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XXIII. évfolyam 7. szám
Szent Jakab, Nyárhó, Áldás hava 

„Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.“ Tamási Áron

A Magyar Országgyûlés 2011. június 4-én a nándor-
fehérvári diadal emléknapjává nyilvánította július 22.
napját. „Ez a nap nem csupán a nemzetnek, hanem a
keresztény Európának és a mai keresztény világ
összességének az emléknapja. Ez a nap a hazafiság-
nak, önfeláldozásnak, emberi helytállásnak, az euró-
paiságnak, európai összefogásnak és a keresz-
ténységnek máig élõ példaképe“ – szól a határozat.

Harangzúgás a Holt-Tisza partján
Július 22-én alkonyat tájt ismerõsök és ismeretlenek gyûltek össze a Holt-

Tisza partján a hívó szóra, hogy együtt emlékezzünk a törökdúlás legfontosabb
eseményére, a nándorfehérvári csata 555. évfordulójára, amikor a maroknyi
magyar sereg halálos sebet mért a rettenetes török hadra – a mai Belgrád
területén – 1456-ban. Hunyadi János keresztesekkel megerõsített csapataival
áttörte az ostromgyûrût és erõsítést vitt a várba, ahol az utolsó nagy rohamot
sikeresen visszaverték. Világraszóló diadalt aratva megállította az ellenséges
sereget a magyar hadvezetés, s ennek a küzdelemnek köszönhetõen 70 évre
leállította a török továbbterjeszkedését Európába. (Sajnos a történelem kerekei
ezt követõen úgy fordultak, hogy a török hódítással 150 évre három részre szakí-
tották hazánkat. Így Magyarország bástya lett Európa védelmében a türkök ellen.)

A törökökkel szembeni küzdelemben akkor a nándorfehérvári gyõzelem volt
a legfontosabb. A déli harangszó az egész keresztény világban azóta is ezen diadalra
emlékeztet. Callistus pápa a déli harangszóval hívta fel az emberek figyelmét
arra, hogy imádkozzanak a nemzetük szabadságáért.

Számomra a harangzúgás áldott, tiszta zúgás, mely a végtelenbe üzen; s
ezáltal megállásra, merengésre késztet. Nem hiába hangzik így az idézet:
„Mikor a harang szól, s hangja égig hatol, hittel és áhítattal sóhajts Istenhez!“ 

S míg hallgattam a parton a rendkívüli történelemórát, a verseket, énekeket,
a muzsikát, a Tiszán úszó hatalmas máglya vízen tükrözõdõ képére meredtem.
Micsoda ellentét! Tûz és víz! Maga a csoda! Halkan ringnak a víz felszínén a
dinnyehéjban a mécsesek, a fáklyák imbolygó fényével siklanak a csónakok.
Merengésre késztetnek. Elmélkedésre. Már-már filozofikus töprengésre...

Néhány napja még „õsmagyar harcosok“ lópatái dübörögtek a füvön – pár
méterrel odébb – a Széna-szalma rendezvényén, a sámándobok hangja zengett,
vígan mókoltak a gyermekek az agyaggal, a játékokkal; mi pedig elandalodtunk
a verses énekeken... Most pedig a török idõk üzenete visszhangzik a víz felõl...
Eljátszom a gondolattal, s máris olyan  érzésem támad, hogy a mélységes
mély múltbéli kútba kiáltanak le a szereplõk a Tisza-parton, s onnan verõdik
vissza minden hang, minden ritmus, minden zeneszó... 

Játék. Játék a szóval, a zenével, a gondolattal, az idõvel, a történelemmel... 
S közben óhatatlanul azon gondolkodom, milyen sorsa is van a mai magyar

embernek? A nemzetemnek? A kontinens közepén, itt Európa szívében!? Jaj,
hogy igyekeznek bennünket a háttérbe szorítani, másodrendû emberekké
alacsonyítani!... Minket, akiknek több ezer éves a történelmünk! Akik annyi
mindent adtunk a világnak! Lám, még a töröktõl is ez a kis nép védte meg a
vénséges vén Európát! 

Hát, én bizony nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok!  Jól érzem
magam itt; egyre jobban! Tényleg kezd újra  hódítani a Tõserdõ, s remélem, vele
együtt Lakitelek is! Egyre több embert csalogatnak ide ismét a programjaink,
hogy mások is osztozzanak velünk a lehetõségeinkbõl. Van, lesz folytatás!

Most is mennyi az idegennek tûnõ  ember... Igen, meg kell  õket szólítani, ide
kell õket hívni. És hinni kell végre az emberek jóságában is! Ettõl lesz erõnk!

Ni, egy kis könnycsepp gördül végig az arcomon. Nem a fájdalom csalta elõ,
hanem a  büszke meghatottság: mi még erre is képesek vagyunk! Czinege Edit

Kárpát-medencei Testvértalálkozó és 
Honosítási Ünnepség

2011. augusztus 26-27-én Kárpát-medencei
Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség
címmel rendezvényt szervezünk.

A rendezvény keretében mintegy hetven, az elszakított
országrészekbõl érkezõ magyar testvérünk ünnepé-
lyes állampolgársági eskütételére kerül sor, valamint
felavatjuk az új Országzászlót, és egy – a trianoni

békediktátumra emlékeztetõ – haranglábat, az Emlékezés harangját.

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA A KÖVETKEZÕKÉPPEN ALAKUL:
Augusztus 26. péntek

1800 órakor: Ünnepélyes megnyitó a Mûvelõdési Ház színháztermében, majd a
Magyarkanizsai Udvari Színház elõadásában: Magyar piéta

Augusztus 27. szombat

900 órakor: Templom park: Országzászló és az Emlékezés harangjának
felavatása, ünnepélyes eskütétel

1200 órakor: Közös ebéd a Mûvelõdési  Ház parkjában
1500 órakor: Mûvelõdési Ház: Vass Lajos népzenei találkozó
1900 órakor: Népfõiskola: a Szent István Kápolna színes üvegablakainak

felszentelése, közös vacsora

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a színházi elõadásra, az ünnepélyes
eskütételre, továbbá az Országzászló és az Emlékezés harangja felavatására.

FOGJUNK ÖSSZE A LAKITELEKI  ORSZÁGZÁSZLÓÉRT
ÉS AZ EMLÉKEZÉS HARANGJÁÉRT!

(A polgármesteri meghívót a 3. oldalon olvashatják!)

Magyarnak lenni nagy szent akarat,
mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva,
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva hõsök honszerelmét.
Féltõn borulni minden magyar rögre
S hozzátapadni örökkön örökre. . .  (Sajó Sándor)

ÚJRA HÓDÍT A TÕSERDÕ!

2011. augusztus 13-án kerül megrendzésre az 

I. TÕSERDEI LOVASNAP
a Holt-Tisza partján, a tõserdei sportpályán!

Az eseményen fogathajtó verseny lesz akadályhajtással,
lovasbemutatók, lovaskocsikázási lehetõség...
kirakodóvásár, kulturális programok,

fõzõverseny, koncert...

Minden gyermeket és felnõttet szeretettel
hív és vár a rendezõség e hagyomány-

teremtõ rendezvényre!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Bódor Imola (Parádi Krisztina)

Felföldi Ákos Vazul (Szûcs Nóra Ágota)

Kakó Villõ (Gál Andrea)

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:

GEDAI LÁSZLÓ GYULÁNÉ FÖLDVÁRI JUDIT (1952)
SZÉNÁSI BERTALANNÉ TASI ILONA TERÉZIA (1937)

HIDVÉGI LÁSZLÓ (1939)

8 Õ R I Z Z Ü K E M L É K É T ! 8

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

KOTVICS ZOLTÁN ÉS TÁBORI MÁRIA

TÓTH CSABA ÉS PESTI RENÁTA

Sok boldogságot kívánunk!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

LAKITELEKI    ÚJSÁG július2. oldal

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

A Mákvirág Galéria – Drogéria

minden munkatársa szeretettel hívja és várja az érdek-
lõdõket – aug. 31-ig –, hogy nézzék meg, tûnõdjenek el
azokon a munkákon, amelyeket TÛNÕDÉS címmel hir-
dettek meg, s rendeztek be a Lakiteleki Mûvészetek
Napján. A sokféle stílusú és technikájú darabok 33 alkotó
munkái.  Ne hagyja ki! Hozza el családtagjait és barátait is.
A belépés ingyenes;  viszont lelkileg feltöltõdve, érzelem-
gazdagon távozik! 
Új nyitva tartással várja a
kedves  vendégeket a
drogéria-galéria:
H – P: 8-tól  12 óráig és

15-tõl  18 óráig.

Örömmel tudatjuk, hogy 
2011. július 5-én megszületett 

a nagyon várt pici lány, 

Kakó Villõ.
Adja a Jóisten, hogy erõben, 
egészségben és boldogságban

nõjön fel.
Ezt kívánja 3 bátyja, szülei,
nagyszülei, dédnagymamája, 

keresztanyja  és a család

Gratulálunk 
polgármesterünknek, 

Felföldi Zoltánnak
és feleségének,

Szûcs Nórának
kisfiuk, Ákos Vazul születéséhez.
Felföldi Klári nénit külön köszöntjük
– nagy szeretettel – a 32. dédunoka

érkezéséhez!

Nagyon sok boldogságot kívánunk
a család minden tagjának 

erõben, egészségben, szeretetben.

Csapadék LAKITELEKEN, 2011 
I. félévében:

hónap          összes csapadék       csapadékos
milliméterben           napok száma

január 15,1 7
február 15,2 3
március 34,5 5
április 5,0 3
május 90,5 8
június 70,0 8

öszesen: 230,3 34

Tavaly elsõ félévben 467,9 mm csapadék
esett 65 napon.

Az 50 éves átlag 258,5 mm  (1901-1950)
Az átlagtól való eltérés: 18,2 mm
A hóeséses napok száma 6. 
Januárban 9,7 ; februárban 15,2 mm.  
Összesen: 24.9 mm

Köszönjük a pontos mérést most is,
mint mindig: Bányai Tóni bácsinak,

valamint fiának, hogy elküldte hozzánk.

