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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIII. évfolyam 5. szám
Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava

„Tõlünk függ minden, csak akarjuk.“ gróf Széchenyi István

TÛNÕDÉS – Májusi harmónia
A legszebb hónap egész évben május –

mondom én –, de nekem sem kell min-
dent elhinni. Az viszont tény, hogy az elsõ
vasárnap az anyák napja, az utolsó a
gyermeknap. Mily csodás kezdet és vég!
Benne van a mindenség! 

Hûs, harmatos reggel borzongat, ami-
kor tetszhalott álmomból jómagam is fel-
ébredek május elején. Szeptember végén
az én lelkem is elszenderedik, elbújtatom
a csigaházamba átvészelni az õszt és a
telet. Nem szeretem az elmúlás sötétjét
és a kopasz, csupasz természetet. A
didergéstõl a lelkem megdermed.

De áprilisban már érzem, hogy közeleg
az én idõm. Májusban aztán, amikor a
legpompázatosabb a természet, az
ember csak issza, issza a napfényt.
Szemével magába fogadja a paletta min-
den színét! Gyönyörûséges színorgia!
Hm! És micsoda illatár!?! Hömpölyög,
árad az orgona illata, a nárcisz, a mandu-
la és a barackfavirág! Keserédes a
bodza, s fenomenális az akác! Dús, telt
aromájú bódulat! Mily fenséges a vad-
gesztenye gyertyavirágzata! S a sok kis
apró, jelentéktelennek tûnõ természeti
csoda – fátyolszerû csiklandozása! 

Szemem becsukom, s próbálom ma-
gamhoz ölelni a mindenséget. Dédel-
getem, ringatom… szeretném minél to-
vább magamnál tartani! A szívem is oly
könnyû! Minden olyan szép és gyönyörû…

Csupa hála vagyok! Áldom a Jóistent,
hogy nekem is megadatt, hogy vendége
lehetek a Földnek; átmeneti élõlény, aki
boldogságot hozott, adott és kapott…,
s helyet foglalhatott az Úr asztalánál!

Májusban született harmadik gyer-
mekem, s májusi az egyetlen unokám! 

Micsoda Tavasz! Míly gyönyörûség!
Milyen fenséges jutalom!

A vakítóan kék ég alján, a horizonton
mélykék esõfelhõ hömpölyög, hogy rá-
szitálja frissítõ permetjét a világra. Villám
cikázik, majd morajlik… Nincs tisztább
hangzás, mint amit küld a felhõk feletti
messzeség… S lám, kitárul a világmin-
denség kapuja, megjelenik a szivárvány
kettõs boltozata… Soha nem látott erõvel
verõdik vissza a fény, s vele a színek
sokasága. Orromba csapódik a távoli esõ
illata… s vele együtt a föld szaga…
Istenem, de boldog vagyok!

A magnólia hihetetlen eleganciával
kínálja bõséges, rózsaszín csodatöl-
csérét! 

A bársonyos zöld bokron lassan bókol
a friss hajtás halványzöld bolyha, amint
megrázza az érkezõ fuvallat.

Hopp, most felkap egy kis pitypang-
pamacsot a szél, s kacarászva szórja
szerteszét!  Lassan ereszkednek alá a
kis magvak a fátyolos szárnyakon, mint
apró, picinyke ejtõernyõsök, úgy landol-
nak a fûszálak között…

L'art pour l'art. 
Ilyen mûvészi csodára csak a  termé-

szet képes! Azon tûnõdöm, melyik is a
legtüneményesebb alkotása: a virág, a
lepke, a madár? Miért is kellene válasz-
tani, hiszen így, együtt kerek a világ! 

Csoda ennyi szépséget egyszerre
befogadni! 

Dúdol a lelkem, májustáncot jár…
Eszembe jutnak a régi gyermekdalok, s a
kedvenc költõim  alázatosan szép sorai. 

Óhatatlanul is  térdre kényszerít  a
boldogságnak egy-egy ilyen tiszta,
betelt pillanata… „Csak a magány
engedélyez zavartalan boldogságot,
vagy boldogtalanságot.“

Erdõ szélén nõttem fel, a Tiszától egy
kõhajításnyira! A lelkembe égette magát
a május! A velõmben, az agyamban lüktet
minden pillanata. Álmomban is érzem az
illatát. A madarak füttyének, énekének
boldogságos dallamát, a békák esti
hangversenyét kotta nélkül játssza a
lelkem húrján a boldogságos május lágy
zenésze. A levelek zizegése, a fák
susogása a legszebb koncertem! És ha
ehhez még párosul egy kis esõkopogás
is, az maga a csoda!

Istenem! Micsoda harmónia! 
Nem tehetek mást – az égre nézek

ismét, s újfent köszönetet mondok. „A
boldogságnak s a hálának ugyanaz a hul-
láma emelt magasra, amely gyermekko-
romban oly gyakran vett tiszta hátára.“

Május van.  Boldog vagyok. Örülök.
Vagy legalábbis örülnöm kellene…

Határtalan boldogságban kéne ujjong-
nom.  Mint régen! Mint tavaly. Vagy, ahogy
majd minden májusban. Talán jövõre…

Azt mondják, jövõre is lesz május,
melyet máris várok…           Czinege Edit

További TÛNÕDÉS az 5. oldalon.

TRIANON EMLÉKNAPRA
Szeretettel meghívjuk 

Önt és családját

2011. június 4-én, 
szombaton 1600 órára a

Mûvelõdési Házba
a 

TRIANON
EMLÉKNAPRA

A megemlékezést követõen Matúz Gábor: A legbátrabb
város címû dokumentum-játékfilmjét vetítjük, melynek
megtekintése ingyenes.

A filmet június 3-án, pénteken 900 órai kezdettel is le-
vetítjük a Mûvelõdési Ház mozitermében, melyre
szeretettel várunk fiatalokat és felnõtteket egyaránt.

Lakitelek-Tõserdõ – 2011. július 8-9-10-e;

ismét Széna vagy Szalma
– hagyományõrzõ fesztivál és

kézmûves vásár lesz!!!

Ugye, hogy senki sem felejti el, hogy milyen jó volt
lakitelekinek lenni tavaly ugyanígy, a július eleji hétvégén?
Belopódzott a „Mûvészetek-Völgye“-hangulat Lakitelek lankái közé!
S ennek bizony számtalan más település honpolgára is részese
lehetett velünk együtt! Emlékezzünk csak: Ezer ágra sütött a Nap;
bárányfelhõ is ritkán bégetett az égen! Vágtáztak a lovak, vijjogtak a
sólymok a bemutatókon; állatkertek hada jött elõ a zenészek nótáiból
– a Csigaréten!... A kicsitõl a nagyig mindenki megtalálta az érdek-
lõdésének valót! Fûzték a gyöngyöt, papírt is ragasztottak, vagy épp
korongoztak..., s közben szólt a zene; énekesek, együttesek örven-
deztették az érdeklõdõket!  A Szegfû-dombot tényleg, igazán, velõben
ülõen meghódította a rendezvény! Lakitelek legmagasabb pontján a
tetõfokára hágott a jókedv, a szórakozás azon a hétvégén!  Gyönyörû
portékákkal jöttek a kézmûvesek! Volt is érdeklõdõ bõven!

Akkor arra kértük a szervezõket, a munkatársaikat, hogy abba ne
hagyják ezt a rendezvényt! A nehézségek ellenére folytassák!
Hívjanak minél több segítõt, támogatót, s együtt, vállvetve, közös
erõvel ismét álljanak csatasorba, s legyen az elõzõ évhez hasonló
Széna vagy szalma rendzvény. 

Köszönjük! Isten áldásával elkezdõdött a szervezõ munka, folynak
az egyeztetések, a finiséhez közelednek a tárgyalások... Bár úgy néz
ki, hogy  a Tisza-partjára összpontosítnak most majdnem minden ren-
dezvényt, de nem ígér az idén sem kevesebbet, mint volt tavaly!

Ugye Ön sem szeretne kimaradni az eseményekbõl? Feltétlenül el
kell jönnie! Várjuk szeretettel! 

A hétvége programját a következõ számban közöljük: Cz.E.

Kukuríkúúúúúúúú!!
Kikiríííííííkííííííí!!!!!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Fialka Tibor Elõd (Kovács Dóra)

Dóra Tibor (Gombos Tímea)

Braxa Tamara (Táborosi Angéla)

Bódor Boglárka Lolli (Deák Ibolya)

Gál Jázmin (Bán Tímea)

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 !

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:
NAGY FERENC (1953)

BALLA PÁL (1958)
KUTASI FERENCNÉ ZETKÓ ERZSÉBET (1927)

VÖRÖS MENYHÉRTNÉ TYUKÁSZ ERZSÉBET (1960)
NÉMETH IMRE (1922)

SVÁB-KOVÁCS DÁNIELNÉ LANGÓ MÁRIA (1923)
KIRSCH HILDEGARD SCHRAYSSUEN HILDEGARD (1930)

BORBÉLY LÁSZLÓ (1968)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

HANGYÁSI JÁNOS ÉS TUSOR ERZSÉBET

Sok boldogságot kívánunk!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁS!
A 2011. április 7-én történt tragikus
baleset után a család anyagi terheinek meg-
segítésére példás összefogással a kijelölt gyûjtõ-
helyeken összesen 604.550.- Ft gyûlt össze. Az
összeget 2011. április 20-án adtuk át a testvérek
édesanyjának. 
Köszönjük, hogy felhívásunkra elküldték
adományaikat.
Az iskola és az óvoda alapítványára gyûjtés óta is
érkezett még további 39.000 Ft adomány, melyet
május hónap végén juttatunk el a családnak.

Felföldi Zoltán polgármester, 
Olajos István iskolaigazgató, 
Sütõ Lászlóné óvodavezetõ

LAKITELEKI    ÚJSÁG május2. oldal

Erõt próbáló gyaloglás
Spanyolországban

Tubak Róbert, az olimpiára
készülõ gyaloglónk május 21-én a
spanyolországi Olhao-ban mérte
össze magát a többi ezen sportág
nemzetközi versenyzõivel. 48-an
indultak a gyaloglók a tengerparti
gyaloglásra, de most sem a pano-
rámában gyönyörködtek, hanem
igencsak önmagukkal küzdöttek –
leginkább. Iszonyú meleg volt. Robi
is többször került olyan mélypontra,
hogy már-már feladja a versenyt, de
erõt vett magán, s leküzdötte a
meleget, a párát, az iszonyú nehéz-
ségeket… s célba ért! 28. helyezett-
ként végzett a mezõnyben. „Nem
rossz…“ – mondta Robi ezt is moso-
lyogva, optimistán. S én hiszek neki!

A napokban Tatabányára megy
edzeni, majd június 26-án Dublin-
ban, Írország fõvárosában lesz a
következõ nemzetközi versenye. 

Egyre közelebb Londonhoz?
Nagyon reméljük, hogy IGEN!!!!

Nagy örömmel hallgatom Robi be-
számolóját minden alkalommal.
Most egy rövid telefonos bejelent-
kezésébõl tudtam meg a fentieket. 

Teljes szívvel és lélekkel szurko-
lunk a gyaloglónknak, sok-sok erõt
kívánunk neki  a sikeres felkészü-
léshez! Mindenkinek köszönet, aki
felkarolta, izgul érte!   Czinege Edit

Balla Árpádné 
(Monitor Julianna)

„Bubómama“ 
71 éves korában elhunyt.

Köszönetet mondunk min-
den rokonnak, szomszéd-
nak, ismerõsnek, hogy
szerettünket az utolsó útjára elkísérték, sír-
jára virágot hoztak, gyászunkban osztoztak.

A gumigyárban dolgozott sokáig, 
számtalanan  ismerték.

Az óvodásoknak sokszor sütött fánkot;
a babos kendõs szamarak által húzott

kiskocsin gyakran vitték az ovisokat, többen
láthatták így õt is a faluban.  

Mindenkinek hiányzik!    A gyászoló család.

A polgárõrség megyei elnökének,
Szabó Mihálynak az az ajánlata,
hogy a polgárõrség tulajdonában
lévõ KRESZ-parkot használják a
helyi iskolások, éljenek a lehetõséggel, lehessen
oktatásra használni. Számtalan más településen

már megtették ezt. Nagyon sokat
tanulhatnának a gyerekek az
alapvetõ közlekedési táblák megis-
merésével.  Játékos formában meg-

tanulhatnák a közlekedés alapismereteit. 
Már az óvodások is kipróbálták!

A Vackor csoport búcsúzik a

két óvó nénitõl, Vargáné Edit

nénitõl és Bekéné Edit

nénitõl. Köszönjük a

törõdést, a sok szeretetet, a

számtalan tudnivalót, amit

kaptunk tõlük. Igyekszünk az

iskolában is megállni a helyünket.

Szeretettel: a ballagó Vackorosok.

Hõsi Gyõzõ és
Hõsiné Tóth Gyöngyi 

egy esztendeje kötött házasságot,
ez alkalommal szeretettel köszönti

Õket az egész család. 

LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK
SEGÍTSÉGHÍVÁSHOZ :

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):    06-20/539-58-99
Török Nándor (polgárõr):    06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (polgárõr):     06-30/370-04-81 
Tóth Ferenc (közterület-felügyelõ):

06-70/931-78-28

Az Isten éltesse és áldja Mindnyájukat!

Sok erõt kívánunk Bódorné Lendvai Mártának és a
Testvéreknek a két gyermek tragikus elvesztésének
mindennapi megéléséhez; bár az igazi erõt az égiek-
tõl kapta és kapja az édesanya. HATÁRTALAN HITE
hihetetlen erõt ad neki a fájdalom elviseléséhez.

Sajnálattal hallottam a hírt Mártitól, hogy szándékuk-
ban áll elköltözni a nyár folyamán innen. Lám, ez is az
erõs kapocsnak, az összefogás erejének köszön-
hetõ. Nem hagyja magára a hitközössége. Védõ
szárnyait óvón kiterjeszti a csonka családra.

Kívánjuk, hogy elhatározásukban ne érje csalódás
a családtagokat, találják meg a boldogulásukat.
Hiányozni fognak. Kedves emberek, üde színfoltjai
Lakiteleknek. Isten éltesse és áldja Õket!
Szeretettel:   Czinege Edit és az újság munkatársai



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

KEMÉNY DIÓ! (4.)
Kedves Olvasók!

Madari Andor alpolgármesterrel folytatjuk ismét a
beszélgetést. 

MOTTÓ: Képviselõként ugyanaz a cél vezérli
mindannyiunk munkáját: szolgálni Lakiteleket,  és

az ott élõk érdekében a lehetõ legjobb döntést hozni. 
Bizony fájdalmas döntések is születnek. Természetes, hogy soha nem fogadja

el könnyen a lakosság, ha a terhei nõnek. Viszont a problémát meg kell oldani.
Nekünk, lakitelekieknek! Csak egymásra számíthatunk! Csak az vezet ered-
ményre, 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 nagyon nehéz olykor-olykor egy-egy döntést meghozni…

– Kedves Alpolgármester úr! Örömmel látjuk, hogy fogynak a gödrök Lakitelek
útjain. Az eddigiektõl eltérõen hazai megoldással. Kik végzik a kátyútlanítási
munkálatokat, miként?

