassághoz (Szt. Fausztina
Naplója, 1209-1229) 
Jézusom, bízom Benned! 
Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt paranc-
solta, hogy az Irgalmasság ünnepe elõtt mondjam
el. Nagypénteken kell elkezdeni. 
,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd
irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erõt, enyhülést
és mindenféle kegyelmet merítsenek belõle, amire
szükségük van az élet küzdelmeihez, fõleg pedig a
halál óráján. Mindennap a lelkek más-más cso-
portját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam
tengerébe merítsd õket. S én bevezetem õket
Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendõ
életben. Egy lélektõl sem tagadok meg semmit,
akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat min-
dennap fogod kérni, hogy keserves kín-
szenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit
ezeknek a lelkeknek.'' 

Májusban a szentmisék elõtt a
Loretói litániát imádkozzuk 

égi édesanyánkhoz! 

Szent  Imre ereklyéje mel let t  
Romzsa Tódor ereklyéjét  is  

templomunkban õr izzük

Április 16-án  Romzsa Tódor, kárpátaljai vértanú
püspök születésének  100.  boldoggá avatásának
10.évfordulóján Kruppa Tamás a Hajdúdorogi
Egyházmegye püspöki helynöke Görög katolikus
Szent Liturgiát celebrált a  lakiteleki Népfõiskolán.

Ez alkalommal nem csak Romzsa Tódorra
emlékeztünk, hanem azoknak a tízezreknek mega-
lkuvás nélküli helytállására is, akiket megkínzott,
börtönbe vetett, megalázott, megszégyenített,
megölt, a bolsevik terror.  Közösen mondtuk el
Romzsa Tódor imáját, amit 1999. szeptember 17-én
a püspök emlékére kiadott képeslapra írtak fel.
A Szent liturgiát követõen Puskás László görög

katolikus atya beszélt Megalkuvás nélkül címû
könyvérõl,  amelyben   boldog Romzsa Tódor életét
és vértanúhalálát írta le.   

Ezt követõen Lezsák Sándor  átadta Bagi
Ferenc  plébánosunknak   a vértanú  püspök
csont ereklyét, amit Puskás László atyától kapott
Romzsa Tódor életének helyszíneit végigjáró zarán-
dokútja alkalmával, s amit   ezután templomunkban
õrzünk.
Végül Lezsák Sándor bejelentette, hogy május else-
jén több településen – így a lakiteleki plébánia
kertjében is (szerk.) –  is elültetnek egye-egy
wadowicei tölgyet, annak tiszteletére, hogy II.
János Pál pápát boldoggá avatják a Vatikánban.
– Ezek a tölgyek jelképezi majd azt az erõt és
biztonságot, amit kell, hogy jelentsen itt
Európában a kereszténység. 

(Összeállította: Tábori Kálmán)

MOSOLYOD

II. János-Pál pápa írása

Mosolyod, mely szívbõl fakad,
Aranyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében.
Gazdagítja azt, aki kapja,
S nem lesz szegényebb az sem, aki adja.
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné.
Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak,

Bátorság a csüggedõnek,
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelen'.
És, ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkû, s a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.

ESPERESKERÜLETI HITTANVERSENY

Március 26-án rendezték meg a kecskeméti
espereskerületi hittanverseny döntõjét a
megyeszékhely Szent Imre Általános Iskolájában.
Kétszáznál is több gyermek jött el a kerületi
plébániákról, hogy összemérje tudását a Szent
Máté evangéliumához, Tóbiás könyvéhez és a
Katolikus Egyház katekizmusához kapcsolódó
kérdésekbõl. A lakiteleki gyermekek nagyon jól
helytálltak. 
Az 5-6. osztályos korcsoportban egyéniben
Rozsnyói Ákos elsõ, Fehér Hajnalka pedig
második helyezett lett. Csapatban a Templomosok
(Csíkos Tamás és Horváth Károly) második, az
Armino csapat (Kalló Arnold, Nagy Mihály és
Soltész Norbert) harmadik helyezést ért el. 
A 7-8. osztályosok egyéni versenyét Rozsnyói
Katalin nyerte, csapatban  Jézus követõi (Baranyi
Dániel, Pesti Laura és Mihály Teréz) másodikok, a
Húsvéti szentek (Bártfai Anna, Somodi Vivien,
Tusor Regina) harmadikok lettek. 
Az egyházmegyei döntõnek idén Baja Szent László
Általános Iskolája adott otthont. Rozsnyói Katalin
ezt is megnyerte, öccse, Ákos pedig harmadik
helyezést ért el. Gratulálunk!

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

„Íme  mostantól fogva boldognak hirdet  minden nemzedék.“
(Lk.: 1,48.)
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IN  MEMORIAM
Papp Kálmán atyánkfiáról megemlékezõ sza-

vakat írni azzal az alázattal,  leoldott sarukkal
lehet, ahogyan hajdan Mózes, az égõ csipke-
bokorból õt megszólító Isten elõtt állhatott csak
meg. Teljes és gazdag életet élõ emberrõl, aki
szent istenfélelemmel,  Urától kapott mérhetetlen
szeretettel, szaktudással, alázattal  és kitartással
futotta meg a neki kijelölt pályáját, úgy, mint csak
nagyon kevesen. 

1938. augusztus 24-én a Heves megyei Átány községben látja meg a napvilá-
got. Egy feljegyzésben írja:  „Szüleim gazdálkodó paraszt emberek voltak.“ –  Az
édes anyaföld szeretete,  illata  egy életre lelkébe ivódott.  Abból fakadóan is a
legõsibb növény, a szõlõ és annak mûvelése ejtette rabul.  Errõl az
elkötelezettségérõl beszélnek azok a szakiskolai, és szaktechnikusi oklevelek,
amelyek a szõlõ és borászat, a szõlõ- és gyümölcstermesztés mûvelésére feljo-
gosították.  1958-ban a Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet budapesti köz-
pontjában  gyakornokoskodott, majd ezt követõen, egy életen át, 1961-tõl nyugdí-
jazásáig, annak  Lakiteleki Telephelyén, mint közvetlen termelési irányítóként dol-
gozott.  Itt teljesedik ki élete is. Házasságot köt Bedécs Eszterrel.  Közös életük
egy leány és egy fiú gyermekkel  áldatik meg. Gyermekeiben, unokáiban lelik meg
együttes és családi életük boldogságát.

Nyugdíjba vonulása után a szülõi kárpótlási jegyekbõl szõlõterületet vásárol, és
immár Feleségével és Fiával megalakítják családi gazdaságukat.  A folyamatos
szõlõtelepítések,  a  fáradsággal járó munka meghozza gyümölcsét.  Mára már
több mint 25 hektáron terem csemege és borszõlõ.  Egy részét értékesítik,  na-
gyobb részét saját borpincészetében dolgozzák fel, és egy  saját kialakítású
Borházban, a Bacchus Borozóban  árusítják. 

Termelõi szõlészete és borászata jelmondata: „A tõkétõl a pohárig minden
egy kézben“. Élete munkájának szép csúcspontját jelenti ez, és a környék szõlõ-
és bortermelõinek méltó elismerését váltja ki.  A Lakiteleki Hegyközség hegy-
bírójává választják, amit 10 éven keresztül társadalmi munkában látott el
közmegelégedésre.  

Évente megrendezésre kerülõ õszköszöntõ szüreti nap és felvonulás  közpon-
ti helye máig a Bacchus Borozó. Lakitelekre látogató vendégek borkostolón  ízlel-
hetik a saját és  a környék borait. A szõlõmûvelést és borkészítést nemcsak hagy-
ományként mûvelte, õrizte, de annak tudományát és minden titkát  átadta drága
fiának, aki   szép örökségként viszi azt tovább.