AKTUÁLIS HÍREK GAZDASÁGI SZERVEZETEK,
ÖNKORMÁNYZATOK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
SZÁMÁRA:

1. Gyógyító Magyarország – Egészségprogram

„Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 6 régióban“, köztük a
Dél-alföldi régióban. Célja: az idegenforgalom fellendítése,
ezáltal munkahelyek teremtése; Van lehetõség eszközbe-
szerzésre, infrastruktúra fejlesztésre is. 

2. Zöldgazdaság Fejlesztési Program

a.) „A helyi hõ- és hûtési energiaigény kielégítése megújuló
energiaforrásokból.“ A konstrukció célja: a megújuló ener-
giaforrások kiaknázása, elterjesztése.
Pályázhatnak: mikro-kis és középvállalkozások,  250 fõ felet-
ti foglalkoztatást megvalósító nagyvállalat,Önkormányzat,
oktatási intézmény, államháztartáson kívüli nonprofit szervezet.
b.) „Megújuló energiaalapú térségfejlesztés“ címû
pályázat célja: a megújuló energiaforrás-felhasználáson ala-
puló, térségfejlesztõ hatású mintaprojektek megvalósításá-
nak és kommunikációjának támogatás. 
A térségfejlesztõ hatás alatt érthetõ:Foglalkoztatás növelése,
munkahelyteremtés, helyi környezetvédelmi probléma megoldása,
Szociálisan hátrányos helyzetû térségek életminõségének
javítása a megújuló energiafelhasználást célzó beruházásokkal. 

3. Vállalkozásfejlesztési Program:
3 féle konstrukció ajánlható.

a.) „Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás
támogatása“. A pályázati kiírás célja olyan kitörési pon-
tokhoz (mint egész-ségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó
komplex beruházások támogatása, amelyek kihatással
lesznek munkahelyek teremtésére, megõrzésére.
Pályázhatnak: kettõs könyvvitelt vezetõ jogi személyiségi GT-ok,
Olyan vállalkozások, ahol az elõzõ évben az éves
statiszt.áll.létsz.minim. 25 fõ, és amelyek vállalják, hogy a
beruházás után is eléri a létszám a 25 fõt.

b.) A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében a
Mikro- kis és középvállalkozások technológiai fejlesz-
tése. A pályázati kiírás célja a mikro- kis és középvál-
lalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technoló-
giai fejlesztéseinek támogatása, hogy javuljon verseny-
képességük, és munkaerõ-piaci helyzetük.
A pályázók köre: Mikro-kis és középvállalkozások, ha
megfelelnek a 800/2008/Ek.r.;A kettõs könyvvitelt vezetõ jogi
személyiségû GT-ok;Kettõs könyvvitelt vezetõ jogi szemé-
lyiség nélküli GT-ok; SZJA hatálya alá tartozó egyéni vál-
lalkozók; Szövetkezetek,
c.) Mikro vállalkozások fejlesztése:  Mikrov.:legfeljebb 10
fõ a fogl.száma. Ez a pályázat kettõs segítséget nyújt a

mikro vállalkozások számára.
Egyrészt megteremti a lehetõséget, hogy 10 %-os
önerõvel, egyszerûsített eljárással  egyablakos rendszer-
ben igényelhessenek vissza nem térítendõ támogatást,
másrészt emellé a piacinál jóval kedvezõbb mikrohitelt is
biztosít.  Eszköz-beszerzésre, ingatlanberuházásra,
információs technológia fejlesztésre van lehetõség.

4. Tudomány- Innováció program
Ajánlott pályázat: „Az Innovációs eredmények haszno-
sításának támogatása a kis és középvállalkozásoknál.“
A pályázat célja: újszerû technológiák, eljárások alkalma-
zásának bevezetése a termelés folyamataiba. Lehet pályázni
eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevé-
kenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására.
Pályázók köre: ugyanaz, mint a mikro- kis és középvállal-
kozások technológiai fejlesztésére vonatkozó pályázatnál.

5. Foglalkoztatási Program:
Pályázni lehet kiemelt projekt ötletek benyújtására a hát-
rányos helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása érde-
kében, valamint Atipikus foglalkoztatási formák támogatá-
sára(részmunkaidõs foglalkoztatás, távmunkavégzés).Erre
szociális szövetkezetek, iskolaszövetkezetek pályázhatnak.
Részletek a fent  említett honlapon. 

Terjéki Zsuzsanna kirendeltségvezetõ

2011. július 4.

Ingyenes pályázatfigyelés és tanácsadás elsõsorban
mikro-, kis- és középvállalkozások számára a
Munkaügyi Központ mobil tanácsadója által. 

Molnár Zoltán elérhetõsége: Kecskemét, Klapka u. 34. II. em.
208.szoba; Tel: 76/486-588/210 mellék, e-mail: molnarzo@lab.hu 

Új Széchenyi  Terv  pá lyázata i  e lérhetõk a
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.



Önkormányzati határozatok a 2011. július 7-i ülésen:

1. KEOP-2011-4.2.0.A számú napelem telepítésére vonatkozó pályázat
beadása és saját erõ biztosítása a pályázattal kapcsolatban: 

A pályázat célja: az Eötvös Iskola villamos energia igényének jelentõs
részét napelemes rendszer segítségével kielégíteni.
A projekt megnevezése: A Környezet és Energia Operatív Program „Helyi
hõ, hûtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrá-
sokkal“ címû konstrukciójához „Napelemek telepítése a lakiteleki
Eötvös Iskolára“ címû projekt.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 29.025.000.- Ft
Az önkormányzati saját erõ összege és forrása: bruttó 4.373.750.- Ft

2. KEOP-2011-4.2.0/B számú helyi hõ, és hûtési igény kielégítésére
vonatkozó pályázat beadása és saját erõ biztosítása a pályázat:
A pályázat célja: biomassza tüzelésû hõközpont kiépítése az Eötvös
Iskola területén, mely a következõ önkormányzati tulajdonban lévõ
épületek fûtését látná el: Eötvös Iskola, Óvoda, I. Orvosi rendelõ, II.
Orvosi rendelõ.
A projekt megnevezése: A Környezet és Energia Operatív Program „Helyi
hõ, és hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kombinálva“
konstrukciójához „Biomassza alapú tömbfûtés kialakítása Lakitelek
Nagyközség Önkormányzatánál“ címû projekt.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 190.909.343.- Ft
Az önkormányzati saját erõ összege és forrása: bruttó 28.636.401.- Ft
E két pályázathoz közbeszerzési bizottság alakult, melynek tagjai: Felföldi
Zoltán, Madari Andor, Olajos István, Kalócz Antal és Csikós Mihály.

3. Az Új Széchenyi Terv keretén belül meghirdetett KÖZOP-3.2.0/C-08-
11 pályázati felhívás Kerékpárút hálózat fejlesztését célozza meg.
Ennek keretében lehetõség van kerékpárút építésére 100%-os mértékû
vissza nem térítendõ támogatás igénybevételével. (A beruházás kb.
180-190 millió forint lesz!)
A tervezett pályázat címe: Kerékpárút hálózat fejlesztése Lakitelken a
44. sz. fõút mentén
A pályázat mûszaki tartalma: Kerékpárút építése; Kerékpártárolók be-
szerzése, Kerékpárúthoz kapcsolódó eszközbeszerzés

w A képviselõ-testület támogatásával újul fel a fogorvosi rendelõ,
melynek munkálatai nemsokára befejezõdnek; 1,8 millió forintért. Ennek
fedezete  a telekértékesítésbõl származó, nem tervezett bevétel.
w A község közterületei faültetésre került sor,  a kiadások fedezetének
egy részét a kivágott fákból származó 1,2 millió forint jelentette.
w Ipari telephely kialakítását tárgyalta a testület; több helyen is felmérik
a területet, hogy hol lehet majd a legoptimálisabban fogadni  – az új
munkahelyteremtést szolgáló – üzemeket, egységeket. 
w Elkészült a megnyert pályázati összegbõl a csónakkikötõ és a
kalandpark is. Mindkét egységgel megnõtt a turistaforgalom növekedési
lehetõsége; élnek is vele.
w Újabb összekötõ utak burkolatához várja a település a lehetõséget,
melyhez a testület prioritási sorrendet állított fel. Elõször az Árpádszállási
utat (a víztoronytól az UNIVER boltig), majd a Május 1. és az Árpád utcát jelölte,
ezt követõen a Móricz Zsigmond  és a Zalán utcát, végül a Béke utcát.
Amint lehetõség nyílik rá, a Dózsa György, a Muraközy és a Hankovszky
utca is sorra kerül. Mindenki tudja, hogy pályázat nélkül nem megy...
w Az augusztus 27-i honosítási rendezvényt, valamint az Országzászló
és az Emlékezés Harangjának felállítását adományokból és önként vállalt
munkákkal, a közösség erejével hozzuk létre. Az összefogás példa-
értékû! Ugyanúgy, mint a tõserdei rendezvények közül a Széna-szalma,
az Emlékezés napja, és a szervezés alatt álló I. Tõserdei Lovasnapok is.

LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldaljúlius

„VILLANÁS“ a képviselõ-testület legutóbbi munkájából: Kedves Lakitelekiek!
2011. augusztus 26-27-én Kárpát-medencei Testvértalálkozó és

Honosítási Ünnepség címmel rendezvényt szervezünk.

A rendezvény keretében mintegy hetven, az elszakított orszá-
grészekbõl érkezõ magyar testvérünk ünnepélyes állampolgársá-
gi eskütételére kerül sor, valamint felavatjuk az új Országzászlót,

és egy, a trianoni békediktátumra emlékeztetõ haranglábat (az Emlékezés harangja).

A rendezvény programja a következõképpen alakul:

Augusztus 26. péntek

1800 Ünnepélyes megnyitó a Mûvelõdési Ház színháztermében
Magyarkanizsai Udvari Színház elõadásában: Magyar piéta

Augusztus 27. szombat

900 Templom park: Országzászló és az Emlékezés harangjának felavatása, 
ünnepélyes eskütétel

1200 Közös ebéd a Mûvelõdési  Ház parkjában
1500 Mûvelõdési Ház: Vass Lajos népzenei találkozó
1900 Népfõiskola: Szent István Kápolna színes üvegablakainak 

felszentelése, közös vacsora

Meggyõzõdésem, hogy mind a rendezvényt, mind a felállítandó Országzászlót és az
Emlékezés harangját akkor érezzük igazán a magunkénak, ha ezek elõkészítésében és
megvalósításában minél többen részt veszünk. Már eddig is nagyszerû összefogás kör-
vonalazódik, rengeteg felajánlás érkezett Lakitelekrõl és Lakiteleken kívülrõl is.