– Az önkormányzat igyekezett ennél a munkánál is a lehetõségekhez mérten a
legoptimálisabb megoldást megtalálni. A szûkös anyagi keretek mellett (amit az
elfogadott költségvetés elõirányoz) meglátásunk szerint úgy lehet a legtöbb
munkát elvégezni egy elõre meghatározott összegbõl, hogy ha azt magunk
végezzük. A kátyúzási munkálatok idejére munkanélküli lakiteleki dolgozókat vet-
tünk fel, akiknek a vezetõje is munkanélküli, gyakorlott szakember. Ezzel a
megoldással, ha idõlegesen is, de munkahelyet teremtünk, és sokkal több munkát
lehet elvégezni, mintha ezt egy profitorientált vállalkozás végezné el. Ezen munka
kapcsán is látszik, hogy megvan még az emberekben a tenni akarás a köz
érdekében, segíteni, hogy közösen érjük el a céljainkat. Az aszfaltot a keverõ
cégtõl kedvezõ áron kapjuk, ill. ettõl a cégtõl kaptuk használatra térítésmentesen
a lapvibrátort, ami betömöríti az aszfaltot. Az aszfaltot helyi vállalkozó a saját költ-
ségén szállítja le nap, mint nap. Úgy gondolom, ettõl kedvezõbb megoldást aligha
lehetett volna találni.

– Viszont ezek is „daganatosan“ készülnek – úgy látszik, ezt adják tovább.
Minden egyes bepakolt „aszfaltcsomag“ kidudorodik a gödörbõl most is, évek
múlva is. Nem érti senki, ha egyszer már tele van anyaggal a gödör, bele is van
döngölve, vajon mire gondolnak, hova tûnik ekkora dudor? Nincs olyan súlyos
autó, ami ezt még tovább tudná tömöríteni a teli lyukakba! Így aztán az eredmény
a hupnikkal teli út lesz, csak kicsit tarka… (Tudom, inkább örülni kellene, de ha
már elvégzik a munkát… Az viszont tény, hogy sokkal precízebben tisztítják ki a
gödröket, komótosabban dolgoznak. Bízunk benne, hogy tovább is tart majd… )

– A jelenlegi állapot ezt mutatja, amit Te is mondtál, de a szakemberek kifejezett
kérése, hogy ne térjenek el a kivitelezésnél a technológiától. A mostani „puklik“
még körbe lesznek a munkálatok legvégén szórva apró zúzott kõvel és emulzió-
val, ez enyhít a nagy dudorokon, és a nyári melegben ez együtt megolvadva fog
besimulni a közel vízszintes szintre.

– Bízom benne, elhiszem, bár a tarkaságban van más színû dudor is. Mégsem
lesz az olyan sima... No, de itt a nyár a kertek alatt, igen melegek már a május végi
napok. A Tõsfürdõben is hatalmas felújítás kellett. Az évek alatt olyan mértékben
leromlott a medencék állapota, hogy a hármas medence oldalfaláról egy kisgyer-
meki érintésre leomlott egy oldalnyi csempe; majd  a csiszolási munkálatok közben
hatalmas betontömbök váltak le. Az épület sarka szintén omladozott, a tetõ beá-
zott… Elhagyatottság, nemtörõdömség mindenütt. Úgy el volt hanyagolva, mintha
soha nem lett volna gazdája. Most lett kinevezve a fürdõnek egy helyi vezetõje, aki
szakember (gyógyturizmus, gyógyidegenforgalom szakon végzett; most is a Szent
István Egyetemen tanul, fürdõvezetõi szakon), aki az elsõ pillanattól kezdve nagyon
sok helyi támogatóval, segítõvel találkozott. Jó látni itt is az össze fogást, hiszen
mindenki tudja, hogy Lakitelek érdeke az, hogy a fürdõje jó, szép legyen. Te is
sokat dolgoztál ott, kétkezi munkát is végeztél.

– Igen rossz látvány fogadott a strandon, amikor bejártuk az egész területet.
Eddig is láttam ezt, de nem olyan szemmel néztem és nem is volt lehetõségem
mit tenni, mint most. Valóban gazdátlan állapotok uralkodtak, de az új vezetõnek

köszönhetõen hétrõl hétre szebb az egész. Látszik, hogy van gazdája, mindig van
néhány kedves szó a vendégekhez, õk is azt szeretnék, hogy jobb legyen. Ebben
az évben már nem elõször bizonyították be a helyi lakosok, hogy fogékonyak a
közös, közért végzett munkára. Én is mindig szívesen vállaltam társadalmi
munkát, ha látható eredménye volt. Továbbra is szívesen dolgozom és számítok
a felmerülõ munkák elvégzésében a lakosság segítségére.

– Úgy szintén hatalmas változás történt a kempingben, ennek az egységnek is
új, helyi vezetõje van. A faházakat már helyrehozták, ám nem csak pihenésre vár-
ják az ide érkezõket, hanem számtalan szórakoztató-, ügyességi-, látvány-
programra is hívogatják a néhány napot itt tartózkodókat, illetve a helyieket is. Ez
is mindenkinek örömteli, tetszõ.

– Sajnos az elmúlt évek alatt ennek a szintén fontos területnek sem volt gazdá-
ja, mindig más üzemeltette – különösebb fejlesztések és gondoskodás nélkül.
Nagy örömmel tölt el, hogy helyi vezetõje van a kempingnek, akinek szintén fontos
Lakitelek sorsa és hírnevének öregbítése. A vezetõ mellett nagy létszámú csapat
állt össze, akik segítenek a programok szervezésében és levezetésében.  Ezen
programokban résztvevõ vendégek egyúttal megismerkednek a stranddal és a
Tõserdõvel is. Reményeink szerint egyre nõni fog a visszatérõ vendégek száma. 

– A minap a végsõ tárgyalási szakaszba ért a kalandpark építésének ügye;
hamarosan befejezõdik az is. Mennyire lehet vonzó egy ilyen létesítmény? 

– Ebben az évben megnyit a régóta épülõ kalandparkunk, az elõzetes ígéretek
és tervek alapján, a július elején megrendezésre kerülõ Széna vagy szalma meg-
nyitójával egy napon. A vonzereje nem csak önmaga lesz, hanem az egész
környezet, amelyben el lett helyezve. Szerencsére még nincs túlzottan sok ilyen
a közvetlen környéken, így a kalandot kedvelõ fiatalok és felnõttek egyaránt
élvezhetik az önfeledt szórakozást. Ez a kikapcsolódási lehetõség azok közé tar-
tozik, amit nem lehet eleget játszani, mindig élvezetes és szórakoztató.

– Van-e már érdembeli egyezség a Kiskunsági Nemzeti Park vezetõségével,
hiszen nagyon szorít az idõ, jönnének a turisták, mennének helyi sétálók frissítõ
sétára a „veszélyessé vált“  TÕSERDÕNKBE! Mert ez a terület LAKITELEKÉ, a
miénk! Viszont mindezidáig semmiféle javulás nem tapasztalható; ugyanaz az
õserdõi állapot fogadja a bemerészkedõket, amióta a nemzeti park felügyelete alá
került, s a hatalmát fitogtatja. Bízunk az új vezetés józanságában, de leginkább
abban, hogy helyreáll a régi, normál állapot. Mert addig nem nyugszunk, nem
hagyjuk a témát békében. Mert ez az erdõ gondozásra vár, törõdésre, szeretetre,
mint azt meg is kapta hajdanán. Pedig még rõzsegyûjtéseket,  majálisokat,
számháborúkat, harmonikaszót, gyermekzsivajt… és sok-sok kacagást is megélt
minden évben, mégis jól együtt tudott velünk élni az erdõ minden fája és bokra,
õze és madara…! Miért kellett ez a változás? Mitõl kellett volna jobbnak lennie, de
mint látjuk, nem lett az! 

– Most folynak az egyeztetõ tárgyalások, ezzel még várnunk kell a következõ számig.
– Andor! Mindenben vállvetve dolgoztok Felföldi Zoltán polgármester úrral, amit

majd a testület segítségével, jóváhagyásával elindul a megvalósulás. Mi a leg-
fontosabb megoldandó feladat, ami közvetlenül érinti most a lakosságot?

– Szeretnénk megoldást találni a pazarló közvilágítás költségeinek határozott
mértékû csökkentésére.

Június elején átadásra kerül a felújított fogorvosi rendelõ. Mint ismeretes, a
labor helyére kerül a fogászat (s a fogászat helyén lesz a vérvétel), s végre elhe-
lyezésre kerül a hét esztendeje vásárolt fogorvosi állvány és szék – a hozzá tar-
tozó mûszerekkel. A régit már csak Németh doktor ügyességén múló eszkábálás-
sal lehet üzemeltetni...

A temetõ rendjének és az alkalomhoz megfelelõ állapotok mielõbbi javítása is
eldõdleges feladat. A temetõben szükséges az eddigi temetkezési szokások
újragondolása, felmerültek újabb igények is az évek alatt. Azonban az eddigi
gyakorlatnak mihamarabb véget kell vetni, mert nem szeretnénk folytatni azt, hogy
a sírok egymás hegyén-hátán és átjárhatatlan és átláthatatlan módon szaporod-
nak; az egész temetõ érdekében szükséges új rendezési tervet készíteni.

Egyre nagyobb gondot jelentenek a sokasodó kóbor kutyák, ezzel kapcso-
latosan is indultak a kezdeményezések. Hosszú távon azonban véleményem
szerint is elkerülhetetlen lesz az ebek chipezése, mert jelenleg ez az egyedüli biz-
tos módszer a beazonosításukra. Ez elengedhetetlen a probléma megoldásához.

Megoldásokat keresünk, hogyan lehetne a hosszú évek alatt kiárusított önkor-
mányzati vagyont apránként növelni, ezzel is új lehetõségeket lehet teremteni.

Folyt. a köv. oldalon!
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– A közmunkaprogram hogyan halad Lakiteleken?
– Mint az már az elõzõ számban is említettem, ez nem egy hosszú távú

megoldás, de jelenleg nagy segítséget nyújt az önkormányzatnak és a település-
nek. A programban résztvevõ emberek nélkül nem lehetne elvégezni ennyi
feladatot. Azonban ez a program nem nyújt akkora segítséget, mint az elmúlt
évben az új szabályok okán. Nem tudunk annyi munkanélkülit foglalkoztatni, mint
amennyire szükség lenne, pedig õk is szívesen vállalnák a munkát. Az új szabá-
lyozásnak megvan a célja, amit mi is tapasztaltunk már. A kötelezõ részvételt a
programban vagy elutasítják – mert akkor nincs lehetõségük feketén dolgozni –,
vagy erõteljesebben keresnek állást.

– Van már Lakiteleknek közterület-felügyelõje, Tóth Ferenc. Miként és mi ügy-
ben kell hozzá fordulni?

– Bárki nyugodt szívvel keresse és hívja a közterület-felügyelõt, ha a
közterületen bármi különös vagy rendellenes dolgot észlel (elérhetõsége:
70/9317828). 

– Munkahelyteremtésért kiált a legtöbb honfitársunk. Sajnos csak rágcsáljuk ezt
a csontot, de nincs se eleje, se vége… Lassan eltelik ennek az évnek is fele, de
csak a sötétben való tapogatózásig jutunk, nem látjuk megoldást. 

– Naponta szembesülünk ezzel a ténnyel mi magunk is. Ahhoz, hogy az önkor-
mányzat közremûködésével munkahelyet lehessen teremteni, nekünk kell valamit
nyújtani az idetelepülni szándékozó vállalkozásnak. Sajnos az önkormányzatnak
nincs sem épülete, de igazából iparterületnek alkalmas földje sem. Az elmúlt évek
gazdálkodása idejuttatta a falut. Jelenleg is vannak érdeklõdõk, akik telephelyet
kívánnak létesíteni Lakiteleken, keressük a megoldást, hogy hova és hogyan
lehetne õket elhelyezni.

– Lesz-e lomtalanítás, többen is kérdezik. Mikor? Hogyan? Mit kell róla tudni?
– Új tárgyalást kezdeményezett a Saubermacher. Az az elképzelésük, hogy

nem évi egy alkalommal vinnék el az összes felhalmozott lomot a falu különféle
pontjaiból, hanem bejelentésre vinnék évente egy alkalommal májustól októberig
az egyeztetett idõpontban a házaktól! Ennek végsõ egyeztetése  június 2-án lesz,
akkor dönt róla a testület – a tárgyalásokat követõen; úgyhogy erre is a következõ
számban tudok választ adni.

– 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
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Mezõgecse polgármesterének levelének részlete:

Mezõgecse, egy kis település a magyar-ukrán határtól 5 km-re, mely lakosságának
95 %-a magyar nemzetiségû. Elsõ írásos említése a településnek a XIII. században
volt. A XX. század elején a trianoni békediktátum következtében került a település
Csehszlovákiához, majd 1939-ben vissza Magyarországhoz, aztán 1944-ben a Szovjet-
unióhoz. A Szovjetunió megszûnését követõen pedig Ukrajnához. A hányattatott vis-
zonyok ellenére az itteni emberek megtartották magyarságukat és jelenleg is azon
vagyunk, hogy a magyarok által lakott terület ne csökkenjen a  Kárpátmedencében.

Településünk sokat tesz a magyar néphagyományok ápolásáért, immár 5. éve
szervezzük meg a Mezõgecsei Böllérversenyt (minden év januárjának utolsó szombat-
ján) és a Mezõgecsei Lekvárfõzõ Fesztivált (minden év augusztusának utolsó vasár-
napján). Ezek a rendezvények szolgálnak arra, hogy fenntartsuk a disznóvágás és a
lekvárfõzés hagyományát, megismertessük azt gyermekeinkkel és az ide ellátogató
vendégekkel.

A hozzánk ellátogató vendégeknek ill. turistáknak lehetõsége van megismerkedni a
helyi közösség életével és Kárpátalja magyar vonatkozású emlékhelyeivel, épületeivel
stb. A Mezõgecsei Hagyományõrzõk és Falufejlesztõk Egyesülete biztosítja a szállást
és étkezést a falu területén, magyar családoknál, falusi turizmus keretein belül. A hoz-
zánk ellátogató turistáknak 2-3-4-5 napos programokat állítunk össze, melyeket kárpá-
taljai idegenvezetõ közremûködésével teljesítenek.(...)

Az önkormányzatunk több magyarországi településsel is ápol testvér-települési
kapcsolatot, mint például Nyírtét, Kisgyõr, Aldebrõ. Megítélésünk szerint, testvér-
települési kapcsolatot, akkor érdemes fenntartani, ha azt mind a két fél komolyan veszi
és mindent megtesz a szerzõdésben foglaltak teljesítése érdekében. 2011. április
végén településünk vendége volt Lakitelek polgármestere és alpolgármestere, akikkel
elhatároztuk, hogy megpróbáljuk kiépíteni a két település közötti testvér-települési
kapcsolatot. Reményeink szerint, ezen kapcsolat elsõ lépése a mezõgecsei néptánc-
csoport részvétele lesz a lakiteleki „Széna vagy szalma“ elnevezésû rendezvényen.