Papp Kálmán azonban egy másféle „szõlõskert“, az Isten Anyaszentegyháza
szolgálatában is állott. A helyi református egyházközség tagjaként, majd pres-
bitereként negyedszázadon keresztül példás hitélettel munkálkodott Isten

országát építve a lelkekben. 
A krisztusi hit és szeretet  kincseit is otthonról hozta és munkája közben szét-

szórta sokak javára. Hite, emberszeretete, lelke minden tettét átjárta.  Ebben a
szellemben nevelte gyermekeit, és munkálta unokái lélekben való gyarapodását
is.  A szolgálatban is többre bízatott, amikor gondnokká, majd az utóbbi évtized-
ben fõgondnokká választotta meg a gyülekezet. Istenbe vetett hitét még a sok
próbatétel közepette is megélte, és mindvégig megtartotta.  

Az utóbbi évek próbáiban hûséges Hitvestársa  különösen is nagy életáldozat-
tal ápolta, és szerettei szüntelen ott álltak mellette. Isten rajtuk keresztül erõsítette
és tartotta meg õt.  végül Ura kezébe tette le lelkét. Méltán szólhatott búcsúz-
tatásánál az örök ige, Jézus dicsérõ szava: „Jól vagyon, jó és hû szolgám, a
kevesen is hû voltál, többre bízlak ezután; menj be a te Uradnak örömébe“. (Máté
25,21.)

Köszönjük Istennek a példás életû embert, a hitvest, a családapát, nagyapát, a
közjóért, a hitbéli közösségért, a gyülekezetért munkálkodó szolgát. Legyen áldott
emlékezete minden lakiteleki ember szívében.

…………………………………….. 

Kitüntetései,  borával nyert díjai  méltán hírdetik 
a kiváló szõlõsgazda áldozatos munkáját:

2001. III. Kunsági Borverseny en arany és bronzérem
2001. Alföldi Borok XI. Versenyén ezüstérem
2002. Kunsági Borverseny különdíjasa

Társadalmi szolgálatért: 

1997. Tiszamenti Hegyközségek Kistermelõi Borversenyének
megrendezéséért,  részvételéért

2003. Bács-Kiskun Megyei Takarékszövetkezeti Szövetség
kitüntetettje: Kiváló Takarékszövetkezeti munkáért

2004. Díszoklevél: Lakitelekért Emlékérem
2009. Életfa emlékérem bronz fokozata

(A Magyar Köztársaság Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztere
adománya Papp Kálmán szakmai életútja elismeréséül)

A legnagyobb kitüntetést Istentõl kapta: az életet, a hitet,  a Hitvest,  a családot,
az unokákat, a munkát, a hûséges szolgálatot, a testi-lelki áldások és erõk  kin-
cseit, amelyekkel gazdagította mindnyájunk életét. És végül övé a hû szolga jutal-
ma:  a menny dicsõsége, az örökélet ajándéka.  

SOLI DEO GLÓRIA! 
Egyedül Istené a dicsõség!

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

„Az igaznak emlékezete áldott“!  (Péld 10,7.)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÁRPÁT-MEDENCEI ÁLTALÁNOS

ISKOLÁK 
FELSÕ TAGOZATOS TANULÓI

RÉSZÉRE

A betûk, melyeket most használsz, ame-
lyekkel ezeket a sorokat írjuk, latin betûk.
Tudod-e, hogy ezeket mindössze csak
néhány száz év óta használjuk, mert elõtte a
több ezer éves magyar rovásbetûkkel írtak
õseink?

Megvan még ez a kincsünk, s Te is meg-
tanulhatod õseink írását ezen a héten. Gyere
el, hogy ne legyen sok a rovásodon, s itt
megtudhatod azt is többek között, hogy hon-
nan származik ez a mondás. Lépésrõl-
lépésre vesszük át a rovásbetûinket, s tanu-
lunk velük szavakat, mondatokat. Magyar
népmesék szólalnak majd meg magyar
betûk által! Megismerkedhetsz azzal is, hogy
nemcsak ceruzával és tollal lehet írni,
hanem bizony sok minden mással is. Te
magad is úgy tudsz majd üzenteket róni,
mint ahogy azt tették elõdeink még a papír
feltalálása elõtti idõkben.

Kezedbe veheted a világ ma ismert
legrégebbi, terjedelmes szövegû írásos
emlékének másolatát, amire bizony magyar
rovásbetûkkel írtak hétezer évvel ezelõtt.
Megismerkedhetsz sok írásos emlékünkkel,
s Te is képes leszel azokat a szövegeket
elolvasni, amit nekünk üzentek eleink na-
gyon régrõl.

A hét végére olyan szinten tudsz majd róni,
hogy akár taníthatod is majd azon társaid-
nak, akik most otthon maradnak.  

A tanfolyam vezetõje: Szondi Miklós,
rovásoktató.

Az egyhetes tanfolyam díja: 72.000,-Ft
(mely tartalmazza az elõadó, a tanfolyam,
étkezés, szállás, uszoda, munkafüzet költ-
ségeit). A tanfolyamra húsz kárpát-meden-
cei tanulónak tudunk kedvezményesen,
22.000,-Ft/fõ helyet biztosítani. Jelentkezé-
seket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfo-
gadni.

Jelentkezési határidõ: 2011. június 10.,
péntek 10 óra.

Jelentkezési cím: Lakiteleki Népfõiskola
6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. Bõvebb
tájékoztatás: Sütõ Linda +36-76-549047, nep-
foiskola@lakitelek.hu

Lezsák Sándor  a kuratórium elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
KÁRPÁT-MEDENCEI

PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Ön szerint honnan ered a fenti, ma
is használt kifejezés? Vagy a többi:
valakinek sok van a rovásán, rovott
múltú, megrovásban részesül, s az
adót a mai napig is kiróják, mi meg
lerójuk, stb.

Nyelvünk ma is õrzi azt a tudást,
ami a 19. század elejéig évezredeken
keresztül az egész népünkre kiterjedt
volt. Õsidõk óta létezõ nemzeti kin-
csünk: a magyar rovás. 

Arra hívjuk, hogy ismerje meg és
sajátítsa el õseink írását, a magyar
rovást. Kialakulásának, történelmi
körülményeinek ismertetésén túl
megismerkedhet rovásemlékeinkkel,
amik beszédes tanúi valóságos múl-
tunknak. 

Ezen a héten készség-szinten
megtanulhatja õsi írásunkat, s a
papíron kívül egyéb íráshordozók
használatában is jártasságra tehet
szert. Olyan tudás birtokába jut, amit
büszkén tud majd továbbadni, ezzel is
erõsítve gyermekeink nemzeti öntu-
datát. Mindezt a székely közmondás
jegyében: „ha nincsen gyökér, nincsen
fa“.

A tanfolyam vezetõje: Szondi
Miklós, rovásoktató

Az egyhetes tanfolyam díja:
60.000,-Ft, (mely tartalmazza az
elõadó, a tanfolyam, étkezés, szállás,
uszoda, munkafüzet költségeit). A tan-
folyamra húsz kárpát-medencei
pedagógusnak tudunk kedvezménye-
sen, 20.000,-Ft/fõ helyet biztosítani.
Jelentkezéseket a beérkezés sorrend-
jében tudjuk elfogadni.

Jelentkezési határidõ: 2011.
június 10., péntek 10 óra.

Jelentkezési cím: Lakiteleki
Népfõiskola 6065 Lakitelek,
Felsõalpár 3. 

Bõvebb tájékoztatás: 
Sütõ Linda +36-76-549047, 
nepfoiskola@lakitelek.hu

Lezsák Sándor
a kuratórium elnöke

Romzsa Tódor emléknap – 2011. április 16.
Romzsa Tódor, görög katolikus püspök születésének 100. évforduló-

ja alkalmából tartottunk megemlékezõ ünnepséget a Népfõiskola
Szent István kápolnája elõtt. Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke
Romzsa püspök imájával és egy hamarosan megszületõ, a történelmi
egyházakról jogállásáról szóló törvény reményével köszöntötte a
vendégeket. 

A Szent Liturgiát Kruppa Tamás, a Hajdúdorogi Egyházmegye
püspöki helynöke celebrálta, melyet Puskás László atya könyvbemu-
tatója követett. 

Bagi Ferenc, lakiteleki plébános az ünnepség keretében, a Szent
István kápolna elõtt vehette át Romzsa Tódor csont ereklyéjét, melyet
a lakiteleki templomban õriznek tovább. 