Továbbra is arra hívok és várok mindenkit, hogy a maga részével járuljon hozzá a ren-
dezvényhez, valamint a lakiteleki Országzászló és az Emlékezés harangja elkészültéhez. 

Hogyan lehet részt venni?

1. Kivitelezõként és/vagy anyagszállítóként részvétel az Országzászló és/vagy az
Emlékezés harangjának helyet adó harangláb megvalósításában

2. Pénzadományok a felmerülõ költségekhez. Számlaszám: 52000018-11100018   Az
adományok befizethetõk a Polgármesterin Hivatal pénztárában, vagy átutal-
hatók a jelzett számlaszámra. Utóbbi esetben kérjük a közlemény rovatban
feltüntetni: „Honosítás“.

3. Étel- és ital felajánlás az augusztus 27-ei közös ebédhez.
4. Elszakított országrészekbõl érkezõ vendégek elszállásolása és ellátása augusztus

26-28-án.
Mindenkit szeretettel hívok és várok augusztus 26-án, pénteken este a

Magyarkanizsai Udvari Színház elõadásra, valamint augusztus 27-én, reggel 900 órakor
az ünnepélyes eskütételre, továbbá az Országzászló és az Emlékezés harangja
felavatására.

Aki a fentebb említett 4 lehetõség közül bármelyik módon hozzájárul a rendezvényhez,
illetve az Országzászló és az Emlékezés harangja felállításához, azt szeretettel várjuk
az augusztus 27-i ebéden és vacsorán. Továbbá minden támogató és segítõ nevét – a
támogatás és a segítség formájától és mértékétõl függetlenül – utólag megörökítjük a
Templom Parkban felállítandó táblán.

A felajánlásokkal Dávid Orsolya, programszervezõt, vagy közvetlenül a polgármestert
lehet keresni.

FOGJUNK ÖSSZE A LAKITELEKI ORSZÁGZÁSZLÓÉRT ÉS AZ EMLÉKEZÉS
HARANGJÁÉRT! Felföldi Zoltán polgármester

Kedves lakiteleki lakosok! A fenti rendezvényhez a hazánk határain túlról
érkezõ magyarok 2 éjszakára való elszállásolásának feladatában kérjük az
Önök szíves segítségét. Amennyiben módjukban áll segíteni, kérjük szívesked-
jenek ezt jelezni a 06/70/9317886-09s telefonszámon, személyesen a Mûvelõdési
Házban, illetve a muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen. Dávid Orsolya

Hatalmas
erõ az összefogásé, mert mindent felülmúl... 
„Nem az a csoda, hogy Magyarország olyan, amilyen; az a csoda, hogy van. De
azért ne sajnáljuk magunkat. Ehhez a történelmi sorshoz, amely alakított bennün-
ket, mi is hozzáadtuk a magunkét: kígyóembert csak abból lehet csinálni, akinek
elég puhák és hajlékonyak a csontjai. Minden más csont törik.”  Márai Sándor

„Megtörni nem fogok, itt éltem, itt halok, Áldom az Istent, hogy magyar vagyok.“  
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Kozma Gyula 
(1903-1994)

naplójából idézünk...
Legidõsebb Kozma Gyula neve
egy kicsit sem ismeretlen Lakite-
leken, hiszen ha másra már nem
is, de a tsz-ben a néhai szõlõátvevõre, vagy a pres-
biterre, a színjátszást bevezetõ amatõr színész
emlékére bizonyára többen rábólintanak: tényleg hallot-
tunk róla, tényleg sokszor láttuk õt az „agyagos úton“
kerékpárral, gyalogosan közlekedni, vagy a futballmér-
kõzéseken izgulni Lakitelen csapatáért, hiszen nagyon
szerette a focit!  Hát persze, hiszen a Lakiteleki Torna
Egylet megalakítása az 1925-ben  Lakitelekre költözött
fiatalembernek, Kozma Gyulának volt köszönhetõ!
Gyula bácsi 1903. június 28. napján, Budapesten
született, épületlakatos és igazi sportember volt, õ hozta
az elsõ igazi bõr futballt a településre. Amikor
Lakitelekre költözött és Takács Máriával házasságot
kötött, egész életére vállalta a falusi életformát. Három
fia született: Kálmán (aki korán meghalt a háborúban),
Gyula (aki Tubak Rozáliával kötött házasságot, négy
gyermekekük született: Gyula, István, Zoltán és
Rozália), valamint Károly (aki Tubak Lídiával kötött
házasságot, és négy gyermekekük született: Kálmán,
Károly, József és Mária). 
A megállapodott Gyula bácsi a  jövõjét itt a mezõgaz-
daságban találta meg, szõlõsgazda lett. Mintagazda-
sága, minta szõlészete és gyümölcsöse volt.
Számtalan arany és ezüst oklevéllel díjazták ter-
ményeit.  Földjeit 1953-ban államosították, ekkor a helyi
termelõszövetkezet tagja lett. Brigádvezetõje, majd
idõsebb korában portása volt a szövetkezetnek.
Ifjú korában mûkedvelõ elõadások szervezésében és
megvalósításában tevékenykedett, kiemelkedõ szerepet
vállalt színi játékával. 1948-tól 1965-ig mûkedvelõként is
folyamatos, teljes értékû munkát végzett. Tizennégy
olyan alkotás ismert, amelyet a helyi mûkedvelõk,
köztük több labdarúgó is eljátszott. Kecskeméten,
Tiszakécskén, Szentkirályon is szerepeltek  A Falu-
rossza, A vén gazember, A gyimesi vadvirág, A piros
bugyelláris, a Szabad szél, és a kedvenc, János Vitéz
szerepjátékában.
Gyula bácsit széles látókörû, segítõkész és nagyon
barátságos, ugyanakkor kemény, igazságszeretõ ember-
ként ismerte mindenki. Türelmébõl, barátságából és
vendégszeretetébõl szinte mindenkinek jutott. Mind-
nyájan büszkék lehettünk arra, hogy láttuk, ismertük õt. 

Unokája, Szabóné Kozma Rózsika hozta el hozzám a
féltve õrzött kockás füzetet, amibe Gyula bácsi írt,
zsinórírással rendezte sorokba az élete fontosabb
eseményeit. Tõle olvashatunk a lakiteleki országzász-
lóról; tõle hallhatjuk, hogy miként élte meg Trianont.

De elõbb nézzük azt, miként is lett belõle költõ,
aranykalászos gazda. Így kezdi a naplóját:

„...Ami az életemben történt, mindig a sorosom, a jó
Isten kényszerítette reám, az a bizonyos véletlen. 

Hogyan lettem költõ?
1939-ben megalakultak a Hegyközségek, én itt

Lakiteleken hegyõr lettem.

TRIANON (1.) 1920. június 4. A világ legigazságtalanabb „békéje“

Szomorúan halljuk a beszélgetések során, hogy milyen sokan nincsenek tisztában
azzal, mi is történt Párizsban, a Versailles-i kastély  tükörtermében, 1920-ban. Ezért
határoztunk úgy, hogy indítunk egy sorozatot e szomorú tény tisztán látására, és
arra, hogy döbbenjen rá minden magyar, milyen igaztalanul csonkították meg
hazánk at, s vették el hazánk kétharmadát! 

Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és az antant (Nagy-Britannia,
Franciaország, Olaszország) között létrejött „békeszerzõdés“, diktátum, azaz rákényszerített parancs,
mely többek között meghatározza Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött
Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. 

1920. június 4-én, délelõtt tíz óra: Budapesten és országszerte „...megkondultak a harangok, a
gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós, õszies levegõben tovahömpölygõ szomorú
hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették: ma (...) írták alá Trianonban a ma-
gyar meghatalmazottak a békeokmányt. Ma tehát elszakították tõlünk a ragyogó magyar városokat: a
kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparosodó Temesvárt, a vér-
tanúk városát, Aradot és a többit mind, felnevelt kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar cen-
trumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hû és becsületes embert, és béklyókat rak-
tak dolgos két kezükre. És a világ urai ma azt hiszik, hogy befejezték mûvüket, hogy kifosztva,
kirabolva, elvérezve és megcsonkítva már csak egy papírlapot kell ránk borítaniuk szemfedõnek.
(...) A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erõszakos béke
ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott."  A közlekedés tíz percre leállt, bezárták az
üzleteket és az iskolákat. Az ország a legmélyebb nemzeti gyászba borult. Temetés volt ez, valóban:
egy hatalmas, gyönyörû ország, és egy éppen magára eszmélõ, büszke nemzet temetése.

Magyarországot akkor nem feldarabolták, hanem kivégezték! Ugyanis egy nemzetiségében is
egységes országot szakítottak szét koholt vádak alapján; a „bûnös nép“ bélyeg ránk sütésével. Hamis
színben tüntettek fel minket, mint „háborús agresszorokat“, akik „megérdemlik“ országuk darabokra szag-
gatását. Ebbõl természetesen egy szó sem volt igaz! Hazánk a monarchia tagjaként sodródott bele a
háborúba, véletlenül sem kezdeményezõként vett részt a világégésben.

Az elmúlt kilencvenegy évben sikerült tudatosítani az emberekben, hogy mindezt büntetésként kaptuk.
MÉG A HAZÁN BELÜL IS!!! (Ez felér egy hazaárulással!) Az igazság ezzel szemben, hogy az oroszok és a fran-
ciák igyekeztek átszabni Európa térképét és megtörni a németek hegemóniáját. Ennek lettünk mi a fõ áldozatai. 