Számunkra, kárpátaljai magyarok számára, igen megtisztelõ és jólesõ gesztus, ha
egy anyaországi település érdemesnek tart minket arra, hogy közelebbi kapcsolatot
építsen ki velünk és, ha fontosnak tartja Magyarország határain kívül rekedt nemzettár-
sakkal való szoros kapcsolattartást. Reméljük a Lakitelek és Mezõgecse között elindult
kapcsolatból, mind a két közösség profitál majd, mind szellemileg, mind pedig anyagi-
lag. Tisztelettel: Mester András, Mezõgecse polgármestere

Mezõcsegérõl olvashatnak az interneten, de folyamatosan közöljük a további
híreket, melyek a két település között szövõdnek – a reményeink szerint.

Lakitelek – Mezõgecse; alakuló testvérkapcsolat!

Április 29-én, pénteken dél körül indultunk Felföldi Zoltánnal Kárpátaljára,
Mezõgecse faluba testvér-települési kapcsolat létesítéshez; elõzetes
ismerkedésre. Délután 6 óra táján értünk oda (kb. 18 km-re van a település a
határtól), ahol már várt bennünket a polgármester, Mester András. Vele a reformá-
tus templomba mentünk, ahol Rákóczi-estet tartottak tiszteletünkre (ide való
Rákóczi), itt voltunk este 8-ig. Majd vacsoráztunk, s elfoglaltuk a szállásunkat. 

Szombaton reggeli után szétnéztünk
Beregszász városában, majd Munkács várát
néztük meg. Dél körül elindultunk a Vereckei-
hágóhoz. Rendkívül szép hely, sajnos a képek
nem adják vissza a látványt. Délután 4 körül
értünk vissza a faluba, ahol a járási falusi turiz-
mus konferencia gyakorlati bemutatója volt –
helyi hagyományos lakodalmas bemu-
tatásával. Nagyon élvezetes program
részesei lehettünk. 

Vasárnap reggel búcsúztunk el vendég-
látóinktól, a helyi polgármester kíséretév-
el Beregszászra mentünk. Szétnéztünk a
magyar nyelvû fõiskolán, vásároltunk
néhány könyvet, és elindultunk haza. 

Nagyon szép
hétvége volt, sok
tapasztalattal és
sok lehetõséggel a kapcsolat építésére. Örömömre szol-
gált, hogy részese lehettem jómagam is ennek a kapcso-
latteremtõ kirándulásnak. 
Bízom benne, hogy sikeres folytatású lesz.

Madari Andor

(a képen velünk a harmadik – középen
–  a mezõgecsei polgármester)

(Zrínyi Ilona és a gyermek 
Rákóczi Ferenc szobránál)

Munkács vára

Uniós támogatásból 
informatikai eszközök beszerzésére került sor Lakiteleken

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata több mint 17 millió forint uniós támogatást
nyert „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruk-
túra fejlesztése“ címû TIOP keretében támogatott pályázati kiíráson. 

A „Per Aspera ad Astra“ –Rögös az út a csillagokhoz elnevezésû, önerõt nem
igénylõ pályázatból, Lakitelek és Nyárlõrinc általános iskoláiban az interaktív
tábla és a hozzá tartozó informatikai eszközök a tavaszi szünetben besz-
erelésre kerültek, a rendszer tökéletesen mûködik. A beruházás része mindkét
intézményben 15-15 fõ részére megtartott oktatás a rendszer mûködteté-séhez,
amely a tervek szerint a nyári szünetben fog zajlani. Ezt követõen minden
készen áll ahhoz, hogy a következõ tanévtõl modern eszközök segítségével
tanulják a lakiteleki és nyárlõrinci gyerekek többek között a matematikát, a
történelmet, az irodalmat, a nyelvtant, a környezetvédelmet, a fizikát, a földraj-
zot, a biológiát, az informatikát, a nyelveket és számos más tantárgyat.

További információ:
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata – Harmatos Zoltán

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Tel: 76/449-011, Fax: 76/441-055
E-mail: informatika@lakitelek.hu

„A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap? Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap?“ 
„Mindig tudd, a dolgok egyszer történnek meg veled; a legértékesebb idõ a pil-
lanat, amelyben élsz.”
„A jövõ nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.”
„A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom!” 
„Nem a halál az, amitõl az embernek félnie kellene, hanem az, hogy soha
nem kezd el élni.” 
“Tégy meg minden jót, ami tõled telik, Amilyen eszközzel csak tudod, Amilyen
módon csak tudod, Ahol csak tudod, Akivel csak tudod, Ameddig csak tudod.”
„Aki énekelni akar, midnig talál dalt hozzá.” 



Tõsfürdõ
Szeretnék köszönetet mon-

dani mindazoknak, akik segítet-
tek a fürdõ épületének és
medencéinek felújítási munká-

lataiban, illetve a parkosításban.
Köszönettel tartozom azoknak is, akik

virágokat és virágtartókat ajándékoztak a
Tõsfürdõnek, hogy szebbé varázsoljuk a
környezetét.

Mindenkit szeretettel várunk, hogy
együtt gyönyörködhessünk a végered-
ményben.

Köszönettel: Czinege Orsolya 
fürdõvezetõ

Bármilyen fürdõbeli információért forduljanak hozzám bizalom-
mal: 06-70/337-66-56
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Köszönöm családom tagjainak, hozzá-

tartozóimnak, ismerõseimnek és azok

ismerõseinek a segítséget, mely nélkül ez a

nap nem jöhetett volna létre!

Lendvainé dr. Erki Mária

Kedves Olvasók! 

A  Családsegítõ Szolgálat ügyfélfogadása szabadság
miatt szünetel  2011. június 14-tõl 28-ig.

Helyettesítés elérhetõsége:
Egyesített Szociális Intézmény Családsegítõ Szolgálat
6060 Tiszakécske, Béke u. 134.    Tel.: 76/441-121    Fax: 441-078

A szabadság utáni ügyfélfogadás kezdete: 2011. június 28. 13 óra. 

Tóth Sándor családgondozó

Lakiteleki Mûvészeti Napok a 
Mákvirág Galériában

Május utolsó pénteke a Mákvirág Galéria és a meghívott mûvészek
ünnepe.  A 33 kiállítón túl a Tinódi-díjas énekmûvészünket, díszvendégeket
is hívott a galéria tulajdonosa, Lendvainé dr. Erki Mária – a TÛNÕDÉS
jegyében. Átvarázsolódott a galéria minden helyisége, sõt még az udvara is.
Ám leginkább a lelkünk...

Néptáncos gyermekek játszották el tánclépésekkel és mozdulatokkal  a
kislány felnövekedését, szerelembe esését, a lánykérést, s a beteljesülést,
az esküvõt. Egy pillanat alatt elvonult egy emberöltõ a szemünk elõtt a játék
alatt. Ehhez még  csodás lelki adalékként, balzsamként érkeztek Márai,
Wass Albert és más költõk, írók gyönyörû gondolatai Gulyás Laci bársonyos
baritonján. Bizseregtetõ hullámokban tört ránk a hatás. 

S amikor már azt hittük, hogy ezt nem lehet tovább fokozni, akkor megszó-
lalt a zene, s Pongrácz Márta gyönyörû hangja… Lenyûgözõ volt! Itt aztán az
érzelmeknek nem lehetett parancsolni, mert egyik hatás követte a másikat.

Mi csak kapaszkodtunk a száraz mákgubó és a papírpipacs szárába, s
igyekeztünk erõt gyûjteni a két mákonyos növény képzeletbeli nedvébõl.

Örültünk egymásnak, boldogok voltunk a hallottaktól, és elvarázsoltak a
látottak. Mosolyogtunk a régi idõket felidézõ beszélgetéseken; s tudni véltük
azoknak a félszavaknak a jelentését, melyekbõl megértette egymást Erki
Marika és Tóth Erzsébet; valamint Tóth Erzsébet és Lezsák Sándor...

„CSAK EGY SZÓT ADJ!“ – lúdbõrözött bennünk Cseh Tamás imája… 
Hát, ez kedves barátom, még ennél is több volt, sokkal több! 
Valóban elismerõen bólogatott minden régi ismerõs az égi páholyból is... 
Aztán az éj sötétjében, amikor leszállt a földre a csillagos mennybolt,

akkor a közönség soraiban elvegyülve ÕK is mosolyogtak velünk a jól ismert
dallamok hallatán, amit a Régiposta zenekar játszott, s Dávid Orsi énekelt.
Szent István királyunk is itt volt, letette a koronáját, s úgy hallgatta a hozzá
szóló dallamot, s tûnõdött magában, miért is hívjuk, hiszen itt minden oly
rendben van! … Dehogy csodálkozott azon sem , amikor  Dénes a gitárt „le-
cserélte“ a „táncos lábú menyecskére“, s önfeledten táncolt… Jól megnézte
a  Zsuzsa által vászonra festett friss mezei csokrot, s azt gondolta magában:
ez a nap bizony tartalmas, izgalmas, látnivalóban bõvelkedõ, érzelmekben
felemelõ és gazdag volt. Még a  KÉZNYOMAT-galéria négy friss kéz-
nyomatára is rápillantott, elmosolyodott, s aztán már csak a hûs fuvallat
árulkodott arról, hogy már nincs is ott... 

Én pedig az alkotók nevét tûnõdve néztem a galéria falán az új nevekkel…
s azon gondolokodtam, vajon miként lehet ezt az egészet még fokozni? Mivel
lehet ezt a napot jövõre ûberelni? Nem verseny  ez, tudom! Dehogy az!  Csak
egy kis felelõsséget érzek magamban én is – mindenért, mindezért! Mert mi
ide tényleg hazajárunk! Valóban azt érzem, hogy itt valami tényleg
elkezdõdött évekkel ezelõtt, s ez a láthatatlan kötelék egy életre ideköt,
összeköt bennünket. Erõsen, mint egy köldökzsinór... 

Köszönjük Neked, Marika és segítõidnek is! Zsuzsának is a sok mosolyt,
a biztatást, a sok jó szót! Fõként ezt az EGY NAPOT! (S vele a többit is.)

Adjon a Mindenható elegendõ erõt, hogy minden esztendõ sikeres legyen,
s tudjatok megújulni újra és újra – velünk együtt! Mert az erõt Ti adjátok
nekünk! Igen, hallom máris, hogy mi pedig Neked, Nektek! 

S épp ettõl lesz ez  az egész olyan csodálatosan kerek!     
Van min tûnõdnünk! Mindnyájunknak!                                  

Czinege Edit

Márvirág Galéria

Csinger Sándorné
Klárika a saját kéz-
nyomatát „ellenõrzi“...

A MÁKVIRÁG GALÉRIA

– KÉZNYOMAT-GALÉRIA

CZINEGE EDIT

MUNKÁIT DICSÉRI.
KÖSZÖNÖM. LEM 

Fotók: 
Baon

Marika   és  Erzsébet

TÛNÕDÉS...

Tóth Erzsébet és Buda
Ferenc TÛNÕDÉSE...

Felföldi Zoltán pol-
gármester kezérõl
is készült lenyomat

Régiposta



ANYÁK NAPJA AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN

2011. május 6-án délelõtt 10 órakor volt az anyák napi
ünnepség az Idõsek Otthonában. Nagy örömünkre sok
vendég fogadta el a meghívást.
A rendezvény a Lakitelek-, Nyárlõrinci Református
Egyházközség támogatásával jöhetett létre.
Hálás szívvel mondunk köszönetet Szabó Tamás refor-
mátus tiszteletes úrnak, Tubak Jánosnak, Kozma
Andreának a megemlékezésért, Varga Lajosnénak a
süteményért, az Egyházközség tagjainak az önzetlen-
ségükért!
Külön köszönet a szervezõmunkáért Magyarné S
Kovács Mónikának, aki szívén viseli idõseink sorsát
akkor is, ha már nem dolgozik nálunk!
Jó érzés tudni, hogy sokan állnak mellettünk!
Felföldi Zoltán polgármester úr a kislányával és Madari
Andor alpolgármester is tiszteletét tette május 08.-án az
idõsek Otthonában. Hatalmas tortával köszöntötte az
édesanyákat, nagymamákat és nagypapákat.
Megköszönte az elõzõ generáció munkásságát.
Látogatása nagy örömet okozott a bentlakóknak.
Köszönjük!

„Amint egyszer megtudod, mi a szeretet, készen állsz
arra, hogy adj; minél többet adsz, annál több lesz neked.
Minél bõkezûbben halmozol el másokat, annál több
szeretet tör fel a lényedben.“      -Osho-

TÁJÉKOZTATÓ A LAKITELEKI GONDOZÁSI
KÖZPONT TEVÉKENYSÉGI KÖRÉRÕL 2011-ben:

* TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS
(Idõsek Otthona)

* NAPPALI ELLÁTÁS (Klub)
– étkezés helyben fogyasztással

* SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
– elvitellel
– kiszállítással

* HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Ezeket a feladatokat szakképzett dolgozók látják
el! Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk.

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy van
most két szabad helyünk a bentlakásos részben,
várjuk a jelentkezésüket.

Bármilyen problémával forduljanak hozzánk biza-
lommal!  Tel.:76/449-071

„LURKÓK!“ Jön a nyár!!!
Ismét lesz Lurkó-tábor az iskolában
3 héten át! Ez a pihenõ-, játszó- és
kézmûves tábor évek óta segít a nyári napok
kellemes eltöltésében, közösségi élmények
(barátságok, kirándulások, strandolás és a
játékok, alkotó tevékenységek) szerzésében.
Az iskola pedagógusai, de fõleg Sallainé
Gyõri Csilla, Varga Sándorné Réka,
Szekeres Jánosné Kati, Berze Tímea,
Csinger Andrea és Vargáné Darabos
Márta vezetésével hívunk, várunk minden
érdeklõdõt a táborban. Bár az árak jelen-
tõsen növekedtek az elmúlt évekhez képest,
a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért
Közalapítnytól nyert 40 ezer forintos támo-
gatás lehetõvé teszi, hogy a tavalyi áron,
vagyis heti 6000 forintos áron, napi egyszeri
meleg étkezéssel, programokkal, kirándulá-
sopkkal, strandolással tölthessék a gyer-
mekeink a szünet elsõ heteit. Várjuk a jelent-
kezéseket és a befizetéseket az iskola
titkárságán, Ádám Ibolyánál!

I. turnus: június   20 – 24. 
II. turnus: június 27 – július 1.

III. turnus: július  4 – 8.
Várjuk a régi és az új Lurkókat a táborba!

A lakiteleki Autós Kempingben
(a Tõsfürdõvel szemben) lehetõség van a nyári
napokban további táborozásra, találkozókra,
születésnapi vagy névnapi összejövetelekre. 
Meg szeretnéd hívni barátaidat, osztálytársai-
dat? Ki akarod próbálni a sátorozást?
Kalandparkot? Lovaglást? Strandra mennél a
Tõsfürdõbe, de nincs, aki elkísérjen?
Nem kell kilométerekre elutaznod! Bográ-
csozást, szalonnasütést, baráti találkozókat,
közös strandolást, túrákat szervezhetsz
(vagy szervezünk mi) a környékben és hely-
ben – baráti áron! Persze, megfelelõ létszám
esetén!        (Érdeklõdni Váradi Erikánál vagy 

Vargáné Darabos Mártánál lehet.)