II. János Pál pápa boldoggá avatásának tiszteletére 1-1
Wadowicébõl származó tölgyfacsemetét vihettek haza a környékbeli
atyák, amit május 1-jén fognak elültetni a templomkertben. 

Az emléknap részeként felavattuk Gálfalvi György, a Népfõiskola
egyik kurátorának padját, legkedvesebb dalának eléneklésével.
Ezután minden kedves résztvevõt egy állófogadásra invitáltunk a
Kölcsey-házba, méltó lezárásaként ünnepségünknek. 

RO M Z S A TÓ D O R I M Á JA

Uram, nagy dolgot mûveltél velünk.
Tódor szolgádban

olyan pásztort adtál nekünk a veszedelemben,
aki életét adja juhaiért,

nevében Isten ajándékát,
életében a helytálló és bátor tanítót,

halálában a hûségben kitartó
vértanút.

Akik könnyek közt vetnek,
örömmel aratnak.

Szomorúan temettük püspökünket,
de ma örömmel látjuk Egyházunk feltámadását.

A földbe vetett búzaszem elhalt,
de termést hozott.

Add meg, Uram,
hogy Tódor püspököt mennyei pártfogóként

mielõbb szentjeid között
tisztelhessük,

dicsõítve a Te neved,
Atya, Fiú és Szentlélek,

most és mindenkor és örökkön-örökké.
Ámen.
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Ez a „fejlõdés“megdöbbentõ!
20 év számokban, avagy a 

magyar kapitalizmus diszkrét bája...

Magyarország népessége.
1989-ben: 10 millió 374 ezer fõ
2009-ben: 10 millió 016 ezer fõ

Magyarország külsõ adóssága (bruttó).
1989-ben: 21 milliárd USD
2009-ben: 225 milliárd USD

Nyilvántartott munkanélküliek száma.
1989-ben: mintegy 30 ezer fõ
2009-ben: mintegy 470 ezer fõ

Létminimum alatt élõk száma.
1989-ben: mintegy 900 ezer fõ
2009-ben: mintegy 3 millió 300 ezer fõ

Hajléktalanok száma (becsült adat).
1989-ben: 5-10 ezer fõ
2009-ben: 50-70 ezer fõ

Újépítésû lakások száma.
1989-ben: 51 ezer 500 db.
2009-ben: 28 ezer 400 db.

Házasságkötések száma.
1989-ben: mintegy 70 ezer
2009-ben: mintegy 42 ezer

Válások száma.
1980-as évek: 1000 házasságkötésre 350 válás
2000-es évek: 1000 házasságkötésre 590 válás

Élve születések száma.
1989-ben: mintegy 127 ezer
2009-ben: mintegy 96 ezer

 Házasságon kívül született gyermekek száma.
1980-as évek: minden nyolcadik gyermek

született házasságon kívül
2000-es évek: minden harmadik gyermek

született házasságon kívül

Összes bûncselekmények száma.
1989-ben: mintegy 225 ezer bûneset
2009-ben: mintegy 410 ezer bûneset

Befejezésül még egy jelzésértékû számadat:
Bogár László közgazdász professzor szerint, a
jelenlegi átlagos 120-130 ezer forintos havi   fize-
tés vásárlóértékét tekintve („folyó áron“) annyit ér,
mint az 1978-as átlagos munkabér, vagyis 3600
forint...!

Hozzáteszem: Míg 1978-ban egy egyedül élõ az
átlagos keresetébõl a   lakása rezsijére 20%-ot
költött, addig ma, ez 80%! Döbbenetes!

Hát, ezért sírják vissza oly sokan azt a „bizton-
ságot adó“ idõt! Ha sürgõsen nem történik
változás, akkor nem kell magyarázni, mi lesz a
VÉGSÕ következtetés... 
Kérjük, követeljük a javulást! 
Ehhez pedig az élhetõ életkörülményeket!
Igen, türelmetlenek vagyunk! Mert még mindig
azok hõbörögnek, azok is ott ülnek a MAGYAR
PARLAMENTBEN, akik miatt itt tartunk!    -geE-

Versenyfelhívás!
A Lakiteleki Népfõiskola

„Hungarikumok, nemzeti kincsek“
címmel csapatversenyt hirdet a Kárpát-
medence általános iskoláiban tanuló 5-
8. osztályos diákok részére. 

A háromfõs csapatok a 3 fordulós
vetélkedõ feladatait 2011. április 7-
étõl a www.nemzetiforum.hu és a
www.lakitelek.hu/nepfoiskola hon-
lapokon olvashatják. 

I. forduló beküldési határideje:
2011. május 18.

II. forduló beküldési határideje:
2011. szeptember

30.
III. forduló beküldési határideje:

2011. október 15.
Országos döntõ:  Lakitelek,  

2011.  november 16-17.

A jelentkezési lapot az I. forduló
megoldásaival kérjük vissza-
küldeni! 

Beküldési cím: Lakiteleki Népfõ-
iskola, 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
(A borítékon kérjük feltüntetni: „HUN-
GARIKUMOK“)

Az internetes fordulók alapján a 20
legjobb eredményt elérõ csapat vesz
részt a Lakiteleki Népfõiskolán
megrendezésre kerülõ országos dön-
tõn. A résztvevõknek és egy fõ
kísérõjüknek szállást és étkezést biz-
tosítunk.

A verseny lakiteleki döntõjébe jutott
valamennyi diák hungarikumot kap, az
elsõ három helyezettet pedig hun-
garikum-csomaggal jutalmazzuk.

Egy-egy intézménybõl tetszõleges
számú csapat indulhat a versenyen.

A vetélkedõ fõvédnöke Lezsák
Sándor, az Országgyûlés alelnöke.

Ajánlott irodalom és elérhetõségeik:
http://hungarikum.lap.hu, H/5486
számú országgyûlési javaslat „A hun-
garikumok védelmérõl“ (www.parla-
ment.hu, Irományok menüpont),
valamint a „Hungarikumok a
Parlamentben“ és a „Hungarikumok a
Parlamentben II.“ konferenciák
Interneten elérhetõ anyagai
(www.nemzetiforum.hu)

További információ: Juhász Pintér Pál
Tel.: 70/341-52-63

Lezsák Sándor
az Országgyûlés alelnöke,

a Lakiteleki Népfõiskola vezetõje

A SZKÍTÁK- HUNOK - MAGYAROK
TUDNAK A LEGSZEBBEN 
IMÁDKOZNI ISTENÜKHÖZ

A HUN IMA, melyet az elsõ oldalon olvashatnak,
Kr.u. 410-460 között keletkezett. Hun ezüstveretes
szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti
Múzeumban van. A kijevi múzeumban õrzött Hun
övvereten, szíjvégen levõ rovásírásos ima gyönyörû. A
szíjvégen talált rovásírásos szövegmegfejtésére
MAGYAR rovásírás szakértõt-nyelvészt kértek fel!!!
Elõlünk, mégis mindenáron eltitkolták, amíg lehetett.

Is tennek há la  ma már  nem lehet  sz in te
semmit  t i tokban tar tan i! !

Érdekesség, hogy az 1960-as évek elején szintén
KIJEVBEN készültek a csodálatos MAGYAR szablyák.
Ma már tudjuk, hogy Kijevet Árpád nagyapja, Álmos õse,
ÜGYEK fejedelem, alapította, õ építtette a szabír-ma-
gyar-várost a híres szabír kovácsiparával. Régészeti
feltárás során a MAGYAR hegyen találtak 9000 darab
rovásírással teleírt pergamenpapírt – tökéletes állapotban!

A kutató régész, Armatov  akadémikus az egészet
elküldte futárral a Magyar Tudományos Akadémiának
úgy gondolván, hogy mi vagyunk a megfejtésében
illetékesek! Õt számûzték Szibériába!! A 9000 darab
pergament pedig szõrén, szálán eltûnt! Mai napig sem-
mit nem tudni róla!! (FELHÁBIORÍTÓ!)