A diktátum a történelmi Magyarországot szomszédai javára olyannyira megcsonkította, hogy a
282 ezer négyzetkilométernyi területébõl 93 ezer négyzetkilométert, azaz alig egyharmadot hagyott
meg. Lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra, tehát kevesebb, mint a felére csökkent. Az elcsatolt
területeken élõ 10,6 millió ember közül 3,2 millió, tehát több mint harminc százalék volt magyar. A példát-
lan területi és emberi veszteségek mellett a gazdasági következmények is roppant súlyosak voltak. A
magyarországi termõföld 61, az erdõállomány 88, a vasúthálózat 64, az ipartelepek 55, a hitel- és
bankintézetek 67 százaléka került a szomszédos országok birtokába. Idegen kézbe került az összes
só-, arany-, ezüst-, réz-,  horgany- és mangánércbánya, valamint a kõolajkutak többsége. Az új magyar
állam a régi nemzeti vagyon mindössze 38 százalékával rendelkezett, ráadásul még súlyos jóvátételt
kellett fizetnie a gyõztes hatalmaknak, a szomszédainak a háborúban okozott károkért, aminek
következtében gazdasági önállósága is hosszú évekre megszûnt.

A II. világháború után a gyõztesek a párizsi békeszerzõdésben (1947-ben) jóváhagyták, megerõ-
sítették másodszor is Trianont! Ezzel az ország, a haza olyan alattomosan gonosz módon és olyan
súlyos sebeket szenvedett el, melynek fájdalma azóta is feldolgozhatatlan.                  (Folytatjuk!) CzE

Kárpátalja téged is vár!
„A Mezõgecsei Hagyományõrzõk és Falufejlesztõk Egyesülete és a Mezõgecsei Polgármesteri

hivatal nevében szeretném felajánlani településünk szolgáltatását. Településünkön immár 5. éve
foglalkozunk falusi turizmussal, mely keretein belül a hozzánk érkezõ turistacsoportoknak szál-
lást és étkezést biztosítunk, valamint megszervezzük Kárpátaljai kirándulásukat is. Csillagtúra
szerûen, minden nap Kárpátaljai más részeit tekinthetik meg vendégeink, képzett idegenvezetõ
segítségével.”  Mester András, Mezõgecse polgármestere nagy szeretettel hívja és várja Lakitelek
lakóit, hogy látogassank el hozzájuk, vegyék fel a kapcsolatot a két településen élõ családok, hogy
alakuljon ki egy új kapocs az anyaországbeliekkel az elszakított magyar testvéreinknek.

Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy aki tud, éljen a lehetõséggel, látogasson el a tri-
anoni békediktátum által elszakított országrészbe, Kárpátaljára, hiszen az önkormányzatnak
Mezõgecsével is van kialakított testvérkapcsolata.  Nagy szeretettel hívják, várják és fogadják a
tõlünk érkezõket, mintha  valóban régi ismerõsök, rokonok, testérek lennénk. Ezzel a
lehetõséggel nagyban megkönnyebbíthetõ azon kirándulni vágyók problémája, akik régóta
szerettek volna ide eljutni, de nem tudták, hogy kit is keressenek és hova is menjenek.
Barátsággal nyújtják a kezüket, s tárják ki ajtóikat elõttünk. Nekünk csak élni kell a lehetõséggel. 

Õsmagyarjaink a híres Vereckei-hágón, a mai Ukrajnán keresztül érkeztek a hazába. Ki
az, aki nem szeretné e szakrális helyet is felkeresni? Vagy Munkács várát, ahol hõsiesen
védte a várat Zrínyi Ilona, Rákóczi Ferenc édesanyja!

Ha bárki szeretne megismerkedni ezzel a szép tájjal,  s kinti a családok vendégszeretetét
élvezni, akkor keresse a két település összekötõjét, Czinege Orsolyát. Tel.:70/337-66-56

TRIANON-
kereszt

Folyt. a köv. oldalon.

legidõsebb Kozma Gyula



Muraközy Dezsõ   tekintetes úr volt az elnöke.  
Hirdették, hogy  téli gazdasági tanfolyamok, illetve tanfolyam indul. Az akkori

községi kirendeltség vezetõje  Tassi László dr. felkért, hogy valamilyen ünnepé-
lyes kerete legyen a megnyitónak, valamit szavaljak, és valami énekszámot, dalt
mondjanak el.

A vers Szabolcska Mihály egyik költeménye volt, már nem emlékszem a címére.
A dal úgy emlékszem az volt, hogy „Gyere Bodri kutyám, szedd a sátorfádat“.

Én is nagyon szerettem volna tanulni, továbbképezni magam, hiszen a tudás
hatalom, nyitott szemmel járó ember voltam. Úgy éreztem, mint hegyközségi
ember, nékem szakképzettnek kellene lennem, és paraszttársaim közt járva a
tudásomat átadhassam, különösen a kisparaszt testvéreimnek. Bár azok, létre-
hozták az Arany- és Ezüstkalászos tanfolyamokat, az akkori földmûvelési min-
isztérium, azzal  a céllal, hogy Trianon után majdnem kizárólag csak agrár
ország voltunk, ezért az ország parasztsága szakképzett legyen, hiszen Közép-
Európa gyümölcsös kertjének, éléskamrájának tartottak bennünket, illetve
Magyarországot. Egy kissé el is kanyarodtam  a történelem és a kor politikájá-
nak leírásával. A magyar paraszt, illetve a szegény ember nehezen hitt, min-
denütt és mindenben  úri huncutságot vélt.

Nem is csoda, évszázadok során oly sokszor becsapták!...
Tehát hogy folytassam, én is szerettem volna tanulni, a tanfolyamra járni,

betartva a szolgálati utat, szóltam a hegyközség akkori irodavezetõjének, Seres
Lászlónak, hogy szóljon az érdekemben az elnöknél, mi a kérésem.

Nem kaptam engedélyt, ezért személyesen kerestem fel a tekintetes urat, de
csak a házvezetõnõjével beszélhettem, mert az elnök úr beteg volt. Azt üzente
ki, hogy NEM. Keserû szívvel mentem tovább. Majd amikor eljött a megnyitó, és
az iratkozás napja is egyben, én pedig mentem szerepelni, újra bementem az
elnök úrhoz könyörögni. Kértem a házvezetõnõjét, hogy tolmácsolja kérésemet,
netán aggályai vannak az elnök úrnak, hogy a tanfolyamra járok, hiszen esti tan-
folyam, és azt az esetleg egy órát, amivel hamarább  elmegyek a munkából, ki
fogom pótolni reggel, hamarabb jövök a munkába, ebédidõt nem tartok, vasár-
nap, ünnepnapon bejövök, ki fogom pótolni, csak tanulhassak! Kiüzente a
választ: NEM.

Fájó, keserû szívvel bandukoltam a megnyitóra, vívódtam, töprengtem, mit
tegyek? A verset és a dalt elmondtam, szívem minden fájdalmát, lelkem
keserûségét beleadtam. Az ott lévõ urak, az orvos, a patikus, a jegyzõ (úgy
tisztelték a kirendeltség vezetõjét) a tanító urak mind jöttek és gratuláltak. De
akkor csordultig telt a keserû pohár, és ezt feleltem: Köszönöm uraim, és
elképzelhetik, milyen szívvel és érzéssel vagyok én, aki tudom, hogy mit jelent a
szakképzett parasztság, és engem nem engednek tanulni, holott én, mint hegyõr
ha kimegyek a területre és a termelõk, a gazdák, a János bácsik, a Pista bácsik
megkérdeznek, felvilágosítást kérnek, szakmailag hogy tudjak tanácsot adni? Ez
szolgálná a hegyközség hivatását is.

De nem baj, uraim, üssék ki a kenyeret a kezembõl, de én mégis tanulni fogok!
Ekkor sarkon fordultam, és odamentem a dobogóhoz, ahol Kecskemétrõl, a gaz-
dasági iskolától kijött tanárok voltak és a jelentkezõket beírták, majd ezek jártak
ki tanítani is.

ÉN IS BEIRATKOZTAM. Mikor végeztem, az urak odahívtak magukhoz, azt
mondták, nyugodjak meg, majd beszélnek Dezsõvel. Így mondták, én meg azt
feleltem, köszönöm, uraim, ÉN DÖNTÖTTEM!

A hegyközségen nem mondtam semmit. Amikor eljött az elsõ tanítási nap,
vettem a sapkám és elköszöntem, mondtam, hogy hazamegyek. Nem szóltak
semmit, én meg jártam szépen  a tanfolyamra. Mindenféle tantárgy volt. A
többek között még önképzõ kör is volt. 

Ebbõl is kellett készülni. Eltaláltam, hogy írok egy verset. Mit kéne? Hát, amit
érzek, és aktuális is. Így született meg az elsõ versem 1939 novemberében:     

Tudjátok-e, mi a magyar föld?  címmel.

Tudjátok-e mi a magyar föld, édesanyánk.
Tudjátok-e mi a magyar föld, édes hazánk.
Tudjátok-e mi a magyar föld, magyar föld, juss egy örök, 
Mit ránk hagytak az örökösök!
Óh, édes földanyánk, ki szültél ennyi drága magzatot,
Kiket emlõiddel táplálsz, s csüngnek szerelmes ajkadon.
Bár sokszor vagyunk tékozló fiak, te befogadsz, karod mindig tárva.
S ha elfáradsz, megpihenni öledbe hajtjuk fejünk.
Te vagy, ki ránk omolva utoljára betakarsz!

Tudjátok-e mi a magyar föld, a hazánk!
Hol ha tépi is százféle vihar, e nemzet szilárdan kitart!
Mert a Duna-Tisza mentén, a Kárpátok ölén, 

A keservét!!!
Mindég lesz e földön, és élni fog a Magyar!

Ez volt  a  kezdet!  Még magamnak is  tetszett !

Majd jött a vizsga 1940 márciusában. Izgatottan készültem, fûtött a szegény
ember büszkesége és a magyar virtus, hogy csakazértis… Most már ki kell vág-
nom, ha csak lehetett magam, nemcsak szakmailag, hanem valami szép verssel
is! Hadd ámuljanak az urak, akik eljönnek a vizsgára! Még nem is sejtettem azt,
hogy újságírók is lesznek a vizsgánkon.