LAKITELEKI    ÚJSÁG május6. oldal

EGYSZERÛ, de tanulságos...
Egy egyetemi professzor azt állította, hogy soha
nem buktatott meg senkit, de egyszer megbukta-
tott egy egész csoportot.

Az az osztály azt állította, hogy a szocializmus mûködõ-
képes és soha senki nem kéne sem gazdag, sem szegény
legyen, mindenkinek EGYENLÕNEK kellene lennie!
A professzor azt mondta nekik: „OK, akkor ezen a csopor-
ton végzünk egy kísérletet a szocializmussal kapcsolat-
ban. Mindenkinek a jegye átlagolva lesz, mindenki
ugyanazt a jegyet fogja kapni, így végül senki nem fog
megbukni és senkinek sem lesz A (kiváló) jegye.“

Az elsõ teszt (vizsga) után, a kapott jegyek átlagolva let-
tek és mindenki  B-t kapott.
Azon diákok akik keményen tanultak nagyon mérgesek
voltak, akik keveset tanultak azok örültek. Ahogy
közeledett a második teszt, azon diákok akik keveset tan-
ultak korábban, most még kevesebbet tanultak. Akik
korábban keményen tanultak, azt mondták, hogy most õk
is szeretnének alamizsnát, így kevesebbet tanultak.

A második teszt eredményeként mindenki D-t kapott.
Így már senki sem volt boldog.

A harmadik teszt végén a jegyek átlaga F (megbukott) lett.
A jegyek nem emelkedtek, mert a diákok elkezdtek
veszekedni, vádolni és utálni egymást, és senki nem akart
a másik javáért tanulni. A diákok nagy meglepetésére
mindenki elbukott.
A professzor azt mondta nekik: a szocializmus legvégül
ígyis-úgyis elbukott volna. Amikor a jutalom nagy, az
erõfeszítés a siker érdekében  úgyszintén nagy. De
amikor az állam már nem biztosítja azt a jutalmazást,
senki sem próbál meg sikeres lenni.
Ennél egyszerûbb magyarázat nem is lehetett volna.

Íme egy idézet, ami összegzi az egészet:
„Nem lehet törvényesíteni, hogy a szegény szabad legyen
és a gazdag ne legyen szabad. Azt, amit megkap egy
sze-mély – anélkül, hogy megdolgozott volna érte –, azt
valaki másnak kell elõállítania, aki, nem kapja meg azt,
amiért megdolgozott. Az állam nem tud adni valakinek,
anélkül, hogy elõtte el ne venne valaki mástól.   Amikor a
lakosság fele azt látja, hogy megteheti, hogy nem dolgo-
zik, mert a  lakosság másik felének gondja lesz rá, és
mikor az a fél, amelyik dolgozott, rájön, hogy nincs
értelme dolgoznia – mert mások a haszonélvezõi az õ
munkájának –, ez a végét jelenti bármelyik nemzetnek.“

Köszönöm minden kedves munkatársamnak, hogy a
számos problémát egy emberként összefogva segít
megoldani!     
Jolikának  minden munkatársam és bentlakó nevében
mielõbbi teljes gyógyulást kívánok!               -B.Zné-

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Könyvtárlátogatók!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
KÖNYVTÁRKÖNYVTÁRUNKUNK

2011. június 20-tól augusztus 20-ig
leltározás és szabadságolás miatt 

ZÁRVA TART.

Nyitás augusztus 22-én, hétfõn!
Dékány Zoltánné könyvtárvezetõ



Kedves Olvasóink!

Horváth Letícia 4. b osztályos tanuló kis versével köszöntjük
Önöket:

Itt a tavasz alig várom...
Itt a tavasz, alig várom!

Nyíljanak a virágok,
Bimbózzanak a violák,
Méhek repdessenek,
Pillangók cikázzanak,

A friss levegõben délután ugrándozzanak!

Itt a tavasz alig várom,
Hogy a madarakkal

Fütyürésszek egy délutánon!

Kiskunfélegyházán rendezték meg a körzeti kosárlabda alapfokú versenyt,
amelyen  diákjaink  1. helyezést érték el. A folytatásban, a megyei döntõben az
Eötvös Iskola diákjai a 4. helyen végeztek.
A csapat tagjai: Dósa Norbert, Suhari Nagy Balázs, Géró Roland, Ugrina Antal,
Laki Dániel, Benke Szabolcs, Gulyás Máté, Ungi Ádám Dezsõ, Fehér János
Bence, Madari Márton, Király Balázs.

Május 12-én a Népfõiskolán rendezték meg a Grosits-kupa labdarúgó
tornát. Iskolánk csapatát itt is  Fûz Jenõ tanár úr vezette, s diákjaink a második
helyen végzett. Gratulálunk!

A Szûcs József szavalóverseny területi fordulóján a Községi könyvtárban
Csíkos Anna III. helyezett  lett.

Mozaik Tanulmányi verseny országos döntõjében Anyanyelvbõl: Simonyi
Martina 3.a osztályos tanuló 21. helyezést ért el.

Szivárvány újság Komplex tanulmányi országos csapatversenyén 21.
helyezést ért el 3. a osztály csapata, tagjai: Zsetkó Dávid, Nagy Nikolett, Csille
Lajos. Szivárvány Országos tanulmányi versenyen természetismeretbõl Csille
Lajos 8. helyezést ért el.

Nemzeti Tankönyvkiadó által szervezett meseíró pályázaton a Magyar
Tankönyvért Alapítvány különdíját nyerte Kovács Máté 6. b osztályos tanuló.
Máté több tantárgy országos versenyein is kimagaslóan szerepelt. A Mozaik
Országos Tanulmányi versenyen természetismeret tantárgyból 6. helyezést ért
el, az Apáczai Kiadó által szervezett Országos Komplex Tanulmányi versenyen
9. helyezett lett. 

Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány gyermeklap által hirdetett természetismeret
tanulmányi verseny országos döntõjén 11. helyezett lett Simonyi Péter Pál 2.
b osztályos tanuló.
Gratulálunk minden diákunknak, s köszönjük tanáraik felkészítõ munkáját!

A lengyelországi testvériskolánkban tett látogatásról
Bártfai Anna 7. b osztályos tanuló számol be:

2011. április 4-én reggel indultunk az Eötvös Iskola elõl Lengyelországba.
Délután 5 óra körül értünk Pogwizdowba. Az út nagyon hosszú volt, de amikor
odaértünk a családokhoz, már akkor láttuk, hogy megérte.

A család ahol voltunk nagyon kedves volt hozzánk, a tenyerükön hordoztak
minket. A kommunikáció nem volt könnyû, de kézzel-lábbal mutogatva és
angolul beszélve megértettük egymást.

A programokat nagyon jól megszervezték. Csodálatos helyeken jártunk, és
rengeteg szép élményben volt részünk. Voltunk Auschwitzban, de elvittek ben-
nünket bowlingozni és uszodába is.. Elmentünk a Dinolandba, a pieskowai
várba, és rengeteget sétáltunk a hegyek között. Csodaszép az a vidék. Nekem
a miniatûr park tetszett a legjobban. Ezen a helyen a világos minden részérõl
híres épületek makettjeit állították ki. A tolmácsunk a Parkban angolul mondta el
az épületek történetét. Lakitelekrõl Gulyás Katalin jött el velünk, aki jól beszél
angolul és õ fordította nekünk az idegenvezetést. Sok csoportképet készítettek
rólunk ebben a parkban.

Szerdán este a progwizdovi iskola tornatermében bulit rendeztek. A mulat-
ság elején az ottani polgármester és az iskola igazgatónõje beszédet mondott.
Elmondták, nagyon örülnek, hogy náluk voltunk. A polgármester úr magyarul is
szólt néhány szót, elmondta, hogy most tanulja a mi nyelvünket. Olajosné Ilonka
néni ajándékot adott a polgármester úrnak és az igazgató nõnek. Ezzel szerette
volna megköszönni kedvességüket és azt, hogy ott lehettünk náluk. Ezek után
elkezdõdött a buli. Ott voltak a lengyel diákok is.  Én nagyon meglepõdtem rajta,
hogy hasonló zenét hallgatnak, mint mi.  Fergeteges volt a hangulat. 

Pénteken reggel, amikor elindultunk én nem szerettem volna hazajönni. Nagyon
jól éreztem ott magam. Amikor hazaértünk, és elmeséltem anyáéknak az
élményeimet irigykedtek. Én azon gondolkoztam, hogy mindazt, amit elmesél-
tem, hogyan kell mondani angolul. Anyáékhoz majdnem angolul kezdtem el
beszélni. Nagyon hasznos volt nyelvi szempontból is az út. Ezeket az élmé-
nyeket nem fogom elfelejteni soha. Nagyon várom, hogy újra láthassam õket.

Április 29-én és 30-án került sor a Szülõi Munkaközösség által szervezett
hulladékgyûjtésre. A mintegy kétszázezer forint bevétel felhasználásáról
május 23-án dönt a választmány. Köszönjük a szervezõk és a pakolásban
segítõ diákok  munkáját!

Május 19-én Kormos Istvánné Annuska néni 60 pár új tornacipõt adomány-
ozott rászoruló diákjainknak. Köszönjük szépen a család nagylelkûségét!

A Tölgyfa Sportegyesület birkózóinak hírei

Ünnepélyes keretek között rendezték meg a X. „Nyuszi“ kupa elnevezésû
birkózóversenyt Gádoroson. 17 egyesület 142 induló vett részt ezen a versenyen.
Eredményeink:
II. helyezést ért el 63 kg-os súlycsoportban Berente Erik
III. helyezést ért el 46 kg-os súlycsoportban Szilvási Dávid

69 kg-os súlycsoportban Körmöczi László

Gratulálunk a szép eredményért Balla Attilának és a versenyzõ gyerekeknek!

Az elmúlt évek legnagyobb diákolimpiáját rendezték meg Orosházán 2011.
május 13-14-én. A versenyen 61 egyesület 363 indulója vett részt.
Egyesületünket Szilvási Dávid és Körmöczi László képviselte. 
Szilvási Dávid 7-8. helyezésig jutott el a 19 induló közül. 
Körmöczi László vereséget szenvedett és kiesett a versenybõl.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Zamárdiból Csíksomlyóra

Május 19-én az esti szentmise elõtt érkezett hozzánk kiskunfélegyházi Sarlós
Boldogasszony Plébániáról az a képünkön is látható feltámadási szárnyas
kereszt, amely nagyszombaton indult Zamárdiból és sok  plébánián keresztül
pünkösdkor érkezik Csíksomlyóra.
Gál Péter szervezõ a következõket írja körlevelében:
„Négy ág köti össze az idõben húsvétot pünkösddel, és e négy ág fûzi össze
térben a Balatontól Csíksomlyóig népünket, éljenek tagjai bármely területen
is Burgenlandtól Kászonig. Összekötõ eszménk a krisztusi jövõbe hit, mely-
hez társul a közel múlt po-zitív változásaiért a Jóistennek mondandó hála.
Mindezek gyümölcse lesz az együvé tartozás, az összefogás, a közösségi
élet – család, település, nemzet – megerõsödése, és ebbõl fejlõdik ki az itt élõ
népek bizalmon és szereteten alapuló felebarátsága is. Külön öröm szá-
munkra tehát, hogy a Feltámadási menetben erdélyi szlovákok, bácskai
horvátok is részt vesznek.“
A többi közösséghez hasonlóan – Lakiteleki Jézus Szíve Plébánia- felirattal
mi is egy szalagot kötöttünk a szárnyas keresztre, amely a szervezõk tájékoz-
tatása szerint nagypéntek, húsvét, pünkösd szimbolikáját is tartalmazza
Árpád-kori módon. A vele együtt érkezõ fóliás könyvbe pedig beleírtuk
könyörgéseinket.
A feltámadási kereszt következõ állomása Kunszentmárton.

A kecskeméti esperes kerület papjai május 19-én, csütörtökön,
plébániánkon tartotta kerületi gyûlését, amelynek témája a család volt.

ESEMÉNYNAPTÁR
Május 29. vasárnap: Ezen a  napon 10 órakor lesz a szentmise, utána
tisztelgés a hõsök napja alkalmából a templom téri kettõs keresztnél,
majd családi vasárnap a plébánia udvarán.
Június 4. szombat: elsõ gyónás.
Június 5. Urunk mennybemenetelének ünnepén: elsõáldozás.
Június 11. szombat: Gál József elsõ miséje Lakiteleken.
Június 20. egész napos szentségimádás.

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!“
(Mk.: 10, 14.)

NÉHÁNY SZÓ A VALLÁSOS NEVELÉSRÕL

A személyes jó példa életre szóló oktatással ér fel.

Az édesapákhoz

Nem szabad elfelejteni: egy bizonyos korig Isten olyan, mint az édesapánk, a
„Miatyánk“. Ezért minden édesapa felelõssége gyermekének nevelésében
óriási! Tõle függ sok esetben, hogy gyermekében milyen Isten-kép alakul ki.
Egy édesapa, aki megtanítja gyermekét helyesen játszani, átadja neki Isten
gyengédségét; egy édesapa, aki minden tettében igazságos, Isten igazságát
közvetíti; egy édesapa, aki biztonságot nyújt gyermekének, átadja Isten gond-
viselését.

Az édesanyákhoz

Amikor a gyermek látja szüleit összeszedetten, meggyõzõdve imádkozni,
magába szívja a vallási tapasztalatot: átülteti lelkébe. Amikor a szülõk imád-
koznak, nem csak Istennel beszélnek, hanem Istenrõl is. Vl. Pál pápa így szólt
az édesanyákhoz, amikor a családban elmondott imára buzdította õket:
„Édesanyák… a keresztény imára tanítjátok gyermekeiteket? Rászoktatjátok-
e õket, hogy betegség idején gondoljanak a szenvedõ Jézusra?
Megtanítjátok-e nekik, hogy gondjaikban kérjék a Szûzanya és a Szentlélek
pártfogását?“ 

ISTEN ARCA BENNÜNK
Tudjuk, hogy Isten képmásai vagyunk, de vajon milyen istenkép él ben-
nünk? Jó helyen és jól keressük-e? Igen tanulságos lehet mindannyiunk
számára A Szív jezsuita folyóirat áprilisi száma, amely ezzel a témával
foglalkozik. Az alábbiakban Tornya Erika: A szeretet optikája címû
cikkébõl idézünk egy elgondolkodtató részletet.

Embertársainkkal való kapcsolatunk tükrözi Istennel való kapcso-
latunkat is!