A finnugoristák hallgatnak. Ma már kideríthetetlen,
hogy megsemmisítették-e, vagy csak eltüntették... nem
tudni. Talány, kinek, illetve kiknek állt az érdekében?
Óriási, pótolhatatlan veszteség, mert minden bizonnyal,
hatalmas és teljesen autentikus információs tömeg
állna rendelkezésünkre a HAZATÉRÉS vagy HON-
VISSZAFOGLALÁS elõtti, alatti és utáni idõkbõl. S még
mennyi minden van, amit eltitkolnak, vagy éppen
megsemmisítenek elõlünk! 

Vajon mikor lesz már végre tudományosan
bebizonyítva a magyarság valós eredete?

Visszatérve az imához: gyönyörû! Nemhiába mondták
a GÖRÖGÖK, hogy a szkíták-hunok-magyarok tudnak a
legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!

Magyar fák 
– hazagondol egy öreg emigráns –

Hiába hívogattok, hiába csalogattok
libanoni cédrusok.
Amikor álmaimban meghallom
az ezüstlevelû nyárfák suttogását,
én akkor otthon vagyok.

Nem bírtok rám hatással ti sem,
afrikai pálmafák.
Mikor még mindig érzem 
az alföld akácfái hófehér illatát.

Tudom, mikor virágoznak otthon a hársak,
Alattuk szerelemtõl, s a fák virágillatától 
elbódult fiatalok,
majdan örökre társak.

Hosszan lógó, sárga barkájukkal
látom, hogyan újulnak meg a partmenti füzek.
Álmomban ott ülök a Tisza partján,
papírhajómat vízre tettem, elindult.
haza ezzel üzenek.

vitéz Ivan von Ughy
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Hímes tojások és egy kis égetés

Senki ne ijedjen meg, boszorkányégetésrõl szó sincs, a tavasz is beköszöntött már és
még egy árva szalmakazalt sem gyújtottunk fel, pedig sok lurkó sürgölõdött a
Mûvelõdési Házban húsvét elõtt.

De lássuk csak sorjában, hogy is történt:
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok-sok gyermekkel  telt meg a Mûvelõdési Ház

aulája. Együtt kézmûveskedve, játékosan, vidáman készültünk húsvét ünnepére a
Húsvétváró Játszóházban.

Számos gyermek megnézte, megcsodálta a nemrégiben lezajlott Vadász-Horgász
Kiállításon Olar Mircea pirogravír (fába égetés) és gravírozás technikájával készült
mûveit. Akkor néhány iskolás csoportnak ígéretet tettem arra, hogy a közeljövõben alkal-
mat igyekszem teremteni a gravírozás technikájának kipróbálására. Felkérésemet a
közeli Tiszaugon élõ mûvész is elfogadta és együtt vártuk a gyerekeket és szüleiket
április 15-én játszóházunkba.

A tojásfestésen, szép papír ablakdíszeken, nyuszikon kívül a legnagyobb sikert a
tojás gravírozása és a fába égetés aratta. 

A megfestett, színes tojásokra felrajzolva ceruzával a motívumot, már ki is lehetett
próbálni, hogy a fogorvosi fúróhoz hasonló gravírozó gép hogyan marja le a festéket a
tojásról és hogyan alakul a kezünk alatt a szép minta. Elmondhatom,hogy az apró kis
kezek nem is reszkettek, ahogy a géppel a mintát vésték a tojás vékony héjába! Az
ügyesebbek, no és a bátrabbak elõrajzolás nélkül is nekiláttak és bizony nagyon szép
hímes tojások születtek.

A fába égetés technikája szintén na-gyon
érdekes és vonzó volt a gyerekek és felnõt-
tek számára. A kis készülék felforrósít egy
fém hegyet, a hõfokot állítani lehet a
faanyaghoz, árnyalathoz igazítva. Egy
vastag ceruzához tudnám hasonlítani, mel-
lyel óvatosan bánva, de néhány próba vonás
után  határozott vonalakat lehet égetni a fába.
Az égetés õsi és jelenleg modernizált tech-
nikájával határozott és egyben kormos nyomot hagyunk a világot jelentõ fadarabon. 

Ezzel a pirogravír géppel egy lecsiszolt fa-korongba nyuszit, monogramot, virágot és
számos fantázia szülte képet égettek a
gyerekek. A sorok kígyóztak a gravírozó gépek
elõtt, de mindenki türelmesen várt, hisz azt is
érdekes volt nézni, ahogy a másik apró mûvész-
palánta épp a saját kis alkotását készíti. 

Vidám hangulatban szinte elröppent a délután
és ezt a vidámságot csak fokozta, hogy másnap
már kezdõdött a tavaszi szünet. Remélem, hogy

mindenki kipihente magát és otthon, családi körben is számos hímes tojás k észült, a
szülõk, nagyszülõk, no és a locsolók örömére.

Kedves gyerekek! Jövõre ismét várunk benneteket, hogy a végtelen fantáziát
kihasználva szép húsvéti díszeket készítsünk!                                        Dávid Orsolya

Tavaszi zsongás – bolhapiac Lakiteleken
Így tavasz tájékán a nagytakarítást végezve számos holmi

végzi zsákokban,  dobozokban a padláson. Esetleg még lomta-
lanításkor sem dobjuk ki, hisz valakinek még jó lenne, tudná
használni, tehát sajnáljuk kidobni, de csak a helyet foglalja. 

Nézzen körül otthonában, portáján és hozza el megunt holmiját 
2011. május 16-án hétfõn 16.00 órára a Mûvelõdési Ház elõtti térre!

Kedves Gyerekek! Ha sok megunt játék hever a szekrényetek legaljában, 
de szívesen   elcserélnétek, akkor ott a helyetek! 

Szeretettel várunk mindenkit a lakiteleki Tavaszi zsongás Bolhapiacra!
Hagyományteremtõ rendezvényünkön 18.00 órakor fellép a

Pénzügyõrség Fúvószenekara!

A koncert megtekintése és a bolhapiaci helyár teljesen ingyenes és, hogy vacso-
raidõ tájékán senki se hallgassa korgó gyomorral a rezesbandát, finom zsíros kenyér-
rel és teával kínálunk mindenkit!

Szeretettel várjuk Önöket, hogy együtt töltsünk egy kellemes tavaszi zenés estét!
Részletekrõl érdeklõdni a 06/70/931-7886-os telefonszámon, illetve személyesen is

lehet a Mûvelõdési Házban.                                                               Dávid Orsolya

EMLÉKEZÜNK – EMLÉKEZZÜNK! – olvasói levél

1955–1956 azért is fontos, mert  Tollas Tibor akkor kezdte írni a
FÜVESKÉRT köteteket a szarufõzõben, a cellájában, vagy ott, ahol tudta írni,
ott írta.... 

Az ÍRÓGÁRDA akkor és ott még együtt volt, mivel a légkör emberségesebb
lett, volt erre lehetõség, hogy nagyot, nagyon nagyot alkosson, alkossanak:
Béri Géza, Gérecz Attila, Kárpáti Kamill, Márkus László, Pfitzner Rudolf,
Szatmáry György, Tóth Bálint és természetesen Tollas Tibor nagyon aktívak
abban az idõben.

Ott kell kezdenem, hogy 1953 nyarán megváltozik a börtönélet mindenhol az
országban. A nagy törés Péter Gábor és társainak bukásával kezdõdött, s
utána ezt többé megállítani nem lehetett. Amikor volt magasrangú ÁVH-s
tisztek mint rabok tûntek fel a börtönökben, minden õrben felrémlett a gondo-
lat, hogy egy napon én is ide kerülhetek, a bánásmód teljesítése vagy nem tel-
jesítése miatt. A nagyon durva bánásmód megszûnik, az élelmezés megjavult
Vácott, ahol a KÖMI 101 számú vállalat dolgoztatja az elítélteket a szalag, a
gomb és a logarlécet gyártó üzemekben. Az õrök pedig átöltöztek szürkébe,
ÁVO-sokból fegyõrök lettek.