Hadd írjam le, illetve másoljam le a Kecskeméti Közlöny 1940. március 23-i
Húsvéti ünnepi számában megjelent cikket és a versemet. (Ezen újságrészt
emlékként õrzöm.) A cikk nagybetûs címe s következõ és a folytatás:

A LAKITELEKI FÖLDEK EZÜSTKALÁSZOS POÉTÁJA
Napokkal ezelõtt adtunk beszámolót a téli gazdasági tanfolyamok záróvizs-

gáiról. A kiválóan sikerült vizsga pompás bizonyítékot adott gazdaifjúságunk
tudásvágytól fûtött. lelkes munkakészségérõl. 111 új ezüstkalászos gazda
kapott elismerést a tanfolyamokon elért kitûnõ elõmenetelek alapján. A
lakiteleki záróvizsgán a gazdasági felkészültség eredményei mellett nagy
figyelmet keltett egyik gazdaifjú, ifj. Kozma Gyula szavalata. Saját verseibõl
adott elõ néhányat. Meglepõen szép gondolatok, kifejezéskészség
tanúskodott róla, hogy a kecskeméti róna fiatal dolgozói között friss erejû toll-
forgató is akad. Versgyûjteményének egyik legszebb darabját adjuk át most a
nagy nyilvánosságnak:

Szeretem a földet…

Szeretem a földet, hullámzó mezõket,
A zöldellõ szõlõ s gyümölcsös kerteket,
Szeretem a zúgó, suttogó erdõket,
S ezt a földjéhez hû magyar népet.

Szeretem az arany kalászt termû barna rögöt,
A süppedõ lágy homokföldet,

Mely adja tüzes nedvét, gyönyörû gyümölcsét,
S a madárdalos erdõt ki ne szeretné!

Szeretem a dolgos kezet, mely gondozza, mûveli,
Az erdõt, a napot, ami megneveli,
Szeretem az Istent, akinek áldása kíséri
A földhöz, s hozzá hû népét.

Szeretnék minden magyart magamhoz ölelni,
Szemükbe mondani, s fülökbe suttogni,
Ne hagyjátok földünk parlagon heverni,
Kincset, mi benne van, elfecsérelni.

Szeretném, ha kéz a kézbe',
Egymást mindig szeretve megértve
Elindulnánk együtt, bátran elõre!
A szebb és boldogabb magyar jövendõbe!

Hát, így történt, így lettem költõ. Így hoztam szégyent a hegyközségre és
az elnök úrra, amiért nem akarta engedni, hogy a tanfolyamon részt vegyek.
A Tanfolyamon végzettek közül egyedül én lettem kitüntetve.

A falu Magyar Gazda és Földmíves Szövetség a lakiteleki Magyar királyi téli
gazdasági tanfolyam hallgatóját, Kozma Gyula gazdát
Bronz éremmel tüntette ki.

Az oklevél mellé az érmet is megkaptam és bármilyen
szép vitrinben is méltó helye lenne. Az elsõ oldalán
magvetõ parasztot ábrázol. A körirata: AZ ÉRDEM
ELISMERÉSÉÜL + A Falu országos szövetség.

A hátoldala egy éremnek egy falut ábrázol, az egyik
ház oromzatán ez a felirat NÉP HÁZA

Azt hittem, most már vége, ülhetek a babérjaimon,
elégtételt vettem és kaptam, kiverekedtem magam-
nak a megbecsülést is, de ezt ingyen nem adták.

A sorsom üldözött, hajtott, tovább kényszerített. 

LAKITELEKI    ÚJSÁG 5. oldaljúlius

Folyt. a köv. oldalon.
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Még abban az évben Erdély visszatért, erre emlékünnepélyt készültek ren-
dezni. Engem megint elõrángattak, gondolték, jó szavaló vagyok. Egyszer Zilahy
Lajos versét (Katonatemetés) is elszavaltatták velem valami alkalomból, meg a
Talpra magyart többször is március 15-én. Volt olyan március 15-i Talpra magyar
szavalásom, hogy az ünnepélyen lévõk a szemüket törölgették. 

Szóval a jegyzõ úr, Tassi Dr. áthívatott és azt mondta, hogy nékem az ünnepé-
lyen a Szózatot kell elszavalnom, végig. Szédelegve hagytam el a kirendelt-
séget. Az idõ rövid volt, alig egy hét… Hozzáfogtam nagy keservesen tanulni,
de nem ment, ideges voltam, hogy felsülük, belezavarodok. Lázadó lettem,
visszamondtam, hogy én nem vállalom, és nem vagyok már kisdiák, én egy
dolgozó családos ember vagyok, nékem sem idõm, sem idegem, hogy ezt beb-
iflázzam. A jegyzõ úr azt mondta, hogy akkor tanuljam meg Papp-Váry
Elemérné versét, a Magyar hiszekegyet. Ez is vagy 14 versszakból állt. Nem
volt apelláta, elmentem, de éreztem, hogy ez biz nem lesz se Szózat, sem
Hiszekegy, képtelen vagyok rá. Megbénított az erõszak, két vagy három nap
volt már csak hátra, és nem is olyan aktuális, és hogy én szavaljak?

Ám legyen, de ak-
kor én a magam ver-
sével állok ki az
Országzászló alá!
Míg megírom, meg is
tanulom, és az oda-
való lesz!  Egy jó fél
éjszakába került, de
reggel a zsebembe
tettem, hogy a mun-
kába mentem. Ép-
pen vagonkirakás
volt, azt hiszem mû-
trágya a hegyköz-
ség részére (egy
vagonrakó költõ!!....)

vasúton, itt ke-
resett fel a jegy-
zõ úr az állo-
máson, hogy
megtanultam-e
a versek vala-
melyikét. Erre
én azt mond-
tam, hogy nem.
A jegyzõ úr el-
vörösödött, de
nem  engedtem
szóhoz jutni, és
mondtam, hogy
az éjszaka
írtam egy erre

megfelelõt. Ha ez tetszik,  nagyon szívesen elmondom. Itt van, tessék eset-
leg még hozzá elmondom a Magyar föld címû versem is. 

Helyben hagyta… sok választása nem volt. Így jött ez vasárnap az
ünnepély napja.  Így született meg ez az újabb vers:

Egy vágy megint valóra vált
I.

Egy vágy megint valóra vált
Miénk újra Erdély, s a keleti határ,
Magyar honvéd áll õrt, s vigyáz
Az õsi bérceink ormán.
II.
Szabad megint a Székelyföld,
Nagyvárad, Kolozsvár.
Magyar szó hangzik a Királyhágón át
S felzeng a Hargitán.
III.
Megtört az átok, a varázs.
Ragyog újra egy szent igazság,

Szóljon az ének, a zsoltár,
Szálljon az ég felé a Magyar imádság.
IV.
Imánkat az égiek meghallgatták,
Átkos Trianon, nem kísértsz soká.
Tört a bilincs, szakad a lánc,
Közelg hazám a nagy feltámadás.
V.
Lesz még ünneped, édes szép hazám,
Ha zászlónk fönt leng az árbóc sudarán.
S miénk lesz újra mind-mind a régi szép határ,
Óh, engedd megérnünk, Istenünk, Atyánk!

Így történt. Az országzászló a két templom közt formán volt felállítva a régi
piactér, illetve most parkosítva. A régi címert illusztrálva, kövekbõl kirakva a
hármas halom  Tátra, Márta, Fátra - ennek közepében volt az árbócrúd felál-
lítva, és a felén, nem a rúd, az árbócrúd hegyén lengett a nemzeti lobogó. Ez
Trianon után lett így elrendelne az ország minden városában, minden hely-
iségében, ami azt jelképezte (a félárbócon levõ lobogó), hogy „Fél ország nem
ország, egész ország mennyország“ és ha visszatérnek a Trianon által elsza-
kított részek, csak akkor vonják fel az árbóc hegyére.

(Hogynégynek adtak a testünkbõl, mert ki ellenség volt, ki áruló. De miért
adtak az osztrákoknak belõlünk? Mert apáink becsülettel harcoltak? Nem I. Fe-
renc Józsefért, sem IV. Károly királyért. De nem is az Ántánt ellen ezek voltak,
a nyugalmi hatalmak az oroszokkal együtt, hanem édes hazánkért, amelynek
földjére ellenség nem tette a lábát. Így mivelünk fizettek a hatalmasok.)

Ezután elmaradt a költészetem, nem volt, ami inspiráljon, késztessen,
ihletem. Az ihlet kell az írónak, a festõnek, csak akkor tud dolgozni, alkotni;
szerintem ez kell mindenhez, a munkához, a hivatáshoz, a célhoz, az élethez,
még a szeretethez is, és még tán az igaz szerelemhez is…

Beléptünk a háborús évekbe. Immár az életemben a II. világháborúba...
Folytatás a következõ számban!       Czinege Edit

Ismeri valaki ezt a képet?

Ez a felvétel 1948 március 15-én vagy akörül készült, az 1848-as for-
radalom és szabadságharc centenáriumán – szinte teljességgel
állítható. A szótölcsérrel álló férfi egy vaskordonnal védett tribünön áll, lánc-
cal körülvett az emelvény. Az elõtérben a Kossuth-címer hatalmas képe
látható (talán földlabdák is jelzik a hármas halom valódiságát, de ez két-
séges!). A pajzs két felsõ szélén két dátum: 1848 és 1948. A kép jobb
oldalán talán lépcsõt láthatunk; úgy tûnik, ez az egész tribük földbõl
készült. Elõször azt reméltük, hogy a lakiteleki országzászlót láthatjuk, de
sajnos ez kizárt. 

Tudja valaki, hogy ez a kép tényleg Lakiteleken készült-e? Az arcokat
nem lehet felismerni, de talán az esemény lesz ismerõs. Várjuk a jelent-
kezõt, aki segíteni tudna nekünk e fotó megfejtésében. Köszönjük elõre. 

S egyben jelezzük, várunk hasonló fényképeket! 
Hiszen tudják, a múlt addig él, amíg beszélünk róla! -gee-

A szakadozott szélû
MÛSORLAP megvágott,
hogy jobban lehessen látni!

Kozma Gyula szaval az országzászlónk alatt...
Ezen kép alapján elmékszik valaki az országzászlónkra?

Tényleg ilyen kövekbõl volt a talapzata kirakva?



Kedves Olvasóink!

A napokban fejezõdött be nyári Lurkó-táborunk. A Lévai iskolában Vargáné Darabos
Márta vezetésével várták gazdag programmal kollégáink a gyermekeket. A táborról

következõ számunkban közlünk részletesebb beszámolót.