Ha azt vesszük, hogy a világot Isten jónak teremtette, és eszünkbe jut Loyolai
Szent Ignác mottója: „Mindenben Istent keresni és mindenben megtalálni
Istent“, akkor talán megfoghatóbb Isten helye az életünkben, és helyet kaphat
a személyes kapcsolataink között is. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy most
hogy állunk Istennel, egyszerûen csak gondoljuk végig, hogy a
környezetünkben élõk hány százalékát szeretjük és fogadjuk el feltételek
nélkül; Istent is épp annyira szeretjük. Ahány embert nem szívlelünk vagy
közömbösek vagyunk iránta, Isten is épp anynyira elutasított vagy érdektelen
a számunkra. 
Mielõtt megdöbbennénk ezen, nézzük, hogy ír errõl Jálics Ferenc SJ a
Szemlélõdõ lelkigyakorlat címû könyvében: „Embertársainkkal való kapcso-
latunk, mely lényegében tükrözi Istennel való kapcsolatunkat is, a saját
magunkhoz való viszonyunkkal is egyenértékû. Amilyen mértékben el-
utasítjuk embertársainkat, olyan mértékben utasítjuk el Istent és egyúttal
önmagunkat is.“ 
Komoly kihívást ad ez a fajta gondolkodás Istenrõl, hiszen sok-sok nehéz
helyzet, konfliktus jut eszünkbe, ahol megbántottak bennünket, igazság-
talanul jártak el velünk szemben, és nem tudjuk szeretni azt, aki ezt tette.
Mivel a kapcsolatainknak csak egy részét választjuk szabadon, ki vagyunk
szolgáltatva olyan embereknek, akiket legszívesebben messze elkerülnénk,
ha tehetnénk. Mindig vannak nehéz tanárok, kollégák, szomszédok, akikkel
könnyen konfliktusba kerülünk. Szinte minden családban, munkahelyen, vagy
akár a politikai életben is vannak olyan helyzetek, amelyek, és olyan szemé-
lyek, akik dacot, gyûlöletet váltanak ki belõlünk. 
Ezekbõl a helyzetekbõl Isten nem ment ki bennünket. Istent is elutasítjuk, ha
ezeket az embereket, esetleg ellenségeinket, nem szívleljük? Igen.

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

ISTEN ARCA BENNÜNK
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Hittanverseny Dunavecsén
Gyülekezetünket 10 fõ képviselte a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye által

megrendezett Hittanversenyen. Az elmúlt két hónap kemény munkája meghozta gyümöl-
csét. A gyerekeknek 20 történetbõl kellett felkészülni, alaposan megismerték Bibliánk 20
példázatát. Ezen kívül 20 református énekeskönyvi éneket kellett megtanulni. Minden
csapatnak úgy kellett megérkeznie, hogy a helyszínen egy hajót kellett összeállítani, ezt
mi úgy oldottuk meg, hogy nagy kartonokat felhasználva ember nagyságú hajót állítottunk
össze, amibe minden csapattag beülhetett. Kellett készülnünk egy színdarabbal. Mi a
szõlõmunkások példázatát dolgoztuk fel úgy, hogy érthetõ legyen a mai ember számára. 

Nagy izgalommal telt az egész nap Dunavecsén. Csapatunk állomásról állomásra
hajózott a cél felé. Alig hittek gyermekink a fülüknek, amikor az állomásvezetõk minden-
hol megdicsérték õket kiváló teljesítményükért. Az eredményhirdetést nagy izgalommal
vártuk, hiszen Kalocsa csapata, mint címvédõ, szerette volna utolsónak hallani a nevét.
Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy megnyerjük a versenyt, hiszen az elmúlt évek-
ben nem vettünk részt ilyen megmérettetésen.

A kitüntetõ vándordíj tehát gyülekezetünkbe került, így egy évig lehet nálunk, a
következõ hittanversenyig.

Minden gyermeknek köszönjük a kitartó munkát. Az alábbi gyermekek járultak hozzá
ahhoz, hogy Lakitelek nevét megjegyezzék megyeszerte:

Aszódi Janka,  Akócsi Zsófia,  Csille Lajos,  Fekete Vivien,  Kakó Csongor,
Kakó Gellért, Szabó Réka,  Talmácsi Alexa,  Tubak Csilla,  Tubak Flóra

Segítség nélkül azonban nem lettünk volna nyerõk. Nagyon köszönjük Aszódiné
Magyar Beáta óvónõ (aki egyben szülõ is) és családja munkáját, akik gyönyörû dekorá-
ciót, háttérképet készítettek, ami külön dicséretben részesült.

Akik segítettek abban, hogy gyermekeink minden területen alaposan felkészüljenek:
Szabó Tamás, Kozma Andrea, Tubak János és Magyarné S. Kovács Mónika.

Áldozócsütörtök 2011
Negyven nappal Húsvét után, Áldozócsütörtökön, Urunk mennybemenetelét ünne-

peljük. Az Újszövetség tanúsága szerint, ezen a napon a feltámadt Jézus evilági meg-
jelenései megszûntek, elbúcsúzott tanítványaitól, küldetést bízott rájuk, megígérte, hogy
elküldi a Szentlelket, majd felemeltetett a mennybe. Ez a nap, a mindenkori krisztusi
tanítványság öneszmélésének ünnepe. Távozásának jele, hogy tiszteli szabad
akaratunkat, szabad döntéseinket. Õ elõre ment. Ezt az örömhírt kell továbbadni min-
denkinek és ezzel a tudattal kell építenünk már itt a földön Isten országát. Életünk is
egyfajta „mennybemenetel“, s csak azt vihetjük magunkkal oda, ami átmegy az örökké-
valóság és a szeretet vizsgáján. Õ továbbra is velünk marad, csak egészen másként.

Pünkösd 2011
Az Áldozócsütörtököt, Urunk mennybemenetelét az õsegyház a 4. századig a

Szentlélek eljövetelével együtt Pünkösdkor ünnepelte. Csak a 12. századtól kezdett
elválni a két ünnep egymástól. Apostoli Hitvallásunkban azt valljuk: „alászállott a pok-
lokra és fölment a mennybe…“ ezzel megmutatta nekünk az utat, egész életutunk
lényegét. Krisztus útja az alázat és a szeretet útja. Õ így vall önmagáról: „Én vagyok az
út…“ Az önismeret hosszú és fárasztó útja által ismerhetjük meg Istent. Hagyjuk, hogy
Õ világítsa meg, sötétségeinket és szívünket kettõs lángnyelvekkel, Pünkösd lángjaival
és fényeivel. Ha saját valóságunkat minden fenntartás nélkül átadjuk Neki, akkor Õ
alakítja azt szeretetével, felemel és Lelkével betölti életünket, s ez maga a Pünkösd.

Szentháromság  2011
Pünkösd utáni vasárnap – egyházunk rendje szerint - Szentháromság vasárnapja,

az  „ünnepes félév“ záró alkalma. Összefoglalása mindannak, amit az „Atya-Fiú-
Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök, igaz  Isten“ cselekedett a világ
megváltásáért, benne az ember üdvözítéséért.   Isten,  mint önmagát jelentette ki elsõ-
sorban a teremtés és gondviselés nagy munkájában.  Kijelentette magát azután úgy,
mint Fiú Isten a Krisztus Jézusban, aki a megváltás mûvét végezte el. És mint Szentlélek
Isten, aki Pünkösdkor  betöltötte mennyei erõvel tanitványait, s vett lakozást sokakban,
amely az Egyház létrejöttének örök titkát és csodáját  jelenti, s amit munkál ma is, el
egészen az idõk végezetéig.  „Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben:
az Atya, az Ige és a Szentlélek; és ez a három egy.“ (1Jn 5,7.)

Mindenki úgy adjon, ahogyan elõre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy
kényszerûségbõl, mert „a jókedvû adakozót szereti az Isten“. (2 Kor. 9:7.)

A Lakitelek-Nyárlõrinc Református Társegyházközség  gyülekezete és ifjúsága
jótékonysági hulladékgyûjtést szervezett április 15 és 18. között a nyári gyermektáboroz-
tatás javára. Az összegyûjtött hulladék árából támogatjuk a tábor költségeit, hogy minél olc-
sóbban tudjanak gyermekeink részt venni rajta.

Felhívásunkra gyülekezetünk fiataljai, idõsei megmozdultak, s megmutattuk, hogy
nemes cél érdekében össze tudunk fogni. Hiszen két konténer telt meg papírral, s egy
hatalmas nagy konténer vassal és színesfémmel. Így összesen összegyûjtöttünk 16q
papírt, közel 1 q színesfémet, s közel 50 q vaslemezt. Ennek értéke 200.000 Ft.

Mindenkinek, aki részt vett kezdeményezésünkben, eljuttattunk egy névre szóló
köszönõlevelet. S most itt az újságban is szeretnénk megköszönni, hogy felajánlásával
hozzájárult e nemes cél sikeréhez. 

Támogatásával nagy mértékben elõsegítette, hogy gyermekeink anyagi téren zavarta-
lanul részt vehessenek a nyári táborban. 

S szeretnénk megköszönni a Tubak családnak, hogy felvállalták a hulladékgyûjtés
lebonyolítását. A megszervezéstõl a hulladékgyûjtés utolsó percéig az egész család azon
dolgozott, hogy zavartalanul, s eredményesen mûködjön kezdeményezésünk. Köszönjük.

Minden kedves felajánlónk, segítõnk életére Gazdag Kegyelmû Urunk áldását kérjük, s
kívánjuk.

Anyák napja az Idõsek Otthonában

Szomorúan kaptuk a hírt, hogy az idén elmaradt az Anyák napi ünnepség az Idõsek
Otthonában. Ezért úgy döntöttünk, hogy meglepjük az idõseket egy kis ajándékkal, s
szívhez szóló gondolatokkal. Május 6-án péntek délelõtt ellátogattunk az Otthon lakóihoz,
s egy rövid órát közösen töltöttünk el. Igét hírdetett Tubak János teológus, verset mondott
Kozma Andrea, közös énekkel és verssel szolgált Szabó Tamás lelkipásztor.  

A szolgálatok után egy kis pogácsa, sütemény, s üdítõ mellett beszélgettünk. A legvégén
pedig egy-egy cserepes virággal köszöntöttük az ott lévõ idõseket. Jó volt látni az
elérzékenyült arcokat. Egy-egy megjelent örömtõl duzzadó könnyet, vagy egy mosolyt.
Érezhetõ volt a levegõben, hogy az idõsek örültek, boldogok voltak. Mi is örültünk, hogy
részese lehettünk ennek az órának, s hogy egy kis jó kedvet vihettünk az otthonba.

S álljon itt azok neve, akik segítettek nekünk e nemes cél megvalósításában.
Magyar Péterné S. Kovács Mónika és Tubakné Fekete Hilda  – oroszlánrészt vállalva

vették ki részüket az alkalom szervezésébõl, megvalósulásából.
Tubak Flóra, Tubak Csilla, Tubakné Fekete Hilda – a cserepes virágok becsomagolását

végezték. Varga Lajosné – nagy doboz süteményt ajánlott fel ezen alkalomra. Pálinkás
János, Virágkertészet – kedvezményes áron kaptunk tõle a cserepes virágot.

Köszönjük mindenki segítségét, s reméljük a jövõben is meg tudjuk lepni a kedves
idõseket. Egyedül Istené legyen a dicsõség az alkalomért. Soli Deo Gloria.

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

„MERT AKIKET ISTEN LELKE VEZÉREL, AZOK ISTENNEK FIAI“ ( Róma 8,14. )
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Kedves Szülõk, Gyerekek!

Nem sokára véget ér ez a tanév. 
Szeretettel tájékoztatunk mindenkit az elõttünk levõ programokról:

Június 5. vasárnap 9 óra: tanévzáró istentisztelet. (Ezután nem lesz gyermek-isten-
tisztelet, a nyár folyamán a 9 órai templomi istentiszteletre várunk mindenkit!)
Július 25 – 31: nyári tábor Szokolyán (akik érdeklõdnek, vagy már jelentkeztek
szeretettel várjuk õket családi délutánunkra, ahol bõvebb tájékoztatást kaphatnak)
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2011. május 19-én tartott az M44-es Munkacsoport értekezletet a lakiteleki
Népfõiskolán, ahol a leendõ gyorsforgalmi út melletti települések képvi-
selõi és a tervezõk egyeztetése zajlott. Képünkön: dr. Fónagy János, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Lezsák Sándor a Magyar
Országgyûlés alelnöke és Felföldi Zoltán, Lakitelek polgármestere látható.

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES VENDÉGEINKET, HOGY AZ
USZODA, SZAUNA ÉS A SÓSZOBA

A Pünkösdi ünnepek alatt 8-20 óráig, ill.
2011. június 14-tõl

az alábbiak szerint tart nyitva:
HÉTFÕ – VASÁRNAP: 7-20 óráig

S Z E R E T E T T E L  V Á RU N K  M I N D E N K I T !

EGYÜTT EGYMÁSÉRT AZ AKADÁLYMENTES ÉLET REMÉNYÉVEL 

Az egészségkárosultak napját – az idén 12. alkalommal – rendezzük meg 2011.
június 25-én, szombaton a lakiteleki Népfõiskolán. Az évente hagy-
ományosan sorra kerülõ egész napos találkozóra családjával, barátaival és
sorstársaival együtt ezúton tisztelettel és szeretettel meghívjuk.
Ízelítõ programjainkból:
w Ökumenikus Istentisztelet a reggeli órákban
w Gördülõ Tánccsoport kerekes székes tánca
w Kösöntyû Néptánccsoport fellépése
w Kökény Zoltán szájtrombitás elõadása
w 5 település (Lakitelek, Nyárlõrinc, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszakécske) bemu-
tatkozása: termékek kiállítása, énekesek, versmondók, táncosok mûsora

Vetélkedõ: „Ki süti a legfinomabb pogácsát?“ címû vetélkedõnkre lehet
nevezni az Akadálymentes napon, az információs sátornál. Feltétele: 1 tepsi
pogácsa és a kínálására alkalmas kosár. Az elsõ 3 helyezettet díjazzuk!

Szolgáltatásaink a nap folyamán:
w Információs sátrakban tájékoztatás az alábbi témakörökben: jogszabályok,
rehabilitáció, lakások felújítása és akadálymentesítése, szociális támogatási
formák, stb.
w Gyógyászati segédeszközök bemutatása
w Antológia Kiadó könyveinek árusítása
w 100,- Ft-os könyvbönge
w Grafológia
w Kemencében sült kenyérlángos és mézeskalács árusítása
w Tombola 
w Gyerekeknek kézmûves foglalkozás, lufibohóc és egyéb szórakoztató programok

Minden kedves vendégünknek 1000,- forintért bográcsos ebédet biztosí-
tunk. Étkezési szándékukat kérjük, hogy legkésõbb június 17-ig jelezzék
(8-16 óráig) az alábbi telefonszámon 76/ 549-047 (Sütõ Linda), vagy e-mail
címen: nepfoiskola@lakitelek.hu.
A programunkra mindenkit szeretettel várunk!           Lakitelek Népfõiskola
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Jubilál a Nagybányai-Kecskeméti alkotótábor a
Népfõiskolán

Immáron 5. esztendeje kerül megrendezésre a Nagybányai-Kecskeméti
alkotótábor  a Népfõiskolán.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt a tábor  záró kiállítására,
2011. július elsején  16 órakor, a Népfõiskola Kölcsey házában.

Nagybányai-kecskeméti mûvésztelep  bemutatása

A mûvészettörténet a várost az 1896-ban alakult mûvésztelepérõl ismeri. 
Nagybányán a mûvésztelep magalakulása elõtt is felbukkan egy-egy festõ

neve. A 19. században a legismertebb Mezey József volt, aki Petõfi Sándort is
megörökítette. De a Nagybányán született Réti Istvánnak szintén ismerjük néhány
korai, a helyszínen festett képét. A rövid idõre odalátogató Feszty Árpádot a
bányászok élete fogta meg, s a jelenleg a Központi Bányászati Múzeumban
(Sopron) õrzött képe történetét meséli el. A festmény egyik elsõtopografikus mû,
a kereszthegyi tárna lejáratát ábrázolja.