TOLLAS TIBOR 1955 júniusában írta a „Bebádogoztak minden ablakot“
c. versét. E látnoki versnek is van egy igen jelentõs és fontos háttere. Gérecz
Attila 1954 június 18-án szökik meg Vácról úgy, hogy átfûrészeli a rácsot a
gombüzem egyik földszinti ablakán a délutáni mûszakban, éjjel tíz óra tájban.
A megáradt Duna akkor az üzem faláig ért, azt mosta. A 16 fokos vízben nagy
nehézségek közepette eléri a túlpartot. Csak nagyon rövid ideig volt „szabad“
mert volt barátja, ismerõse elárulta, föladta. Még három évi szigorított bün-
tetést is kapott, a már 1951-ben kiszabott 15 évére.

1955-ben pedig két szökési kísérlet is volt Vácott. Nándi barátunk/rabtár-
sunk mivel szabóknál dolgozott, egy rendes ÁVH-s ruhát varrt magának és
egy-szerûen kisétált a laktanya kapuján. Tíz nap múltán fogták el. Egy másik
rabtársunk az egyik esõvízlefolyó csatornán keresztül próbált szabadulni, per-
sze  sikertelenül...

Ezek után a retorzió, a büntetés nem váratott sokáig magára, ami abból állt,
hogy az ÁVH-s laktanya és a gyárudvarra nézõ összes cellaablak elé egy
bádog falat emeltek, melyet még oldalról is lezártak és csak felül hagytak egy
kb. 30-40 cm széles nyílást. Magában a zárkákban, nyáron fényes nappal is
olyan sötét volt, hogy villannyal kellett világítani. Ezek a zárkák a dolgozó
osztály zárkái voltak és a zárkák létszáma 8 - 12 fõ volt. Miután a felsõ kis
nyíláson még a minimális levegõ is alig tudott a zárkákba beáramlani, a rabok
szinte egymást váltva álltak az ablak elõtt mint a partra dobott halak, úgy táto-
gattak a felsõ nyílás irányában. A levegõtlenség sokszor annyira elviselhetetlen
volt, hogy az „emberségesebb“ õrök kinyitották 15-20 percre a zárkák ajtaját,
hogy a levegõ kicsit átjárja a cellákat. A bebádogozást azzal indokolták, hogy
a rabok belátnak az ÁVH-s õrség laktanyája udvarába és látják az ottani
mozgást, az õrségváltást, vagy hogy kiket hoznak-visznek ott. Miután mindez
ÁVH-s titoknak számított, a szó szoros értelemben szinte befalaztak, bebádo-
goztak többszáz rabot a zárkájukba. Kecskési–Tollas Tibor versében ez így
hangzik: Tizen fekszünk egy fullasztó szûk lyukba, // A szánk kapkodja be a
levegõt, Mint partra vetett halak kopoltyúja // Tátongunk némán-és érzed nincs
erõd Szívni az étel – s ürülék – szagot, // Bebádogoztak minden ablakot.

A vers többi 10 szakasza is hasonló drámai, megrázó, kemény kritika a fenn-
álló elnyomó rendszerrel szemben, ugyanakkor hangot ad a börtönnel sújtott,
a börtönben élõ ember álmainak, vágyainak.

Ez az utolsó nagy túlkapás (Vácott) természetesen a politikai tiszt aljas
„ajándéka“ volt az elítélteknek. Hamarosan, 1956 nyarán beindulnak a felülvizs-
gálatok és aztán igen rövid idõ után kitör a dicsõ magyar FORRADALOM, amely
ha rövid idõre is de elsöpri az elnyomókat és új életre adott reményt.

Legyen ez a pár sor emlékeztetõ arra is, hogy Kecskési –Tollas Tibor, az 56-
os emigráció kiemelkedõ egyénisége lassan már 14 éve, hogy távozott
közülünk. Emlékét õrzi, ápolja szülõfalva Nagybarca a róla elnevezett
Alapítvány, valamint az évente ismétlõdõ szavalóverseny, amelynek
résztvevõi között megtaláljuk Szlovákiából, Erdélybõl ez alkalomra kiválasz-
tott szavalókat és a hazai résztvevõket.

A sors nagyon kegyes volt velem szemben, mert akkor, 1955-ben az elsõk
között olvashattam Tibor barátunk egyik legszebb, talán legnagyobb versét, a
„Bebádogoztak minden ablakot“ címût.

Lidingö ( Stockholm ) 2011 április havában                                    Pap Iván
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Tanácsok ingatlan eladáshoz 
és ingatlan vásárláshoz

Az államtól és a bankoktól függ a lakásárak
alakulása

Amennyiben az állam piac-szerû intézkedéseket
hoz a fizetni nem tudó lakáshitelesek támogatására,
az kimozdíthatja nyugvópontjáról a lakásárakat, vi-
szont, ha a bankok nagy tömegben adják el a
fedezetként lekötött lakásokat, akkor az tovább
mérsékelheti az árakat a lakáspiacon az ingat-
lanközvetítõ franchise-hálózatok elemzõi szerint.

A közlemény szerint ha az állam rögzíti a svájci
frank árfolyamát, és ehhez méri a törlesztõ részletet,
illetve aki ezt sem tudja fizetni, az visszabérelheti a
lakását, akkor megszûnik a vevõk körében az a
várakozás, hogy tovább esik a lakások ára, tehát
vásárolni kezdenek. Ettõl viszont emelkedhetnek –
kimozdulhatnak a nyugvópontról – az árak.

Ha a kilakoltatási moratórium nyári megszûnéséig
nem lesz segítség, és sok banki fedezetként lekötött
lakás kerül hirtelen a piacra az további áresést hozhat.
A közlemény hangsúlyozza: ez a bankoknak sem
érdekük, ezért várhatóan csak „lassan engedik piacra“
ezeket a lakásokat.

Idén januárban és februárban stagnált a lakáspiac:
aki vásárolni akart, az kivárt, hátha esnek az árak.
Amikor márciustól a kormány több adós-mentõ ötlettel
állt elõ, hirtelen emelkedett a tranzakciók száma, és
ez a tendencia folytatódik áprilisban is – vélik az ingat-
lanközvetítõ szakértõi.

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

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT  HÍREI:

Eddigi rendezvények/elõadók:
* Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete bemu-
tatkozása  2011. 01. 11.
* Kapás Béláné szociális fõmunkatárs tájékoz-
tatója  2011. 02. 08.
* Rigóné Kiss Éva Máltai Szeretetszolgálat
kecskeméti csoportjának vezetõje 2011. 02. 17.  
* Szél Zoltán adóügyi fõmunkatárs tájékoztatója a
2011. évben  fizetendõ adókról, mértékükrõl, üte-
mezésükrõl, egyéb tudnivalókról. 2011. 04. 12

Felhívás: akinek adományozásra felajánlható
mûködõképes háztartási gépe, kerékpárja, búto-
ra, stb.  van, kérem jelezze azt ügyfélfogadási
idõben személyesen, telefonon, vagy e-mailben:
csaladsegito@lakitelek.hu;  tel.: 449-011.

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:   8-12 óráig –
Kedd:                  –                   13-17 óráig
Szerda: 8-12 óráig –
Csütörtök:      8-12 óráig –

Felhívás 2: kérem a vállalkozókat, munkaadókat,
munkáltatókat hogy a Családsegítõ Szolgálatot is
értesítsék az esetleges munkavállalási lehetõsé-
grõl – így a helyi munkaerõ közvetítésében is
segítséget nyújthatnánk.