A TÁMOP 3.3.2 esélyegyenlõségi pályázat szakmai megvalósítása is a végéhez közeledik. A nyári
hónapok is munkával telnek, hiszen most kell összegeznünk az eredményeket, elkészítenünk a pedagó-
giai, módszertani, pénzügyi beszámolókat, módosítanunk az iskolai dokumentumokat.

A 2010-2011. tanévet záró értekezleteken a munkaközösségek vezetõi és az Eötvös Iskola tagin-
tézményeinek, intézményegységeinek vezetõi is értékelték az elvégzett munkát. Az alábbiakban néhány, a
lakiteleki általános iskolai tagintézményhez kapcsolódó adatot közlünk.

Közel két évtizede, hogy azokon az évfolyamokon, amelyek után diákjaink középfokú intézményekben foly-
tathatják tanulmányaikat iskolánkban tanév végi vizsgákat szervezünk. Ezek keretében mérjük fel, hol tartanak
a gyermekek az anyanyelvi, matematikai, idegen nyelvi ismeretszerzésben, nyolcadikosainktól azt is kérjük,
hogy ezeken kívül egy számukra kedves tantárgyból is számoljanak be a tanultakról.  A kezdeti idegenkedés
után szülõktõl és diákoktól is számos visszajelzést kaptunk arról, mennyire hasznos az így megvalósuló
ismétlés, a tananyag egészének átlátása. 

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7. oldaljúlius

A bizonyítványok kiosztásakor örömmel gratuláltunk
több mint hatvan kitûnõ diákunknak, de szomorúan vettük
tudomásul, hogy tizenkilencen egy vagy több tárgyból nem
teljesítették a továbblépéshez szükséges követelményeket.
Különösen értetlenül álltunk az elõtt, hogy öt nyolcadiko-
sunk bukott 3, vagy annál több  tárgyból. 

Erre nagyon kevés példa volt iskolánk
történetében. 

A 2011-2012-es tanév várható
tankönyvárai  a  következõk 

(a végleges összeg ettõl némiképp eltérhet):

1. évfolyam:       9.280,-   
+ (800 Ft)

2. évfolyam:       8.765,-
3. évfolyam:       9.695,-  

+ (angol:  3.100,-Ft)
4. évfolyam:     12.825,-  

+ (angol:   3.410,-  vagy  német:  3.010Ft)
5. évfolyam:       8.710,-  

+ (angol:  3.490,-  vagy   német: 3.010Ft)
6. évfolyam:       8.685,-  

+ (angol:   3.490,- vagy  német:  3.180Ft)
7. évfolyam:      14.190,-  

+ (angol:   3.410,-  vagy  német:  3.180Ft)
8. évfolyam:      12.240,- 

+ (angol:  3.410, - vagy  német:  3.255Ft)

Azok, akik ingyenesen kapják a tankönyveket,
az elsõ tanítási napon az osztályfõnököktõl
vehetik át azokat. Akiknek fizetniük kell a
tankönyvekért, azok számára augusztus végén
árusítjuk a könyveket. Kérjük, figyeljék az isko-
la   hirdetõtábláját, a pontos idõpontot ott
közöljük.

A tanévnyitó idõpontja:
augusztus 28. vasárnap, 17 óra. 

Elsõseinket arra kérjük, hogy az „új“
óvodában gyülekezzenek, onnan kísérik át õket
az iskolába az óvó nénik.

A szünet
hát ra lévõ részére

minden d iákunknak,
minden lak i te lek i

csa ládnak jó
p ihenést ,  szép

nyarat  k ívánunk!



Július 3-án ünnepeltük templomunk búcsúját!

Ünnepi szónokunk Mons. Menyhárt Sándor pápai káplán, bírósági
helynök volt, aki szentbeszédében többek között arról is szólt, hogy Jézus
szíve a családi élet forrása és központja.

FÕÜNNEPEINK AUGUSZTUSBAN!

15. hétfõ: SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE 
(NAGYBOLDOGASSZONY) (fõünnep)

Ezen a napon az Egyház a Boldogságos Szûz Mária mennybemenetelét
ünnepli, amit a magyar népnyelv egyszerûen csak Nagyboldogasszonynak
nevez. Azt a hitigazságot, dogmát ünnepli ma az Egyház, hogy a Boldogságos
Szûz Mária halála után nem úgy halt meg, mint akárki közülünk. Az õ testét
nem érte romlás, hanem a mennyei dicsõségbe testestõl-lelkestõl felvétetett,
s a mindenható Isten a mindenség királynéjává tette. A rózsafüzér titkai közül
a dicsõséges ezen két titkát ünnepli az Egyház: Ki téged Szent Szûz a
mennybe fölvett; s a másik: Ki téged Szent Szûz a mennyben megkoronázott.
Szent István király is nagyboldogasszony ünnepén halt meg.  

20. szombat: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (fõünnep)

A kezdetekre emlékezünk, arra az útra, amelyen a szent király indította el
nemzetünket, és amelyet ma nekünk kell járnunk, amelyet ma nekünk kell
megtalálnunk, és másoknak is megmutatnunk. Csak a szentistváni út járható
ma is. Csak ezen az úton boldogulhat nemzetünk.

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

Néhány szó a vallásos nevelésrõl

Piros ceruzával otthon
Részletek Szent- Gály Kata írásaiból

Nem vitás, hogy Istenhez való kapcsolatunk kialakulását döntõen
befolyásolja az otthon légköre, az az Isten-fogalom, amit „hazulról“ hoztunk
magunkkal. Ezen változtatni majdnem olyan nehéz, mint elhagyni a
megszokott munkahelyet, vagy elköltözni Dunántúlról Tiszántúlra. – Éppen
ezért, bármit mondunk a gyermeknek, s bármennyire is alkalmazkodni

akarunk szellemi szintjéhez, soha ne mondjunk olyat, amit késõbb helyes-
bíteni kellene. 

Az elsõ könyv tehát az itthon, de sajnos, ebben a könyvben a
legjobb szándékkal is elõfordulhatnak generációkon át ismétlõdõ
„sajtóhibák“. Nézzük végig a gyakoribbakat s lektoráljuk komoly
önkritikával. 

„Istenke“ 

Ne higgyük, hogy a becézéssel közelebb visszük az élõ és minden-
ható Istent a gyermek gondolatvilágához. A gyermek csak az „anyu-
ka“, „apuka“ szavakban nem érzi a kicsínyitést, de minden másban
igen. A testvérke, húgocska, nénike, bogárka, cicuska társasága nem
méltó Istenhez. Hamis kép ez, s ha elõbb nem, a kamaszkorban biz-
tosan kiüresedik és nevetségessé válik. Melyik tizenéves kulcsolná
össze kezét az „Istenke“" elõtt?

„Megver az Isten“ 

Eredmény: Isten a felnõttek cinkosa, aki a szülõi büntetésen túl is
megfizet. Esetleg úgy pofoz vagy térdeltet, mint az otthoniak.

„Isten nem ver bottal“ 

Van ebben valami kárörömre nevelés. De lehet, hogy annak a
magját vetjük el, hogy a szenvedés mindig büntetés jellegû. A gyer-
mek könyörtelen logikája mindenkit rossznak fog tartani, akit csapás
ér, vagy már korán Isten igazságtalanságán tépelõdik s lázadni fog
az élettel velejáró problémák miatt.

LÉLEKMENTÕ

Mások hibáinak elviselése
Ami hibát az ember magában, vagy másban képtelen kiigazítani, azt

türelmesen el kell viselnie, amíg az Isten másképp nem rendeli. 
Gondolj arra, hogy türelmednek ez a próbája javadra válik, hiszen

enélkül nem sokat érnek érdemeink. De ha efféle akadályokba ütközöl,
imádkoznod kell, hogy Isten megsegítsen és gyõzd õket jókedvûen
fogadni. 

Ha valakit egyszer vagy kétszer figyelmeztettél, de csak nem nyugszik,
ne pörölj vele, hanem az egész ügyet bízd istenre; hadd legyen meg az õ
akarata és az õ dicsõsége nyilvánuljon meg szolgáinak sorsában, mert õ
nagyon ért ahhoz, hogy a rosszat is jóra fordítsa.

Kempis Tamás: Krisztus követése

A szentmisék rendje templomunkban

Hétfõ        este 7 óra
Kedd        este 7 óra
Szerda      reggel 8 óra
Csütörtök    este 7 óra
Péntek         este 7 óra
Szombat            –
Vasárnap reggel 8  óra      és      este 6 óra

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

„Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.“ (Mt 10,16-23)
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I . A kiváltképpen való út
(1Kor 12,31.)

A szeretet olyan kiváltképpen való út, amelyen keresztül a lelki
ajándékokban részesedhetünk.  A szeretet olyan közeg, légkör, amely
nélkül szegény lenne életünk, tartalmatlan és céltalan emberi közösségünk.

Pál csak egyfajta szeretetrõl tud: Istenérõl, aki  ezt  legteljesebben és
legtökéletesebben Jézus Krisztusban jelentette ki és mutatta meg.

II.  A minõsítõ szeretet 
(1Kor 13,1-3.) 

A bennem lévõ szeretet  belõle való, nem az én tulajdonom, nem az én
birtokom. De ahhoz, hogy úttá váljék, ki kell áradnia szívtõl szívig.  Bennünk
értékek vannak, de ezek csak a szeretet által értékesíthetõk.

A nyelveken szólás hiábavaló szeretet nélkül.  A prófétálás, tudomány, hit
haszontalan szeretet nélkül.  Az áldozat is értéktelen szeretet nélkül.

Szeretet nélkül üresen kongó, semmi, haszontalan,  ámde szeretet által

tartalmas, zengõ,  mindenki elõtt értékes és lelki hasznos az életem.

III. A cselekvõ szeretet
(1Kor 13,4-7.)

A szeretet, maga Isten az alany.  Életemben a befogadott Isten, a bennem
lakozó és élõ Jézus Krisztus cselekszik.  A cselekvõ szeretet feltétele
Istennek Jézus Krisztusban történõ elfogadása.  „Élek pedig többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus“! (Gal 2,20.)