1895-ben Máramaros vármegye a millenium hangulatában megrendelte
Hollósy Simontól, hogy a történelmi nevezetességû Huszt várát nagyméretû
olajképen fesse meg. Nemsokára a nagybányai illetõségû Thorma Jánosban és
Réti Istvánban megszületett az ötlet: nyárra az egész iskola költözzön
Nagybányára. A város vezetõsége Turman Olivér polgármesterrel az élen öröm-
mel fogadta a festõk nemzetközi csapatát, s a Jókai dombon Stoll Béla felaján-
lása nyomán ideiglenes mûtermet adtak át a munka céljaira. Ezzel kezdetét vette
a Nagybányai mûvésztelep kialakulása.

Már az elsõ nyáron többen meglátogatták a kolóniát: Lyuka Károly
mûvészettörténész, vagy az elõdjükként tisztelt Szinyei Merse Pál. Kiss József, a
budapesti A Hét fõszerkesztõje azért utazott kiadójával Nagybányára, hogy
válogatott költeményeinek díszkiadását a legfrissebb szellemiségû festõcsoport
alapítóival illusztrálhassa. A költõ gesztusa a mûvészek elismertetésének elsõ
lépcsõfokát jelentette.

Hollósy távozása után 1902-tõl a mûvésztelep szabadiskolává alakult, ahová
minden elõképzettség nélkül bárki jelentkezhetett. A század elejétõl több olyan
fiatal dolgozott Nagybányán, akiket egy idõ után nem elégített ki a plain air natu-
ralizmus, hanem a Párizsban Henri Matisse körül csoportosuló mûvészek színes,
harsány festésmódjához igazodtak. 

Kecskemét, 1909
Ebben az évben a mûtermek építését és kedvezõbb lehetõségeket megcsillan-

tó város, Kecskemét hívására a festõk egy része Iványi Grünwald Béla vezetésé-
vel elhagyta Nagybányát és az alföldi városba ment. A mûtermek ugyan csak 1912-
re épültek fel, de a nagybányai mûvésztelep újabb hajtása Kecskeméten is folya-
matos mûvészeti munkát eredményezett, mely a napokban is tovább folytatódik.

1911-ben alakult meg a Nagybányai Festõk Társasága, amely a mûvészek
érdekvédelmi és szakmai testülete volt. Az 1913-as végleges alkotmányát a bel-
ügyminisztérium jóváhagyta. Az alapítók, Ferenczy Károly, Réti István és Thorma
János tíz festõt hívtak meg törzstagnak: Börtsök Samu, Ferenczy Valér, Ferenczy
Béni, Galimberti Sándor, Jakab Zoltán, Komoróczy Iván, Mikola András, Réthy
Károly, Tscharner János, Ziffer Sándor.

Nagybánya nem csak városnév, hanem vállalható és elutasítható tradíció is. A
régi festõiskola megszûnt ugyan, de a tovább munkálkodó mûvészek jelenléte ki-
kerülhetetlen volt. Személyes példájuk, a rájuk való emlékezés az utódokban
valamiféle folyamatossághoz, a múlthoz való közvetlen kapcsolódás hitét és
lehetõségét erõsítette meg. 

A mai nagybányai alkotótelep mûvészei méltán viszik tovább elõdjeik tanításait.
A Lakiteleki Nagybányai-Kecskeméti alkotótábor résztvevõi neves nagybányai

és kecskeméti alkotókból kerülnek ki. 
Kecskeméti alkotótelep mûvészei: Goór Imre, Görgényi Tamás, Mártonfi

Benke Márta, Sebestyén Erzsébet, Szappanos István, Virók Csilla

Nagybányai alkotótelep mûvészei: Dudás Gyula-táborvezetõ, Bitay Zoltán,
Moldován Gyula, Kiss Béla, Petrovits István, Vassy Erzsébet, Gally A. Katalin,
Kondrak Matyiko Margó 



50 milliós KITEKINTÉS...
A Magyar Nemzeti Bank emblémája  
Az elszórt közpénzek egyik csodás mintája, hogy
az MNB jól ismert, patinás emblémáját lecse-
rélték egy semmitmondó, hét darab pálcikából
álló logóra. A jegybank felügyelõbizottsága több
más szabálytalan, visszaélésgyanús megállapo-
dás mellett az arculatváltásra kötött szerzõdé-
seket is áttekintette, és indokolatlannak, szükség-
telennek találta azokat. Pl. 50 millióért új logót!

Ilyen volt, s
ilyen lett   
Magyar Nemzeti Bank logója. A

régi „ízléstelen, nézhetetlen, ósdi, mucsai, igény-
telen, primitív, randa“. Én sem tudom, hogyan is
tudtunk így élni?! No, de milyen lett? Ezen aztán
megakad a szemünk! Letisztult, nem hivalkodó
formavilág, a vonalak buja vegetációja, a felfelé
mutató vektorok lüktetõ ritmusa felráz, táncra
ingerel, hat ránk, sõt hét... Háááááát, igen!
Ezt  az ábrát Braun Róbert cége készített nekünk
vért izzadva, sokáig agyalva! 7 darab ropika!
Balra vissza egy kissé nagyobb a pálcika. És
vajon mitõl zöld a nagy melletti kettõ? Mi a francot
jelképezhet ez a 7 függõleges pálcika?  A 7 vezért?
A 7 törzset? A hét 7 napját? De miért zöld csü-
törtök, péntek, s miért lóg ki a szombat? Igen, 7
karú a menóra! A 7-es meseszám is! 7 feje van
a sárkánynak, heten vannak, mint a gonoszok, 7
színbõl áll a szivárvány... A hét szûk esztendõt
követi a hét bõséget adó!... Nem! A hetedik érzé-
kem azt sugallja, nincs ehhez bizony köze egyik-
nek sem! Valami más lehet a titok! De hogy mi?
Azt még 50 millióért sem tudom megmondani!
Igen, ezt azért csöppöt túlzónak érzem érte még
akkor is, ha látom, mennyi munka, tehetség, szorga-
lom, odafigyelés, fáradozás, éjszakába nyúló ter-
vezés, rajzolás, grafikai munka kellett hozzá... Hmm.
„Bandi bácsi“ se véletlenül kapaszkodott annyira
a székébe, s külsõ segítséggel oda is ragadt!!!
Mégiscsak felháborító, hogy ezt is meg lehet tenni!
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Bolhapiac rézfúvósokkal 
fûszerezve

A tavaszi zsongás nemcsak a természetre
jellemzõ. A szép idõ arra sarkallja a házi-
asszonyokat, hogy takarítsanak, pakoljanak
és kiselejtezzék az évek során összegyûlt
családi holmit. A keletkezett lim-lom azonban
sokszor mások számára értéket jelenthet.
Érdemes lehet tehát elcserélni, eladni pár
forintért. Ez a momentum adta az ötletet arra,
hogy egy ap-rócska bolhapiac keretet adjon a
csereberének. Május 16-án, hétfõn délután a
Mûvelõdési Házban asztalt, széket ragadtak
mindazok, akik elhozták kis portékájukat a
bolhapiacra. A szép ruháktól a DVD filmekig,
az apró plüssjátékoktól a mûszaki cikkekig
sok minden gazdát cserélhetett aznap. Este
hat óra tájban a felhõk is elvonultak a fejünk
felõl és a Pénzügyõrség fúvószenekara dísz-
egyenruhában felvonulhatott a Mûvelõdési
Ház elõtti téren, hogy koncertet adjon az
érdeklõdõknek. Sok ismerõs dal hangzott fel
a fúvós hangszereken, érdekes volt hallani
egy-egy katonadalt úgy, ahogy talán gyer-
mekkorunkban hallottuk utoljára.  A tea és a
finom zsíros kenyér újhagymával igazán jól
esett a délután folyamán, a vidám dalok után
pedig az étel-ital elindította a beszélgetés
fonalát. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a
lakiteleki Népfõiskola segítségét és a Vám-és
Pénzügyõrség zenekarának, hogy színvon-
alas mûsorukkal egy kellemes estét szereztek
nekünk! Köszönjük Madari Andornak és
családjának, Felföldi Zoltánnak, valamint
Molnár Lászlónak, hogy segítséget nyúj-
tottak a zenészek és résztvevõk
megvendégelésében!

Június 5-én vasárnap 900-tõl 1200-ig
ismét várjuk mindazokat a Mûvelõ-
dési Házba, akiknek padlásán ösz-
szegyûlt a sok holmi és a bolha-
piacon szeretnék azokat új gazdá-
hozjuttatni. D.O.

KÖSZÖNET

2011. május 2-án a PULAI-gyûjteményt
megajándékozta Szabó Béla vállalkozó egy
digitális képkerettel. Az átadás a Lévai Iskola
termében történt. Köszönet Sütõ Daninak, aki
beállította a képkeretet. Felföldi Zoltán pol-
gármester úr mondott köszönetet Szabó
Bélának az adományért.

Lõrincz István köszöntõjében méltatta Pulai
Sanyi bácsi gyûjtõmunkáját, majd ezek után
köszönetet mondott mindazoknak, akik része-
sei voltak a támogatásnak. Tóth István (Kutyus)
segített a bútorzat elkészítésében, aki már
sajnos nincs köztünk. A múzeum létrejöttét és
mûködtetését a Faluszépítõ Egyesület támo-
gatta, s teszi a jövõben is.

Megköszönte a Verzár családnak, akik
elkészítették a gyûjteményt jelzõ táblát.
Pesti József adta a faanyagot, és Czinege Edit
által megírt feliratot Verzár Mariann festette ki,
Verzár Csaba állította a helyére. 

Erki Tibortól kaptunk muskátlit.
Ismét egy jó összefogás történt Lakiteleken

egy cél érdekében! 
Köszönjük mindenkinek!

Lõrincz István, 
Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület

A fotókat Vargáné Darabos Márta készítette. 

Néptánctalálkozó Vicén

A vicei testvériskolánk meghívására immár 3. alkalommal
vehettünk részt a Hargita Néptáncegyüttes és a
Bástya Egyesület szervezésében a XVI. Hagyaték
Vicei Népzenei és Néptánctalálkozón. Május 12-15-ig
vendégeskedtünk Erdélyben. Szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik segítséget nyújtottak az utazás-
ban: a Hármashalom Alapítványnak, a Lakiteleki Iskoláért
Alapítványnak, a Lakiteleki Takarékszövetkezetnek,
Felföldi Zoltán polgármester úrnak, Váradiné Tarjányi
Juditnak és a Jutka Boltnak, Kalócz Antal képviselõ úrnak,
valamint  Varga Lajos és családjának.

Sallainé Gyõri Csilla és Sallai András 

Erdélyben jártunk! 

Néptánccsoportunk meghívást kapott a tetsvériskolánk
falujából a Vicei fesztiválra, amelyet 2011. május 14-én ren-
deztek. 12 néptáncos gyerek a felkészítõjükkel és
kísérõjükkel és egy kedves buszsofförnõvel indultak útra
12-én csütörtök reggel. Este a számunkra már nagyon
kedves somkeréki család fogadott. Másnap Koltóra láto-
gattunk, ahol Petõfi és Szendrey Júlia a nászutat töltötte.
Ezután Nagybányát néztük meg, majd nagy kerülõvel egy
gyönyörû tóhoz érkeztünk. 

Szombat reggel népviseletbe öltözve indultunk Vicére
és vonultunk a faluhatártól a központig.            

Délután elõadtuk a két táncunkat: a dél-alföldit és a
bodrogközit. A sikeresnek mondható tánc után a viceiek
nagyon finom vacsorával vendégeltek meg. Vasárnap reggel
pedig útnak indultunk és este már fáradtan, de élmények-
ben gazdagon értünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat és
ha lehet jövõre is szívesen megyünk és táncolunk.

Sütõ Eszter és Váradi Fruzsina 6. a

„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erõ, lassúság
mind együtt. Az egyik enber ezt szereti, a másik azt, de nincs,
kinek ne tetszenék a tánc...“ 
„A tánc a lélek rejtett nyelve.“
„A természet lábakat ad nekünk és a mûvészet megtanít
használni õket.“

-ge
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Borongós égbolt, vidám majális
Tréfásnak és szeszélyesnek mondják az áprilisi

idõjárást. Épp, hogy átléptük a hónap fordulóját, de még
mindig a szeszélyesség határvidékén barangolt Lakitelek
idõjárása. Ragyogó napsütéses napok közé ékelõdött be
egy esõs, borongós május elseje. 

A reggeli sürgés-forgás, pakolás, sátorállítás és egyéb
teendõk alatt hamar elrepült az idõ és hiába pillantgattunk
percenként az égboltra, a felhõk lecövekelték magukat a
falu fölött és nem akartak mozdulni semerre sem. Külsõs
alpolgármesterünk, Csoma Sándor nyitotta meg a napot, õ
köszöntötte a vendégeket.

Az édesanyák köszöntését – május elsõ vasárnapja
lévén – azonban nem befolyásolta a zord idõ. Ezúton is
köszönjük az Eötvös Iskola 3. b osztályos tanulóinak, s
felkészítõ tanítójuknak, Móczáné Julika néninek a
megható, szép anyák napi mûsort! A tavaszhoz és ezen
jeles naphoz kapcsolódott a Népdalkör mûsora is. Hiába
kezdett el cseperegni az esõ, népdalosaink vidáman és
mosolyogva énekeltek a színpadon, erõt adva nekünk is
az egész naphoz. A megnyitót Faragó Anett gyönyörû dala
zárta, ezzel köszöntve az édesanyákat és vidámságot,
napfényt hozva a nézõknek.

Akadtak lelkes szurkolók, akiket szintén nem zavart az
esõ és már a délelõtti ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkõzés-
sel indították a napot. A Lakiteleki Torna Egylet serdülõi a
KLC Ladánybene csapatával mérkõztek meg.

Reményeink a napsütést illetõen nem váltak valóra és a
Varázslóiskola címû vidám mesejátékot a sportszékház
épületébe költöztettük. Az Aranyló Színház játéka után a
Zafira Dance Team lakiteleki gyerekekbõl álló csoportja
következett. Mûsoruk koreográfiája bõvelkedett az akro-
batikus elemekben, a disco, a hip-hop és a show tánc
különlegességeivel. 

A színpadnál jóval kisebb teret ügyesen kihasználva tán-
coltak a gyerekek a lelkes közönség gyûrûjében. A
SilverStar hastáncosok kihasználták az csepergõ esõ
szünetét és az enyhén vizes színpadon mutatták be
mûsorukat. Szép, nõies táncukért cserébe vastapsot kap-
tak jutalmul a majális vendégeitõl.

Az apróságok, kisebb és nagyobb gyerekek a tornapályán
szétszéledve megtalálták a nekik tetszõ tevékenységet. 