Munkáltatói kedvezmények!
Javasoljuk a munkáltatóknak, hogy minden eset-
ben jelezzék felénk és/vagy a Munkaügyi
Kirendeltség felé foglalkoztatási szándékukat
ELÕRE! Még abban az esetben is, amikor ismerik
a leendõ alkalmazottat és nem kérnek toborzást.
A Családsegítõ Szolgálat a Kirendeltséggel

szoros együttmûködésben pontos információt tud
nyújtani, hogy regisztrált álláskeresõként nyilván-
tartásban áll-e az illetõ személy, s adott esetben
milyen foglalkoztatási kedvezményt lehetne
érvényesíteni  (pl.: Start kártyák – amely kapcsán
a munkáltató semmilyen elkötelezettséget,
továbbfoglalkoztatást nem vállal a járulékked-
vezmény igénybevétele után. Minden támogatás,
kedvezmény csak abban az esetben vehetõ
igénybe, ha a munkáltató bejelenti a munkaügyi
kirendeltséghez a munkaerõigényét a foglalkoz-
tatás megkezdése ELÕTT, ezután a kirendeltség
megvizsgálja az adott álláskeresõ alkalmazása
esetén valamilyen foglalkoztatási könnyítettség
jöhet-e szóba, majd kiadja a szükséges igazolá-
sokat, az illetõ kiváltja a kártyát és/vagy a munkál-
tató benyújtja támogatás iránti kérelmét és csak
ezek után kötõdhet a munkaszerzõdés. Más sor-
rend esetén nem hívható le foglalkoztatási támo-
gatás/kedvezmény).

Felhívás 3: a megalakulóban lévõ Máltai
Szeretetszolgálat Lakiteleki csoportjába lehet
jelentkezni a családsegítõ szolgálatnál, ill. Faragó
Józsefné telefonszámán 06-30-6250853.

Hasznos tudnivaló: az aktív korúak ellátásában
a rendszeres szociális segély (RSZS) megálla-
pításának, folyósításának, megszüntetésének
feltételei 2011-ben nem változtak.
A rendszeres szociális segélyre jogosult személy
álláskeresõként továbbra is nyilvántartásba vetet-
heti magát (ez nem feltétele a segély folyósításá-
nak) és álláskeresõként részt vehet a hosszabb
idejû közfoglalkoztatásban, ill. az országos köz-
foglalkoztatási programban abban az esetben, ha
a kirendeltség, mint álláskeresõt kiközvetíti.

Tóth Sándor családsegítõ 

FIATALOK ÁLLÁSBÖRZÉJE ÉS
ÚJABB UNIÓS PROGRAM INDÍTÁSA

„Közösen nagyobb eséllyel“
címmel a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Tiszakécskei Kirendeltsége május hónap
közepén állásbörzét szervez 25 év alatti (diplomá-
sok esetében 30 év alatti) fiatalok elhelyezése
céljából, egyúttal elindítja a TÁMOP 1.1.2. program
III. szakaszát.

A szakképzettséggel rendelkezõ pályakezdõk
foglalkoztatásának elõsegítésére a Start kártyán
kívül a kirendeltség figyelmébe ajánlja a Tisztelt
Munkáltatóknak a munkatapasztalat-szerzés támo-
gatását. A vissza nem térítendõ legfeljebb 365
napra megállapítható bér+járulék 70 %-ának átvál-
lalását olyan munkáltató igényelheti, aki biztosítja a
pályakezdõ álláskeresõ képzettségi szintjének
megfelelõ munkakörben történõ alkalmazását és
rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
köztartozásmentes.   

Néhány szakma, melyben a jelenleg regisztrált
fiatalok bizonyítani szeretnének: 

Élelmiszer- és vegyi áru eladó 
Dísznövénykertész 
Környezetgazdálkodási agrármérnök
Geográfus

Faipari technikus, Épületburkoló
Informatikai hálózattelepítõ és üzemeltetõ
Szellõzõ- és klíma berendezés szerelõ
Magasépítõ technikus
Logisztikai menedzser
Motorkerékpár szerelõ- és javító 
Mérnök informatikus
Meliorációs mérnök
Kisgyermekgondozó
Pénzügyi számviteli ügyintézõ
Szállítmányozási ügyintézõ 
Kozmetikus, Fodrász
Grafikus

Hírül adjuk továbbá azt is, hogy 2011. május else-
jétõl III. szakaszát indítjuk az eddig is komoly
foglalkoztatási eredményeket hozó TÁMOP 1.1.2.
programnak – „Hátrányos helyzetûek foglalkoz-
tathatóságának javítása“ alcímmel.

A program keretében lehetõség nyílik ügyfeleink
egy részének szakmai végzettségek megszer-
zésére, másoknak pedig azonnal munkába állni,
szintén kedvezõ foglalkoztatási támogatásokkal. 

A programba vonható ügyfelek az alábbi cél
csoportokba tartozók lehetnek:

1. alacsony iskolai végzettségûek, 
2. Fiatalok és pályakezdõk, 

3. 50 év felettiek, 
4. munkaerõ-piacra visszatérõ nõk, 
5. Bérpótló juttatásban (önkormányzati ellátás)
részesülõk. 
6. legalább 6 hónapja nyilvántartott álláskeresõk

Kapcsolattartóink személyesen is felkeresik a
munkáltatókat, de megköszönjük a börzén való
részvételi igényeikkel, foglalkoztatási szándékukkal
kapcsolatos visszajelzéseiket. 

Kérjük a Tisztelt Munkavállalókat az intenzív
álláskeresésre, annak érdekében, hogy a kirendelt-
séggel közösen keresve a lehetõséget, nagyobb
eséllyel találjanak vissza a munka világába. 

Az állásbörze pontos idõpontjáról és helyszínérõl
a helyi újságokban, munkáltatók számára pedig kör
e-mailben mielõbb hírt adunk. 

BÉMKH Munkaügyi Központ Tiszakécskei
Kirendeltsége

Tiszakécske, Béke u. 116. 
Tel: 76/540-079, Mobil:30/695-1371.

Pályakezdõk ügyintézõje: Szalkainé Tarcsai
Melinda tarcsaim@lab.hu 

Uniós program koordinátora: Horpácsi
Bálintné horpacsibne@lab.hu 

www.darmk.afsz.hu 

„Amikor a szeretet hatalma legyõzi a 
hatalom szeretetét, akkor lesz béke.“Jimi Hendrix
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Zaftra Dance Team
Gyermekek jelentkezését várja az alábbi

csoportokba:

Mini Csoport: (óvodás korú gyermekek)
Mozgáskoordináció fejlesztése, ritmusgyakorlatok,
improvizatív játékok, tánc tréning,
Helyszín: Lakitelek, Mûvelõdési Központ 
Idõpont: Minden Hétfõn, 15:30 - 16:30-ig

Tini Csoport: (9 - 12 éves korig)
Hip-hop koreográfia elsajátítása, szabadtánc,
improvizatív gyakorlatok, állóképesség fejlesztése,
fellépési lehetõség, 
Helyszín: Lakitelek, Mûvelõdési Ház
Idõpont: Minden Hétfõn, 16:30 - 18:00

Junior Csoport: (13 - 16 éves korig)
Hip-hop koreográfia elsajátítása, szabadtánc,
állóképesség fejlesztése, improvizatív gyakorlatok,
fellépési és versenyzési lehetõség, 
Helyszín: Lakitelek, Mûvelõdési Központ
Idõpont: Minden Hétfõn, 18:00 - 19:30-ig

Csatlakozz csapatunkhoz, ha van kedved sportolni,
hip-hop táncokat tanulni. 

Ne félj belekezdeni, gyere és próbáld ki magad bátran.

Beiratkozás: Minden Hétfõn 15:30 -17:30-ig
(Mûvelõdési Ház)

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt: 
Zaftra Dance Team

Bízni! Remélni!
Sokan rettegnek az ismeretlen jövõtõl.
Röpködnek a jövendölések, jóslatok,
Szaporodnak a katasztrófák, 
természeti csapások. 
Sajnos ezek kézzelfoghatóak.
Sorra jönnek a döbbenetes erejû pusztítások.
Áradnak a folyók, patakok,
Víz alá kerülnek az utak, 
szántóföldek, falvak, városok.
Összeomlanak a hidak, lakások.
Emberek sírnak, tokoknak.
Nagyon sokan semmi nélkül maradnak.
Tragédiák sorozatát látjuk. 
Földrengés, földcsuszamlás! 
Ráadásul a háború, a bombázás
Emberek halnak meg, 
szenvednek, félnek, rettegnek.
Egy bizonytalan jövõ felé menekülnek.
Csak magad elõl nem tudsz elmenekülni.
Nem is kell !
Az életed optimizmussal kell élni!
Tovább kell élni! Bízni! Remélni!
Egy szebb és jobb jövõ felé menni! 
Az életed új alapokra helyezni !