A szeretet  – nem a világ szerint élni.   A szeretet – mindig Isten pártján,
a jónak oldalán állni,  és az Isten szerint élni: igazságban, valósággal,
szentségben.  Ez a maximális követelmény, az állhatatosság, amely min-
dent elfedez, kibír, eltûr, hisz, remél, kitart, helytáll, megmarad.  

Ez a szeretet az út a magasabbrendû életre! 

IV. Az idõtálló szeretet
(1Kor 13,8-12.)

Az én szeretetem elfogy, de  A Szeretet (Istené) soha! A szeretet idõtlen,
örökkévaló. A lelki ajándékok (karizmák) is, mégha szeretet-töltésük van is,
ez idõben erejüket, érvényüket vesztik, megszûnnek.  Hisz a rész szerintiek
(prófétálás, ismeret)  a teljes egészhez tartoznak ugyan, de teljesek nem
lehetnek.  Teljes, tökéletes, örökkévaló csak a Szeretet.

Az itteni „tükör által homályosan látást“  majd felváltja a mennyei „színrõl
színre látás“ beteljesedõ csodája, az Isten Szeretetében való élet
tökéletessége és teljessége.

V.  A megmaradó három érték
(1Kor 13,13.)

Ez a három legfõbb drágakincs (hit-remény-szeretet), amelyben minden
más érték belefoglalható.  Ezek  az idõben a legtartósabb, a földi életben
legmaradandóbb értékek, amelyek „gyûjtésére“ Jézus Krisztus övéit bíztat-
ta a Hegyi Beszédben.

A hit és remény Isten szaván nyugszik. A hit a múlt és a jelen megtapasz-
talása, a remény pedig a jövõ bizonyos látomása. Mindkettõ azonban a
szeretetben teljesedik ki.  Ám a hit és remény nem feltétlenül személyhez
(embertárs) kötött (pl. hiszem a test feltámadását és az örök életet), tehát
a földi lét  idejéig van rájuk szükség, viszont a szeretet személyhez, az
egyedül örök Szeretethez, Istenhez kötött, aki   –  ha elmúlik a hit, a remény,
és minden e földön – szeretetének teljes, tökéletes, idõtlen, örökké-
valóságának dicsõségébe öleli azokat, akik Benne és az Õ egyszülött
Fiában hittek/hisznek, reméltek/remélnek, szerettek/szeretnek, éltek/élnek.

Soli Deo Gloria!

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

2011. augusztus 20. szombat
Bûnbánati istentisztelet

17-kor   Nyár lõr inc
18-kor   Lak i te lek

2011. augusztus 21. vasárnap
Hálaadás az ÚJ KENYÉRÉRT

9-kor   Lak i te lek (úrvacsora)
11-kor   Nyár lõr inc (úrvacsora)

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

„…egy kiváltképpen való utat mutatok nektek!“ (1Korinthus  12,31.)
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HIMNUSZ A SZERETETRÕL

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szó lok is,  
szeretet  pedig n incs bennem, o lyanná le t tem,  
mint  a  zengõ érc  vagy pengõ c imbalom. 
És ha prófétá ln i  is  tudok,  ha minden t i tkot  ismerek is,  
és minden bölcsességnek b i r tokában vagyok,  
és ha te l jes  h i tem van is,  úgyhogy hegyeket  
mozdí thatok e l,  szeretet  pedig n incs bennem: 
semmi vagyok.
És ha szétosztom az egész vagyonomat ,  
és testem tûzhalá l ra  szánom, 
szeretet  pedig n incs bennem: 
semmi hasznom abból.  
A szeretet  türe lmes,  jóságos;
a szeretet  nem i r igykedik ,  a  szeretet  nem kérkedik ,
nem fuvalkodik  fe l.
Nem v ise lkedik  bántóan,  nem keres i  a  maga hasznát ,
nem ger jed haragra,  nem ró ja  fe l  a  rosszat .
Nem örü l  a  hamisságnak,  de együt t  örü l  az igazsággal.
Mindent  e l fedez,  mindent  h isz,  mindent  remél,
mindent  e l tûr.
A szeretet  soha e l  nem múl ik .
De legyen bár  prófétá lás:  e l  fog törö l te tn i;
legyen nyelveken va ló  szó lás:  meg fog szûnni;
legyen ismeret :  e l  fog törö l te tn i.
Mer t  töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétá lásunk.
Amikor  pedig e l jön a töké letes,  e l törö l te t ik  a  töredékes.
Amikor  gyermek vo l tam,  úgy szó l tam,  mint  gyermek,
úgy éreztem, mint  gyermek,  úgy éreztem, mint  gyermek,
úgy gondolkoztam, mint  gyermek;
amikor  pedig fér f ivá le t tem,  e lhagytam a gyermeki  do lgokat .
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színrõl színre; 
most  töredékes az ismeretem, akkor  pedig úgy fogok ismern i,
ahogyan engem is  megismert  az Is ten.  
Addig megmarad a h i t ,  a  remény,  a  szeretet ,  e  három;
ezek közül  pedig a legnagyobb:   a  szeretet .
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„HADAK VILLÁMA“
Kárpát-medencei történelmi vetélkedõ

A Magyar Országgyûlés 2011. június 4-én a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyil-
vánította július 22. napját. „Ez a nap nem csupán a nemzetnek, hanem a keresztény
Európának és a mai keresztény világ összességének az emléknapja. Ez a nap a
hazafiságnak, önfeláldozásnak, emberi helytállásnak, az európaiságnak, európai
összefogásnak és a kereszténységnek máig élõ példaképe“ – szól a határozat.

A Lakiteleki Népfõiskola a nándorfehérvári diadal 555. esztendejében Kárpát-meden-
cei történelem tanulmányi versenyt hirdet általános iskolás és középiskolás diákok részére. 

A verseny témája Magyarország történelme a Hunyadiak korától a török
Magyarországról való kiûzéséig, 1699-ig. A megmérettetésre háromfõs csapatok jelent-
kezését várjuk. Három írásbeli forduló megoldása után a legjobb 20 csapat középdöntõn
vehet részt. Itt dõl el, melyik 12 csapat lesz a résztvevõje a szóbeli döntõnek
2012 márciusában a Lakiteleki Népfõiskolán.

A verseny védnöke Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, zsûrijének elnöke
Dr. Szegfû László, a Szegedi Egyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kara történet-
tudományi tanszékének nyugalmazott vezetõje. 

Minden iskolából, településrõl, baráti közösségbõl tetszõleges számú csapat jelent-
kezhet az erõpróbára. A fõdíj az általános iskolás és a középiskolás korosztályban
egyaránt Nándorfehérvár erõdjének meglátogatása 2012. július 22-én. A döntõbe jutó
csapatok értékes tárgyjutalmakban részesülnek.

A versenyre csapatonként 4000 Ft, illetve 15 Euró a nevezési díj, melyet átutalással
kérünk befizetni a Népfõiskola számlájára: Népfõiskola Alapítvány (székhely: Lakitelek)

Belföldrõl: 52000018-15100106-00000000 számlaszám; 
Külföldrõl: HU61-5200-0018-1510-0106-0000-0000 számlaszám, BIC: TAKBHUHB; a

megjegyzés rovatba kérjük feltûntetni: „HADAK VILLÁMA“

Jelentkezési határidõ: 2011. október 15. A nevezõ csapatok számára az elsõ írásbeli
forduló feladataival együtt küldjük el a kötelezõ források és az ajánlott irodalom jegyzékét,
a verseny fordulóinak ütemezését. A feladatok a Népfõiskola honlapjáról
(http://www.lakitelek.hu/nepfoiskola) lesznek letölthetõk.

További felvilágosítással örömmel szolgálunk a 76/ 449-077, vagy  a 70/931-7808-as
számon (Olajos István iskolaigazgató).

INTERNETES TANFOLYAM
NYUGDÍJASOKNAK

A lakiteleki Népfõiskola kedvezményes internetes tanfolya-
mot szervez nyugdíjasok részére 2011. szeptember 18-25-ig.  
A kedvezményes internetes tanfolyam költsége (szállás + napi
háromszori étkezés és a tanfolyam költsége): 16.000,-Ft/fõ. 
Üdülési csekket elfogadunk.

Szállás: 3 és 4 ágyas kollégiumi szobákban. 

Étkezés: A Népfõiskola Tisza Vendéglõjében. 

Helyi szabadidõs programlehetõségek: Népfõiskola (pihenõ
padok, irányjelzõk, szoborparkok, Szent István kápolna,
állandó kiállítások: Mindszenty József életútja, Emigráció a
Hazáért, Kõjurta), focipálya, uszoda, kerékpárkölcsönzés,
biliárd, asztali tenisz, csocsó, minigolf, tábortûz.

Nyugdíjas uszoda jegy:                 700,-  Ft
Kerékpárkölcsönzés díja:                       700,-  Ft/óra
Biliárd:                                                 1.000,- Ft/óra
Csocsó:                                                 100,- Ft 
Minigolf:                                                Díjtalan

Érkezés: 2011. szeptember 18-án vasárnap 15 órától,
távozás: 2011. szeptember 25-én vasárnap ebéd után.

A jelentkezés határideje: 2011. szeptember 12. 

A korlátozott férõhely miatt a pályázatokat a beérkezés
sorrendjében tudjuk elfogadni.

Lakiteleki Népfõiskola

PÁLYÁZATI ADATLAP 
„INTERNETES TANFOLYAM NYUGDÍJASOKNAK“

2011. szeptember 18-25.

Név: ..........................................................................................
Lakcím:......................................................................................

......................................................................................
Tel/:............................................................................................

Villámposta: ............................…………………………………...

A részvételi díjat érkezésemkor, a recepción fizetem.

Számítógép ismerete (válaszát kérjük, aláhúzással jelezze):
Kezdõ                Középszint            Haladó

Kérjük, hogy részvételi szándékukat a kitöltött jelentkezési lap vissza-
küldésével mielõbb, de legkésõbb szeptember 12-ig jelezze! 

Cím: Lezsák Sándor, Lakitelek Népfõiskola Alapítvány
6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.

Bõvebb információ: Sütõ Linda: 36-76/ 549-047
nepfoiskola@lakitelek.hu ,       www.lakitelek.hu/nepfoiskola,

Kelt: ………………………………

…………..............…………

aláírás

A Nagybányai-Kecskeméti Festõiskola táborzáró kiállítása, 2011. június 28. A kiál-
lítás megtekinthetõ 2011. augusztus 10-ig a Kölcsey-házban.