Volt aki  csatlakozott a meccset nézõk csapatához, volt
aki a kézmûves sátorba ült be, sokan pedig a trambulinon
ugráltak.  Igen nagy sikert aratott a gyerekek és a szülõk
köreiben egyaránt a Tekergõ tér. A fajátékok változatossá-
ga és szellemünket megmozgató mivolta miatt folyamatos

játék folyt a sátornál, akár esett, akár pedig csendesedett
az idõjárás. Ezúton is szeretnénk megköszönni a
Polgárõrség Lovas Tagozatának, hogy részt vettek a majáli-
son és a rossz idõ ellenére is a lelkes, lovakat szeretõ
gyerekek és felnõttek simogathatták a szép állatokat, megc-
sodálhatták a kiscsikót és fel is ülhettek a lovak hátára!

Nagy érdeklõdés övezte az ovifoci apróságait, akik igen
ügyesen rúgták a labdát a szülõk és nézõk nagy örömére.
Igazi sportemberként az esõ sem tudta az ovisokat elret-
tenteni a focitól, hisz a játék öröme független az idõjárástól.

Már-már úgy tûnt, hogy a kerékpáros akadályversenyt
elmossa az áztató esõ, de szerencsére a gyerekek lelke-
sek voltak és vidáman végigkerékpároztak a felállított
akadályokon. Köszönjük, hogy az Óvoda rendelke-
zésünkre bocsátotta a verseny megrendezéséhez szük-
séges eszközöket és ezúton is szeretnénk megköszönni a
Kalócz-Ker által felajánlott szép ajándékokat, díjakat! Aki
megéhezett és továbbra is szeretett volna versenyezni, az
kipróbálhatta képességeit a Lepényevõ versenyen, hogy
sikert, örömöt és jó ideig lemoshatatlan színeket
szerezzen az arcára. Ezúton is szeretnénk megköszönni
az Anna Presszó segítségét! 

Férfias erõ- és ügyesség próbája várta mindazokat, akik
kipróbálták az íjászkodást a gyakorlópályán. Fülöp Ákos
és társai nagy türelemmel és hozzáértéssel segítették az
érdeklõdõ kezdõ íjászokat. Köszönet érte!

A két esztendõvel ezelõtti majálishoz hasonlóan ismét
megcsodálhattuk a gyorslábú kutyák ûzõ szenvedélyét az
Agárfuttatáson. Nemcsak agarak és más vadászkutyák
próbálhatták ki, milyen a mûnyúl után rohanni, hanem a
gyerekek is lelkesen rohantak az elõttük vágtató mûnyúl
után ezen a kissé szokatlan futóversenyen. A nézõk nagy
örömére a leggyorsabb focista megmérkõzött egy magyar
agárral a versenypályán. A hatalmas szurkoló csapat
ellenére természetesen az agár nyert, de nem könnyû
versenyezni a világ harmadik leggyorsabb állatával.
Ezúton is gratulálunk a részvételhez! 

A délután a futball kedvelõknek is tartogatott még

meglepetéseket és izgalmakat, hiszen a tizenegyes rúgó
versenyen kívül ismét volt nõi foci mérkõzés, ahol lelkesen
szurkolhattak a férfiak feleségeiknek, lányaiknak, barát-
nõiknek, majd a hagyományosnak mondható Lakitelek-
Tiszaalpár mérkõzésen izgulhattak a futball rajongók.
Ezen sorokkal is szeretnénk megköszönni a Lakiteleki
Tornaegylet segítségét!

Köszönjük a Nagycsaládos Egyesület helyi csoportjá-
nak, hogy érdekes KRESZ játékokkal segítették a ren-
dezvényt, foglalkoztak, játszottak a gyerekekkel!

Hiába reménykedtünk a jó idõben az utolsó pillanatig, az
esõ elmosta a délutánra tervezett táncbemutatókat. A
KékBab ír fok-rock zenekar azonban megérkezett és látva
az idõjárási viszonyokat, a Mûvelõdési Házban rendezte
meg a koncertjét. A hangulatos és vidám zenés
mûsorukat a Blackbird Dance Theatre táncosai színesítet-
ték, akik a koncert után tradícionális ír tánc show-val
örvendeztették meg a kicsi, de annál lelkesebb közön-
séget. Köszönet érte!

A köszönetnyilvánítás sorai ezzel nem zárultak le,
hiszen – szerencsére – sokan támogatták, segítették a
rendezvény létrejöttét. Köszönjük a Polgárõrség
munkáját, hogy vigyáztak ránk, a Nyugdíjas Klub és a
Népdalkör segítségét, hogy lelkesen készítették a szend-
vicseket és emellett a polgárõri feladataikat is ellátták,
Kökényné Katinak, István Zsoltné Vilmának és Molnár
Lászlónak a sok-sok talpalást, odafigyelést és ötletet. az
Eötvös Iskolának pedig azt, hogy rendelkezésünkre boc-
sátotta – a gyerekek nagy örömére – a trambulint és
megszervezte a mûködtetését! Köszönjük az óvoda Szülõi
Munkaközösségének az anyagi és egyéb segítségét!
Köszönet illeti tanítónéniket és az óvónéniket, hogy kéz-
mûveskedtek a gyerekekkel, illetve megszervezték az ovi-
focit! Köszönjük a Lakigazda Kft segítségét az elõkészületi
munkálatokban! Köszönjük a Park ABC segítségét a sze-
replõk, fellépõk megvendégelésében. Nagyon köszönjük
Pulai Sanyi bácsinak, hogy ismét ellátogathattak az érdek-
lõdõk a Pulai-gyûjteménybe. Végül, de természetesen
nem utolsó sorban, köszönjük Kökény Imréné Icu segít-
ségét és Kökény Imre egész napos hangosítói munkáját,
ami nélkül a rendezvényünk nehezen mûködött volna!

Név nélkül is köszönjük mindazok segítségét, akik
ötletükkel, tényleges munkájukkal hozzájárultak a majális
létrejöttéhez, de esetleg – és külön elnézést ezért –
kimaradtak a köszönetnyilvánítás hosszú soraiból!

Reméljük, hogy jövõre egy szép, napfényes majálison
ismét találkozhatunk!                               Dávid Orsolya

Tanácsok ingatlan eladáshoz és ingatlan
vásárláshoz

Energiatakarékossági tippek

Legyen szó akár otthonunk komfortjáról, akár ház-
tartási gépekrõl vagy háztartási munkáról, akár
szórakozásról, megkerülhetetlen téma az energiá-
val való takarékoskodás. Néhány takarékos
ötletet, a teljesség igénye nélkül.

Világítás
A lakásban cseréljük ki azokat az izzókat ener-
giatakarékosra, amelyekkel hosszan világítunk, napi 1,5-
2 óra használati idõvel már megtérül magasabb besz-
erzési ára. A régen vásárolt lámpák foglalatához is
beszerezhetõk, sokféle formában, fényszínben, fény-
erõsségben. Akár 80% energiát is megtakaríthatunk.

Mosás
A mosógépek a legtöbb energiát a víz felmelegítéshez
használják, ezért mosson alacsonyabb hõfokon. A

legtöbb mosószer hatékony már 30-40 fokon is, és a
ruhák is tovább megõrzik újszerûségüket. Csak ágy-
nemûhöz, lepedõhöz, konyharuhához használjon 60
fokos mosó programot, 90 fokos mosásra igen ritkán
van csak szükség.

Mosogatás
Ne folyó vízben mosogasson, az álló vízben mosogatás
viszont higiéniai okokból nem megfelelõ. Köztes
megoldásként készítsen egy tálkában mosószeres
oldatot, amibe csak a mosogatószivacsot mártja, azzal
elmossa sorban egymás után az edényeket, és csak az
öblítést végezze folyamatosan folyó víz alatt.

Sütés, fõzés
A fõzõlap méretéhez illeszkedõ fazekat, lábast
használjunk, és mindig tegyünk rá megfelelõ méretû
fedõt. Mélyhûtött élelmiszereket mindig idõben vegyük
elõ, és a hûtõszekrényben olvasszuk ki. A sütõ
elõmelegítésére csak kelt tészták és kenyér sütésénél
van szükség.

Hûtés
Cserélje ki régi hûtõszekrényét, mert egy – bár ener-
giatakarékos, de folyamatosan mûködõ – hûtõszekrény
napi 1 kWh áramot fogyaszt el, a 25-30 éves
hûtõszekrények ennél még 40%-kal több energiát
használnak el. Rendszeresen le kell olvasztani a
hûtõszekrényt (max. 1 cm jég), az automata leolvasz-
tású No-Frost hûtõszekrények kb. 20%-kal több
energiát fogyasztanak.

Szellõztetés, fûtés, hûtés
Szellõztetéskor tárjuk ki az ablakot, így a párás,
elhasznált levegõ gyorsan kicserélõdik. A bukó állásban
hagyott ablakon folyamatosan megy ki a meleg a lakás-
ból, viszont a levegõ csak lassan cserélõdik ki. A radiá-
torok elé ne tegyünk bútorokat, ne takarjuk el függön-
nyel, mert a meleg levegõ nem tud szabadon keringeni a
helyiségben.

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



Sporthírek – szerkeszti: Anka Balázs–
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Szép õsz után még 
szebb tavasz?

Bár még négy forduló hátra van a
2010/2011. évi bajnokságból, már most
elmondhatjuk, hogy nagy valószínû-
séggel sikeres bajnoki évet zár a
Lakiteleki Torna Egylet. Azért merem ezt
már most leírni, mert az eddigi ered-
mények mellett a csapat   –  néhány mér-
kõzéstõl eltekintve   –   közönségszóra-
koztató, látványos játékot produkált, és
újabb, saját nevelésû fiatalok épültek,
épülnek be az együttesbe.
Az élcsoport állása a 26. forduló után:
1. Nyárlõrinc 56p., 2. Lakitelek 54p., 3.
Városföld 54p., 4. Tiszakécske 51p.
További örömhír, hogy serdülõ csapatunk
a május 28-i Kunszállás – LTE mérkõzés
eredményétõl függetlenül   –   több gyõ-
zelmével   –   már megnyerte az északi
csoportban a bajnokságot. A tervek
szerint a megyei döntõre június 4-én
Lakiteleken hármas torna keretében
(északi-, közép, és déli csoport bajnokai)
kerül sor. 

Eredmények:
19. forduló (március 27)  LTE –
Kiskunfléegyházi Vasutas   0-1 (0-1)
Lakitelek: Terjéki  –  Tóth (Kiss 58. p.),
Kovács, Verebélyi, Seres  –  Polyák,
Kalics, Gazdag, Subicz (Lángos 46.p.)  –
Kótai, Gyõri.
Sárga lapok: Kótai, Gazdag, Seres.
Ifi: 2-1

20. forduló (április 2.) Bugac  –  LTE   1-
2 (0-2)
Lakitelek: Terjéki  –  Tóth (Vankó 81.p.),
Kovács, Verebélyi, Kalics  –  Subicz
(Tánczos 88.p.), Polyák, Gazdag, Lángos
–  Kótai (Kiss 40.p.), Gyõri.
Góllövõink: Gyõri (14.p.), Kótai (21.p.)
Ifi: 0-1

21. forduló (április 9.)  Tiszakécske  –
LTE   0-1 (0-0)
Lakitelek: Terjéki  –  Tóth, Kovács, Seres,
Kalics  –  Subicz (Kiss 59.p.), Polyák
(Verebélyi 62.p.), Gazdag, Lángos
(Tánczos  84.p.)  –  Kótai (Vankó 89.p.),
Gyõri.
Gól: Gazdag (75.p.)
Sárga lap: Seres, Gyõri.
Ifi: 6-0

22. forduló (április 17.)   LTE  –
Kecskeméti LC   2-1 (2-0)
Lakitelek: Terjéki  –  Tóth, Kovács ,Seres,
Kalics  –  Subicz (Verebélyi 50.p.), Polyák
(Vankó 78.p.), Gazdag, Lángos (Kiss
75.p.)  –  Kótai, Gyõri (Tánczos 84.p.).
Gólszerzõink: Polyák (25.p.), Kalics (27.p.)
Ifi: 2-0

23. forduló (április 23.)   Jakabszállás
– LTE  1-2 (1-2)
Lakitelek: Terjéki  -  Tóth, Kovács, Seres,

Kalics  –  Subicz, Polyák, Gazdag,
Lángos  –  Kótai, Gyõri.
Gólszerzõink: Gyõri (9.p.), Gazdag
(14.p.).
Ifi: 1-2

24. forduló (április 30.)  LTE  –
Helvécia  3-0  (1-0)
Lakitelek: Terjéki  –  Tóth, Kovács (Tán-
czos 80.p.), Seres, Kalics  –  Subicz (Kiss
70.p.), Kótai, Gazdag, Lángos ( Szabó L.
70.p.)  –  Verebélyi (Vankó 73.p.), Gyõri.
Gólszerzõink: Verebélyi (11.p.), Subicz
(51.p.), Dobosi (öngól, 87.p.)
Ifi: 5-1

25. forduló (május 7.)  Lajosmizse  –
LTE  3-1 (1-1)
Lakitelek: Terjéki  –  Kalics, Tóth,
Verebélyi (Kiss 79.p.), Seres  –  Subicz,
Kótai (Tamásy 46.p.), Gazdag, Lángos
(Vankó 87.p.)  –  Polyák, Gyõri.
Gólszerzõnk: Lángos (38.p.)
Sárga lap: Verebélyi.
Ifi: 6-1

26. forduló (május 15.)  LTE  –
Csólyospálos  6-0 (3-0)
Lakitelek: Terjéki (Kása 67.p.)  –  Kalics,
Kovács, Tóth, Seres (Vankó 46.p.)  –
Lángos (Verebélyi 75.p.), Kótai, Gazdag,
Subicz (Kiss 62.p.)  –  Polyák, Gyõri
(Szabó Á. 57.p.).
Gólok: Gazdag (14. és 24.p.), Kótai (34.
és 75.p.), Polyák (61. és 88.p.)
Ifi: 6-1

Serdülõ csapatunk 
tavaszi eredményei:

10. forduló (április 3.)   LTE  –
Jászszentlászló  3-0
Gólok: Erõs Gergõ (2), Sallai András

11. forduló (április 10.) Tiszakécske –
LTE  2-4 
Gólok: Erõs Gergõ (3), Rácz Zsolt

12. forduló (április 16.) LTE  –
Kunszentmiklós  4-1
Gólok: Erõs Gergõ (2), Géró Roland, Áipli
(öngól)

13. forduló (ápr. 22.) Helvécia  –  LTE  4-2
Gólok: Erõs Gergõ, Rácz Zsolt

14. forduló (május 1.)   LTE  –  KLC-
Ladánybene 1-0
Gól:     Erõs Gergõ

15. forduló (május 6.)   Tiszaalpár  2-5
Gólok: Erõs Gergõ, Lovas Tamás, Kalócz
Gábor, Dakó József, Kovács Zsolt

16. forduló (április 29.) LTE  -
Kerekegyháza  2-5 
Gólok: Erõs Gergõ, Tombácz Barnabás

17. fordulóban szabadnapos

18. forduló (május 28.) Kunszállás  LTE 

VIRÁGOK

Szinek tömkelege! Illatok özöne! 
Egy csoda a virágok élete! 
Színesebbé teszi életünk.
Sokszor virággal fejezzük ki szeretetünk. 
Szép a kertben, szobában, üzletben,
Utak mentén, árokparton, réteken. 
A vadvirágok is oly kedvesek nekem, 
Mint a legnemesebb az üzletben.
Örökzöldek, évelõk, többszínû szirmot bontók.
Sorolhatnám, mennyi növény teszi széppé életünk.
Kertünk és lakásunk dísze.
Egy csodálnivaló fényfolt az életben. 
Kora tavasztól, késõ õszig
Mindig virágzik valamelyik.
A természet csodája,
Hogy télen is sok virág virít a melegházakban. 