Lejegyezte : Hegyi Rozália

TUDJA a KÖVIRÓZSÁRÓL?
Leveleit kisebb sérülések,
gyulladások kezelésére hasz-
nálják! Égésekre, vágásokra, rovarcsí-
pésre, szemölcsökre rá kell kenni. Közép-
fülüregi gyulladás enyhítésére cseppenteni
KIVÁLÓ! Torokgyulladásra, hörghurutra,
szájban lévõ hólyagocskák és különféle
dagadások/duzzanatok megszüntetésére
nagyon jó! Nyersen ehetõ, teának iható.

H A R K Á L Y   Ü Z L E T H Á Z
Mezõgazdasági Szakáruház Nyárlõrinc

Kedves Növénytermesztõk, Gazdálkodók!

Szaktanácsadással, széles áru választékkal, gyors kiszolgálással várjuk
minden kedves régi és új vásárlónkat.

A pontos kiszolgálás és szaktanácsadás mellett, a 2011-es évben minden eddiginél
kedvezõbb termék árakkal várjuk Önt. Jöjjön el és gyõzõdjön meg errõl személyesen. 

Teljes körû növényvédõ szer termékválasztékunk van, szántóföldi kalászos, napraforgó, 
kukorica, szõlõ, zöldség, gyümölcs és dísznövény kultúrában.

Új termékeink: Zöld Arany: Indító, Energia, Érlelõ, Bór Extra, Kálcium és Kalászos.
Bõvebb tájékoztatás olvasható a http://www.mutragya.hu weboldalunkon.

Egyéb termékeink: Vízoldható, öntözõ, csepegtethetõ egy és több hatóanyagú mikroelemes 
mûtrágyák, baktérium trágyák, fátyolfóliák, mezõgazdasági PE csövek, csepegtetõ szalagok, 

minõségi szerves granulált trágyák, natúr és magvetõ tõzeg keverékek.

Szeretettel várjuk Önöket, várunk Benneteket.

Dobos István, Növényvédelmi szakmérnök és a Harkály Bt. Munkatársai.
6032. Nyárlõrinc, Állami Gazdaság utca 3. sz. Telefon: 06/76-343-008,

Nyári nyitva tartás: Hétfõtõl - Péntekig:  8 - 17 óráig
Szombaton:  8 - 12 óráig

A megbízható minõséget képviseljük, már közel húsz éve!
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Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen
kényeztetné megfáradt, fájós lábát.
Tyúkszem, benõtt köröm nem

akadály. Házhoz is elme-
gyek! Jelentkezését várja
Zsuzsa a 20/42-000-11; ill.
448-201-es  telefonon!

Korszerû konyhai eszközök folya-
matosan rendelhetõk (széles válasz-

tékban).  Lakitelek, Móricz Zs. u. 47. 
Tel.: 76/449-370; ill. 70/516-16-13.

IDÕSEK GONDOZÁSÁT VÁLLALOM!
Pampers minõségû pelenkák 2-25 kg-os

méretig kedvezõ áron kaphatók! 
Érd.: 30/62-50-853

Teljesen alápincézett, 110 m2-es, 2 szoba
+ nappalis felújított, hõszigetelt, össz-
komfortos családi ház Lakitelek frek-
ventált helyén eladó. Irányár: 13,8 M Ft.
Érd.: 06-20/9-78-73-72; ill. 20/45-44-883.

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)

ÚJ NYITVA TARTÁS:
H – P.:  6-tól 21 óráig; 
Szo – V.: 7-21 óráig!

AKCIÓS AJÁNLATUNK
2011. ápr. 30-tól május 15-ig:

Steffl dobozos sör:    169.- Ft/db
Dock dobozos sör:    119.- Ft/db
La Fiesta boros 0.7 l  279.- Ft/db
Lift üdítõk 25 l          139.- Ft/db

Várjuk vendégeinket helyben
sütött P&P termékekkel!

BON-BON-
BONBON

Idõs emberek gondozását, ápolását
vállalnám, szociális gondozói és ápolói
végzettséggel,   kórházi munkatapasztalat-
tal. Telefonszám: 06-30-382-05-65

Lakitelek frekventált részén, 110 m2, 2 szoba,
konyha, étkezõ, nappali, fürdõszoba külön wc-s
családi ház, gáz központi fûtéssel, karbantar-
tott állapotban, 1280 m2-es telken, 35m2 pince és
40 nm melléképülettel, teljes közmûvekkel
eladó.Tel.: 06-30/65-56-051
Ugyanitt eladó: 1-1 db:új Grundig kis képernyõs
televízió, új Schwinn Csepel hajlított vázas
kerékpár, 6 rekeszes mélyhûtõszekrény, 120 l -es
hûtõszekrény, gyümölcs-centrifuga, férfi bélelt
barna bõrdzseki, ágynemûtartós heverõ, három
karos krómozott csillár, 2 db közepes méretû
szõnyeg.
Érdeklõdni: 76/327-508-as telefonszámon lehet.

Családi ház albérletbe kiadó. Érd.: 06-
30/480-02-57

Eladó új étkezõasztal 6 székkel, 10 db gyári
új radiátor, valamint új sarok fürdõkád. Tel.:
06-20/94-09-571

Nadrágszárfelvarrást és függönyszegést
vállalok. (ERÁZS) 06-76/449-326.

Kalóczker-Ker Iparcikk
ÁRUHÁZ
Lakitelek, 

Széchenyi krt. 64

Széleskörû
növényvédõszer és mûtrágya
választékkal  – szeretettel várja
Kedves Vásárlóit

Hétfõtõl – Péntekig:    8 – 12 óráig és
13 – 17 óráig

Szombaton:        8 – 12 óráig

* 1991.09.23-i  kiadású CFY 322
Renault Express 5 személyes
956 cm3 eladó. Ugyanitt: 1994-es
12.22-es évjáratú, XND- 153 170
kg-os utánfutó (még 1 év 10 hóna-
pos vizsgával) eladó. Pataki János,
Lakitelek, Úttörõ u. 8. Tel.: 06-
20/427-69-83

* S51-es SIMSON kitûnõ állapot-
ban eladó. Tel.:76/449-259

* Szerkezetkész ház eladó az
Úttörõ utcában. Érd.: 06-30/99-53-
474-es telefonon.

* Selyemakác kapható! Tel.: 449-
679; 06-20/200-53-15.

* Elektromos vasalógép (német,
újszerû) ELADÓ! Ár: megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/950-59-48.

* Kisméretre készített (kb. 40-es)
menyasszonyi ruha eladó. Érd.: 
20/42-000-11; ill. 448-201-es telefo-
non!

ISKOLAI TALÁLKOZÓ!
A nyárlõrinci „Hármashatári“
Iskola volt tanárait és tanulóit
szeretettel várjuk az általunk
szervezett találkozóra.

Idõpont: 2011. augusztus. 
Jelentkezni lehet: 06-20/955-40-29;
06-30/346-14-05-ös telefonokon,

valamint e-mailben:
hajagosnal@citromail.hu; 

tel/fax: 76/449-119.
hortimisi@amail.hu; 
tel/fax: 76/740-227. 

V Á R J U K !  K Ö S Z Ö N J Ü K !

12 m2-es HÛTÕKOCSI lakodal-
makra, rendezvényekre bérel-
hetõ. Érd.: 06-30/95-32-982. 

Szeretném megköszönni a becsületes
megtalálónak, hogy visszaadta a pénz-
tárcámat, akivel együtt ünnepeltünk a
Romzsa Tódor emlékünnepségen a
Népfõiskolán, s egyben megerõsítette a
hitemet, hogy igenis vannak még becsü-
letes emberek! Köszönöm! Klárikné
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NA NE.. .  KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „EZ AZÉRT VAN KÉREM, MERT ÕSSZEL JÓVAL HOSZ-
SZABBAK AZ ÉJSZAKÁK.“ 
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Bártfainé László Irén.
Selyemakácfát nyert: id. Olajos István. A vacsorát nyerte: Bódorné Lendvai
Márta, melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy
hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Magyar József, Szabó Pál, Nagy
Ferenc Jenõ. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíves-
kedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük.  A nyerteseknek gratulá-
lunk!  Köszönjük a felajánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacso-
ra); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) és Klárik Lászlónénak (selyemakác). 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor
*  Készült: 1000 példányban,  2011-ben *  Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit * A szerkesztõség  postai  címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. *  Kiadó:

AGYagVIRÁG Bt.* Tel.: 76/548-040 * E-mail: czinege.edit@gmail.com * Nytsz.: B- TszL-40-b-1989 * Kéziratot nem õrzünk és nem küldünk vissza.

A kézirat leadási és a rejtvényküldés határideje:
MINDEN HÓNAP 15-e. Kérjük a pontos betartást!!!  Köszönjük!

16 április

Egy szõke nõ bemegy a cipõboltba.
Azt mondja az eladónak: 
– Elegáns szandit szeretnék venni,
lapos sarokkal.
– Mihez óhajtja viselni?
– Egy alacsony, de igen gazdag úrhoz.

Megérkezik a fáradt utazó, leszáll a
vonatról, kérdezi az állomásfõnököt:
– Mondja, hol van itt a falu?
– Ezen a bekötõúton elindul, és három
kilométer múlva ott lesz.
– Nem tudták volna egy kicsit közelebb
tenni az állomást a faluhoz?
– Tehettük volna, de akkor messze
lenne a sínektõl.

– Egy férfi megy át a zebrán, közben
az eget nézi. Megszólal egy másik
ember:
– Ha nem oda néz, ahova megy, akkor
oda jut, ahova néz!

Az agresszív kismalac pofon vágja a
medvét egy palacsintával. Kérdezi a
medve: 
– Malacka, ez szándékos volt?
– Nem, lekváros!

A nõvér rohan az osztályos orvoshoz:
– Doktor úr, a kettes jobban van!
–  Megszólalt?
–  Igen.
–  És mit mondott?
– Hogy rosszul van.

– Halló?
– Elnézést, ez a kilenc, három, négy,
három, hét, hét, nyolc, öt, négy?
– Nem, igen, nem, igen, igen, nem, nem,
igen, igen...

* A kuruzsló az örök élet tab-lettáit árul-
ja a pályaudvar elõtt. 
A rendõr igazolja:
– Nem szégyelli magát? Megkárosítja a
hiszékeny embereket. Fogadok, hogy
nem elõször kerül börtönbe emiatt.
– Valóban nem. Elõször 1437-ben,
azután 1514-ben és 1685-ben is lecsuk-
tak...

* Gyönyörû metálkék Porshe száguld
az M-7esen. Egyszer csak balról

elszáguld mellette egy zöld Trabant. A
vezetõje átkiabál:
– Ismeri a Trabantot?
A dolog bosszantja a Porshe tulaj-
donosát, és nagyobb sebességbe kapc-
sol, megelõz-vén a Trabantot. Két perc
múlva újra elhúz mellette a Trabant.
– Ismeri a Trabantot?
– A pimasz! – hördül fel a porshés, és
padlóig nyomja a gázt.
Megelõzi újra, ám az hamaro-san ismét
elzúg mellette.
– Ismeri a Trabantot? – ordít át.
– Igen! – kiáltja a porshés. 
– Akkor mondja már meg, hogy hogyan
lehetne leállítani!...
* A vendéglõs rászól az új szakácsra:
– Maga azt mondja, hogy
Franciaországban is dolgozott?
– Igen, kérem, a háború alatt katonai
szakács voltam két évig, és közben két-
szer is megsebesültem.
– Maga szerencsés ember! Csoda,
hogy nem ölték meg a társai!....

* – Van valami baja? – kérdezi a
katonaorvos az újoncot.
– Hogy van-e? A gyomorfe-kélyem
naponta bevérzik, a tüdõm rossz, mint a
szivacs, a lábam  fáj, és félvak vagyok.
– Alkalmas! Magának megvál-tás lesz a
hõsi halál!

* Az újoncok elõtt így szól az
õrmester:
– Jelentkezzen, akinek nagy a bakan-
csa!
– Jelentem, nekem nagy!
– Akkor cseréltesse ki!
– Inkább ne, mert a lábam is nagy!...

Bíró a felpereshez:
– Biztosan felismeri, hogy a vádlott lopta
el az autóját?
– Tisztelt bíró úr! Most, hogy a védõ-
ügyvéd urat végighallgattam, sajnos már
abban sem vagyok biztos, hogy volt-e
egyáltalán autóm!

Zeneértõ
Rendõr meséli a barátjának:
– Képzeld, tegnap átjött hozzám Vera,
és Chopint játszottunk.
– No, és nyertél?...

Pincehelyi sötét éjjel meglehetõsen jó hangulatban érkezik haza  a baráti
borkóstolóból. A felesége sodrófával a kezében várja az ajtó elõtt. A férfi
megszólal: – ... (Szavait, azaz a csattanóját lásd a ejtvényben!)

Vízsz.: 1. A vicc csattanójának kezdete (z.b.: L, A, T, E). 14. Mérkõzés. 15.
Becézett Orsolya. 16. Akadálytalanul megy. 17. Csattanós történet. 19.... Novak;
amerikai színésznõ. 20. Halogatás. 22. Alpesi legelõ. 24. Nászút eleje! 25. Ipari
üzem. 26. Korai bronzkori kultúrának nevet adó község Pécstõl nem messze.
28. Önkényesen vesz példát. 30. Telesport, röviden. 32. Építõjáték-márka.
34.Babits Mihály versfordítás kötete. 35. Rövid búcsúszó. 36. Tartós kedvetlen-
ség, fásultság. 37. Miniszterelnöki Hivatal, röviden. 40. Török líra (pénznem), röv-
iden. 41. Sváb-...; német vidék. 42. Házpanel. 45. Sötét napszak. 46. Község a
Borsodi-Mezõségen. 47. Tegezõ viszony. 48. Üres poén! 49. Kifejlõdés tartama.
51. .. 1860 München; német sportklub. 53. Sinus, röviden. 54. Tejfölben van! 55.
Antonio ...; olasz folklorista; nyelvész (1851-1937) [IVE]. 57. Tíria (görög eredetû
nõi név), becézve. 59. Csak, németül. 61. Fáradt, elnehezült. 64. Tíznapos cik-
lus. 65. Férfinév, svéd királyok is viselték. 67. A Philips városa Hollandiában.

Függ.: 2. Épület avatása. 3. Bírói, ügyvédi palást. 4. Oil of ...; kozmetikai márka.
5. Nadrágol, gyermekszóval. 6. Némán abál! 7. Kaluga folyója. 8. A Levelek
Judithoz írója (Gábor). 9. Színezékcsoport. 10. Az Örök Városból való. 11.
Magyarország, röviden. 12. Heves megyei település a Tarna partján. 13.
Lármázik, népies szóval. 16. A csattanó második, befejezõ része (z.b.: GY, K,
D, Z). 18. Kategória a biológiában: subordo. 21. Tartósításra is használt folyadék.
23. Szûts... házassága; Zsigray Julianna megfilmesített regénye. 27. Baromfifarm
része. 28. Bordaszelet, karaj. 29. Tejoltó ...; sziklakerti dísznövény. 31. Igekötõ.
33. Galambféle madár. 35. Ógörög közigazgatási egység. 38. Gyümölcsízû
töltött cukorka. 39. Reggelizõhely a városban. 43. Kíváncsiskodó gyermekeknek
adott húsdarab, tájszóval. 44. Friss szõlõlé. 45. Mennybolt. 48. Csípõs, érdekes
(íz, zamat). 50. Vonzerõ. 52. Régi eredetû férfinevünk. 53. "Ilyen" fajd is van. 56.
Beethoven szülõvárosa. 58. Zenés-táncos színpadi mûsor. 60. Rövidítés
tehervagonok oldalán. 62. Miatt, népiesen. 63. Strategic Defense Initiative
(stratégiai védelmi kezdeményezés), röviden. 66. Kicsinyítõ képzõ, a -ke párja.
68. Magyar és svéd autók jelzése.
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