Tavasszal kezdi a hóvirág,
Aztán jön sorba az ibolya, tulipán, gyöngyvirág. 
Késõbb nyílnak a rózsák, szegfûk, rezedák.
Csak a kertészek tartják számon, hány fajták. 
A virágok is azért vannak, 
hogy az embert szolgálják.
Szépségükkel õket elkápráztassák. 
Nekem nincsen kedvencem. 
Mindegyiket szeretem.

Lejegyezte: Hegyi Rozália

Temetõi virágok...
Azt tartja a mondás, hogy „virá-
got lopni nem bûn!“ Hát, ha egy
szerelmes ifjú leszakít egy szál
rózsát szíve választottjának a
dúsan virágzó bokorról, az
tényleg nem bûn! No, de amikor
egy temetõben,  a sírról a 6 tõ
muskátliból valaki tövestõl ellop
ötöt, az már a pofátlanság neto-
vábbja! Felháborító! Arcátlan
cselekedet! Minõsíthetetlen tett!
Zana Kató néni sírjáról évrõl
évre ellopják a virágokat. (Saj-
nos sok más sírról is! Úgy tûnik,
a „temetõi vandalizmus“ leg-
inkább nem az õzek mûve,
hanem más kétlábúaké!!)
Nagyon szeretném tudni,
milyen lélek kell ehhez?
„Édösöm“ – mondaná Kató néni
–, nem köll messze mönni, itt
van az a faluban!... Hááát, igen!
Kívánom, hogy  ez a személy
nézzen bele a néni könnyes
szemû fia szemébe, s gondol-
kodjon el... Vagy ilyet már ne is
várjak? Addig is helyette szé-
gyellem magam. Cz. Edit

Kovács Sándor fotói a Tõsfürdõbõl:

Az oroszlános ivókút a 
Tõsfürdõbe került. 

Kalandparki 
gyakorlópálya

Felújított medencék 
fogadják a vendégeket. 



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!

LAKITELEKI    ÚJSÁG14. oldal május

Egészségtár Drogéria 
Lakitelek, Széchenyi krt. 82.
(Piactértõl kb. 100 méterre,

a Mészkõpince felett)

Nyitva: H-P: 8-12, 14-18  
Szombat:8-12  
Vasárnap: 8-10

Telefonszám: 76/439-636

Újdonság: 
Eredeti indiai parfümök, paleo étrendhez
szükséges termékek, himalájai étkezési
só és sok-sok más termék kapható!

Minden nagycsaládos:
5 %-os kedvezményt kap valamennyi

termékre, kivéve az akciós termékeket!
Szaktanácsért forduljon bizalommal
Tombácz Ferencné, Edithez!

Várja sok szeretettel az 
Egészségtár Drogéria!

Tegyen Ön is Egészsége védelmében!

A JÓKÉKONY  E C E T

…mint altató

Akinek problémát okoz az elalvás, azon segíthet
az almaecet. A recept pofonegyszerû: 3 kanál
mézhez 3 teáskanál almaecetet kell adagolni, jól
összekeverni, majd lefekvés elõtt 2 teáskanálny-
it bevenni. Az almaecetben található kálium, vas
és magnézium nyugtatólag hat. Ezt a receptet
ajánlják azoknak a várandós nõknek is, akik
émelygéssel viselik a terhességet.

Rongyszõnyeg
szövését megren-
delésre is vállalom.

Szabó Antalné.
Tel.: 06-20/57-02-227



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

Lakitelek új építési területén 3000 m2-
es, közmûvesített, sarki telek eladó.
(Megosztható!) Érd.: 06-20/9-78-73-72

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.

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

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

Nadrágszárfelvarrást és függönysze-
gést 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

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

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

* Családi ház áron alul eladó. Érd.:
06-20/344-91-37. 

* Több száz használt tetõcserép
eladó. Érd.:  76/449-354, 06-30/387-
84-63.

12 m2-es HÛTÕKOCSI lakodal-
makra, rendezvényekre bérelhetõ.
Érd.: 06-30/95-32-982. 
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Figyelem! Akció!
A Misiker Zödség-Gyümölcs
üzlet PÜNKÖSDKÖR lesz 8 éves. 

Üzletünkben ez alkalomból 8 % enged-
ménnyel vásárolhat minden kedves
vásárló jún. 10-11-12-én.
Nyitva tartás: H -P.:  7-tõl   17 óráig;  

szo.:    730-tól 12 óráig; 
v.:        630-tól 10 óráig.

* Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-
lalok. Érd.: Kovács Ferenc, Lakitelek, Árpád
u. 1/a. Tel.: 06-30/478-93-96

* Segédmotor-kerékpár PIAGGIO LIBERTY
fekete, szép és jó állapotban ELADÓ. Érd.:
06-20/312-30-34. 

* Balatonalmádiban 2 szintes (3 szoba+
nappali), jól felszerelt nyaraló 8 fõre, heti
turnusokban kiadó. 12.000Ft/nap+ üdülõhe-
lyi díj. Érd.: 06-30/336-32-29.

* G Y Ü M Ö L C S S Z E D É S R E június
végétõl munkaerõt keresünk. 
Érd.: 06-20/97-45-944 

Figyelem!

A PICCADILLY
használt ruha és bizo-

mányi üzletünk kínálatát  
ÚJ RUHÁKKAL

egészítettük ki!

Kínálatunk: 
Gyermek, nõi és férfi  fehérnemûk, 

Gyermekpólók, rövid- és halásznadrágok, 
szoknyák, ruhák, alkalmi szoknyák, blúzok, 
fiú 3 részes ünneplõ garnitúrák, fehér ingek. 

Nõi nyári felsõk, szoknyák, halásznadrágok, 
ruhák, sportruházat, táskák és kiegészítõk.

Férfi pólók, farmerok.

A szolárium folyamatosan mûködik a nyitva

tartási  idõben.

Nyitva tartásunk változik:
H, K, Sze, P.: 8-tól 12-ig; 14-tõl 18 óráig; 
csütörtökön: 8-tól12-ig;  14-tõl 20 óráig!
szo.: 8-tól 12-ig. 

Továbbra is szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat a 
hét minden napján.

Drótszõrû és
szálkásszõrû 

tacskó kiskutyák
eladók (8.000Ft/db).
Érd.: 06-20/42-77-250

Kisgépek javítását vállalom!
(motorkerékpár, robogó, láncfûrész,

fûnyíró, szivattyú, kerti traktor) 
Érd.: 06-70/770-29-19. 

Két generációnak is alkalmas 3
szintes, galériás, központi fûtéses,
4 szoba, nappalis, felújítás alatt álló
családi ház sürgõsen eladó. 
I.á. 16,5M Ft. Érd.: 06-70/397-64-18.

Otthon végezhetõ munkát
keresek. 06-70/397-64-18.

Szeretettel várunk
minden vásárlót a

piactéren lévõ
üzletünkben!

Lakitelek 
BAROMFITELEPÉRE
munkatársakat keresünk.
Érd.: 06-20/569-58-73.



NA NE.. .  KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „LÁTOD, BOGARAM, EZT IMÁDOM BENNED, HOGY TE

MÉG ÉJNEK ÉVADJÁN IS SÜTSZ.“ 
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Hegyi Károlyné.
Selyemakácfát nyert: Soós János. A vacsorát nyerte: dr. Fincicky Sándorné,
melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hóna-
pon belül. Újságelõfizetést nyert: Kiss János, Ábrahám Erzsébet, Kovács
Lajosné. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedje-
nek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük.  A nyerteseknek gratulálunk!
Köszönjük a felajánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora);
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!

Az öregedés elsõ jelei
1. Ha reggel felébredsz, pont úgy nézel
ki, mint a fényképed a jogsidban.
2. Csak a második próbálkozásra tudsz
kikelni az ágyból.
3. A „kimaradok éjszakára“ számodra
azt jelenti, hogy a kertben alszol.
4. A „boldog órák“ szunyókálással tel-
nek.
5. Nyaralni mész, de elõbb fáradsz el,
mint ahogy a pénzed elfogy.
6. A gyerekednek olyat mondasz, amit
az anyád mondott neked, pedig mindig
utáltad.
7. Jóval hosszabb idõ alatt pihened ki
magad, mint amennyi idõ alatt elfáradtál.
8. Emlékezeted rövidül, panaszaid
hosszabbodnak.
9. A noteszodban a legtöbb név úgy
kezdõdik, hogy „Dr“.
10. Csak ülsz a hintaszékben, de nem
tudod beindítani.
11. A gyógyszerész a legújabb barátod.
12 Akkor nevezed magad szerencsés-
nek, ha megtalálod a kocsit a parkolóban.
13. Kétszer annyi ideig tart, hogy fele-
annyit láss.
14.. Minden fáj. Ami meg nem, az nem
mûködik.
15. Két órán át keresed a szemüveged,
ami a fejeden van.
16. Már feladtad az összes rossz szoká-
sodat, de semmi sem lett jobb.
17. Türelmesebb lettél, de ez tulaj-
donképpen csak fásultság.
18. Végre összeszeded a gondolataidat,
de akkor meg a tested esik szét.
19. Elõször a neveket felejti el az ember,
aztán az arcokat, aztán elfelejti felhúzni
a sliccét, aztán meg elfelejti lehúzni...

– Mondja meg õszintén, hány féldecit
iszik meg naponta?
– Legalább ötöt.
– Maga szerencsétlen. Nem fél attól,
hogy tönkremegy?
– Nem, doktor úr. Majdnem mindig más
fizet.

Öreg székely bemegy a kocsmába. Tíz
felest rendel szilvapálinkából a kocsmá-
rostól. Lerakatja a pultra sorban õket,
kiönti az elsõt és az utolsót, majd
megissza egyiket a másik után. A kocs-
máros kérdezi, hogy miért öntötte ki azt

a két pohár pálinkát.
– Azért, mert az elsõtõl mindig kiráz a
hideg, az utolsótól meg hányok.

Két csöves csavargó beszélget.
– Tudod, volt idõ, amikor saját kocsim
volt...
– Hogyne, tudom, az anyád tologatott
benne!

Megérkezik a pizza:
– Mennyi borravalót szokott kapni? –
kérdezi az ember a pizza futártól.
– Nem tudom, ez az elsõ fuvarom.
Egyetemista vagyok, csak besegítek a
nyáron. De a többiek azt mondták,
maga elég fukar egy alak. Örülhetek,
ha húsz forintot kapok magától.
A hapsi bedühödik.
– Micsoda? Na, itt van még ötszáz
forint, és mondja meg nekik is,  menny-
it kapott! Egyébként mit tanul az egyete-
men?
– Alkalmazott pszichológiát.

Két szõke nõ beszélget:
– Képzeld, ma elvégeztem a terhességi
tesztet...
– Húú... és nagyon nehezek voltak a
kérdések?

A fõnök levelet diktál a szõke
titkárnõjének.
– Írja rá kérem a nevet, címet is a
borítékra: Kovács Jenõ, Pápa.
– Jé, ilyen nevû pápáról még nem is
hallottam!

Szõke és a barna nõ bemegy a kocs-
mába. Egy óra múlva a szõke totál
részegen jön ki barátnõje segítségével.
Barna:
– Szerintem ne ülj kocsiba, menj inkább
busszal!
– Nem jó – feleli a szõke – túl kicsi a
garázs!

A férfiak számára háromféle nõ létezik:
Feleség, szeretõ, anyós.
Az elsõvel kél, a másodikkal él, a har-
madiktól fél.

Két barát beszélget:
– Képzeld, az éjjel a te anyósoddal
álmodtam.
– És mit mondott?
– Semmit.
– Akkor az nem õ volt.

Vízsz.: 1. Tamási Áron gondolatának elsõ része (z. b.: G, A, G). 13.
Többfajta anyag elegye. 14. Kalapáccsal apró darabokra tör. 16.  Petõfi Sándor
költeménye. 17. Lóbetegség. 19. Utolsó posta, röv. 20. Schütz …, szín-
mûvésznõ. 21. Vörös, angolul. 22. ...-dinasztia; francia királyi család. 24.
Német tör ténetíró, (Wilhelm, 1849-1927). 25. Juttat. 26. Igen, oroszul. 27.
Élemedett korú. 28. Kortárs festõ, grafikus (Endre). 29. Nyájat hajtó. 31.
Asama-..,; hegycsúcs Honsú szigetén. 33. Oszmán-török tiszt. 34. Esztendõ.
35. Szaglószerv. 37. A nátrium vegyjele. 38. Transzformátor. 42. Modellvasút
mérete. 43. Angol nemesi rangjelzõ szó. 44. Föntrõl. 45. Község Kisbértõl nem
messze. 47. Kerti szerszám. 49. Az USA ûrkutatási hivatala. 51. Nemigen. 53.
Szemléltet. 55. Végre értem! 57. Autonóm terület, röv. 58. Jogában áll! 59. ...
legis, a törvény rendje szerint. 60. Szétporcióz. 62. Körút, röv. 63. Pinceszag,
64. Innen máshová. 65. Részben eltelik! 66. Kártyajáték. 67. Ábrándozó elõtt
lebeg. 70. Féltõ védelem.

Függ.: 1: Szándékkal kapcsolatos. 2. Egykori muzsikusképzõ intézet. 3.
Színházi idõszak. 4. Veterán holland labdarúgó (Johnny). 5. Török gépkocsik
jelzése. 6. Nagyobb, kétfülû kosár. 7. Kipling farkasa. 8. ... királya; Lalo operá-
ja. 9.  Használat, szokás. 10. Nemzetség. 11. Káté! 12. Vásárosnaménynál
torkollik a Tiszába. 15. Lopózva távozó. 18. A gondolat második része. 22.
És, továbbá. 23. Járom. 24. Kissé habzik! 26. Francia festõ (Hilaire Germain
Edgar, 1834-1917). 28. Valaminek a legfontosabb része, alapja régies szóval.
30.  Ritka, németül. 32. Új-Zélandon honos, 1840 körül kihalt futómadár. 34.
Hétvége! 36. Élénk színével kitûnik. 38. Újból végigsikál. 39. Ellenértéke. 40. ...
Havre; francia tengeri kikötõváros. 41. Radiátor eleme. 42. Akció, roham. 46.
Az USA-ban 1870 körül elterjedt népiées zenei forma, a dzsessz elõfutára. 48.
A gondolat harmadik, befejezõ része (z. b.: N, Ü). 50. Só, latinul. 52. Belsõ
elválasztású mirigyek terméke, melyet a testnedvek továbbítanak. 54. Latin
kettõs betû. 56. Nobel-díjas angol fizikus (Francis William 1877-1945). 64.
Hamuvá lesz. 61. Kossuth-díjas költõ (Zoltán, 1906-1981). 62. Rajna-parti
német város. 64. Egyik része a csoroszlya. 66: Norma …; Martin Ritt filmje. 68.
Római 1050es. 69.  Páty határai! 71. A terbium vegyjele.
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