2011. július 9-én Mészöly Kálmán 60. születésnapja alkalmából focikupát rendeztünk a
Népfõiskolán öregfiúkból álló csapatok részvételével. Az eredmények: I. Ballószög;

II. Játékvezetõk csapata; III. Lakitelek. Köszönjük mindenkinek a részvételt és a sportszerû játékot!
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Lurkó-tábor
Három héten át a vakációban is gyerekzsivajtól volt hangos a „Lévay-féle“ isko-

la. Sok kis lurkó tevékenykedett és játszott három turnuson keresztül itt.
Az elsõ hét a „néphagyományok hete“ volt. Sallainé Gyõri Csilla és Varga

Sándorné Réka néni vezetésével ismerkedtek meg a vidám játékfûzésekkel, a
magyar népi ruházatokkal, viseletekkel és a néptánc alapjaival. A táborlakók már
tudják mi az a pendely, az árvalányhajas kalap, milyen volt a hétköznapi és az
ünnepi viselet. Fel is próbálhatták ezeket. 

Nádudvariné Révész Dóra fazekasként mutatta meg e mesterség alapjait.
Harmatos Áronné Julika néni a Pulai Gyûjtemény tárgyaival ismertette meg a
táborlakókat. Sokan rácsodálkoztak, milyen sok érdekes használati tárgy és
régiség van ott kiállítva! A sok-sok kézmûves tevékenység ( gyöngyfûzés, kötözött
batik, famunkák stb. mellett) a Kovács Máté által tervezett útvonalon és felada-
tokkal, még „Kincskeresõ túrán“ is jártunk, melynek célállomása, a templomok,
kopjafák, világháborús emlékmû és Szent Imre szobra után Lakitelek „ékszer-
doboza“, a Mákvirág Galéria és Drogéria kiállítása volt. Megcsodáltuk a lakitele-
ki és más mûvészek alkotásait. Felfedeztük az ismerõs neveket a Galéria oldalán. 

Egy elsõ osztályos mondta ki az igazságot.:
– „Nem a szobor mögött elrejtett cukorka volt a kincs! Hanem az a sok

minden, amit most megtudtunk!“
Bizony, vannak dolgok, ami mellett naponta elmegyünk, sõt észre se nagyon

vesszük, hogy ott vannak az értékeink.
A nagy hõséget az udvaron felállított medence mellett folyó vízi csaták, a

horgászat a fahalakra és a Tõsfürdõben tett látogatás enyhítette. 
A kirándulás Tiszaalpárra szintén nagyon érdekes volt. A kosárfonók

munkáját testközelbõl ismertük meg a Czinege Manufaktúra jóvoltából. Aztán
Dobecz Andoréknál lovagoltunk gyönyörû környezetben. Mire hazaértünk,
bográcsos paprikás krumplival vártak minket (Oláhné Ági néni, Kovácsné Szilvi
néni, Kövy Ági néni és Szurominé Klári néni.)

A sok új táboros mellett régi táborosok is segítettek abban, hogy jó élményekkel
térjenek haza a táborlakók.

A második hét „Bábel“-hét volt. A táborvezetõk Szekeres Jánosné és
Vargáné Réka nénik voltak. Mivel többségében még idegen nyelvet nem tanulók
voltak a táborosok, így játékosan ismerkedtünk a nyelvekkel. Énekeltünk, ját-
szottunk, mondókáztunk. Számoltunk és színeket tanultunk német  és  angol nyel-
ven Nádudvariné Dóri néni és Vass Anikó néni vezetésével. Tanultunk bemu-
tatkozni, köszönni stb. 

Kipróbálhattuk a fazekas korongot Nagy Andi nénivel. Nem könnyû a középre
helyezés! Készítettünk gyöngyékszereket, batikoltunk pólót. Kipróbáltuk a viaszos
batik elkészítésének technikáját is. Készítettünk bábokat, stb. Fontunk. Ezt a
tevékenységet még a srtand medencéje mellett is mûvelték egyesek. Közkívánatra
volt „kincskeresés“ is. 

– Állomás-park emléktáblái,  Bacchus Borozó pincéjét – 67 hektoliteres
hordó, a híres homoki borok, Papp Kálmán bácsi áldozatos munkája – ifj. Papp
Kálmán felesége, Ica néni mutatta meg. A katolikus templomban láttuk az erek-
lyéket, Ferenc atya könyveit, emléktárgyait, donga-festményeit. A végállomás most
is a Mákvirág volt, az új táborlakók kedvéért, de a régiek is nagyon jól végezték a
tárlatvezetést. 

Sajnos az idõjárás nem kedvezett a kiránduláshoz (a folytonos esõ és a hideg
miatt), helyette más programokat szerveztünk. Többféle kézmûves tevékeny-
séggel (decoupage, papírmasé, textilbáb, spatulából készített játékok stb.)  

Ebben a turnusban néhány felsõs, több éve visszajáró táborlakó is volt. Így nagy
közösségi élmény volt a tábori Ki mit tud? (Mesedramaturgia, ének, tánc), melyek
jelmezek készítésével, arcfestéssel, próbákkal jártak. 

A harmadik héten, a mese, drámajáték volt a középpontban Vargáné
Darabos Márti néni, Kati néni és Réka néni vezetésével vezetésével. A
táborzáráskor a Ludas Matyi története elevenedett meg mindenki szereplésével.
Egész héten készültek a díszletek, jelmezek, ismerkedtünk a történettel.

Persze, itt is agyagoztunk (felrakásos technika), batikoltunk terítõket (hajtoga-
tott), készítettünk termésbábokat, gyöngydíszeket, körmönfonást, hetedhét-
fonást, fajátékokat, origamit stb.

A kincskeresõjáték most új útvonallal történt. Állati kincseket, érdekes-
ségeket fedeztünk fel a helyi lakosok körében. Néztünk hullámos papagájokat, két

nyelven értõ (magyar és orosz) kutyát Tánya néninél és Ottó bácsinál, beszélõ
papagájt, mókusokat, díszhalakat (Anikó néniéknél), kopasz tengeri malacot
Vargáné Julika néninél. Útközben sárgabarackot kaptunk Varga Lászlónétól. És a
hosszú út után nagy kincset találtunk a hõségben. Vizet! Ugyanis látogatást tehet-
tünk Kotvics Pista bácsinál, aki szikvízkészítõ. De jól esett az üdítõ folyadék!

De játszottunk a vízicsata mellett, színháborút is. Sok dalt és játékot tanultunk.
Kirándultunk Tiszaugra, kenuztunk is. (Köszönet Dóra néninek, Anikó

néninek, ifj. Szekeres Jánosnak és Szentirmay Tamásnak az evezésért.) Káréné
Marika néni is meglátogatott bennünket, segített a bográcsos ebéd elkészítésében
is. Majd Olear Mircea avatott be bennünket a gravírozás technikájába. 

A táborlakók szülei sütöttek sütiket, küldték a kekszeket, üdítõket. Ünnepeltünk
több születésnapost és névnapost. Úgy éltünk, mint egy hatalmas család. Az
„öreg“ táborlakók nagyon nagy közösségformáló hatással vannak a kisebbekre.
Urbán Heni nyolcadik osztály után is szeretne jönni a táborba, mint ahogy Sallai
Zsóka is tette most.

Mindig hálás szível emlékezek gyerekkorom táboraira én is. Az ott tanult
dalok, technikák még ennyi év után is hatással vannak rám. Hiszek abban,
hogy a mindent „készen megkapó“ számítógépes, televíziós gyerekkor ide-
jén is szükség van az anyagok tapintására, az illatokra, a hangokra, a
személyes tapasztalatokra, a saját kezûleg készített alkotásokra, a
közösségben való játékokra, az emberi kapcsolatokra, barátságokra… az
igazi gyerekkorra. Meg kell tanulni újra „látni“, észrevenni a körülöttünk lévõ
értékeket, s ami még fontosabb, az Embereket, akik közöttünk élnek.

Milyen jó volna minden korosztályú gyereknek és fiatalnak igazán tartalmas
programokat biztosítani! Ezek sajnos sokszor az anyagiak miatt nem sikerülnek.
De a fiatal szülõk egy részének már nagyon emléke sincs a táborokról, túrákról,
számháborúkról, tábortüzekrõl… Sajnos!

Köszönet a Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítványnak, a
szülõknek, hogy támogatásra méltónak találják táborunkat. VDM

PILLANATKÉPEK A
TÁBORBÓL...

A MUNKÁKRÓL ÉS A PIHENÉSRÕL...

NO, ÉS AZ EBÉDRÕL...

A 
KIRÁN-

DULÁSOK-
RÓL...
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Az aratás Ura…

Meglehetõsen erõs a délelõtti forgalom az utakon. Nem én vezetek. Egykedvûen
nézem a Duna-menti hatalmas aranysárga búzatáblák szélén felsorakoztatott
technikát. Elõttünk araszolnak az arató-cséplõ gépek. A zöld monstrumok teljes
igyekezetükkel azon vannak, hogy idõre érkezzenek a seregszemlére, hogy minél
elõbb pereghessenek a szemek azon a tálcán, amely kissé megdõlve a gép
belsejébe tereli, s ott szinte elnyeli a kalászokat, s az útközben kipergõ magokat.
Szemtõl elzárva történik mindaz, amit aratásnak, cséplésnek nevezünk.

A rádióból, aratási körkép foszlányai töltik meg az alkalmi csendet. Hát,
igen! A lelkiismeretesen elvégzett vetés után igazi „jutalom-ünnep“ az aratás.
Ilyen nagy táblánál pedig elengedhetetlen, hogy mindnyájan ott legyenek, hogy
a munka szervezett és összehangolt legyen. Kissé távolabb szalmahen-
gerekkel vív ádáz csatát egy rakodógép. A nagy körforgás szerint már a
következõ vetésre készítik elõ a földeket. A jövõbe torkolló remény szép
példája ez, még akkor is, ha esetleg más lesz az, aki majd akkor arat.

Idõrõl idõre váltakozó hevességgel lobban fel bennünk a régi kérdés: Ki a
fontosabb? Aki vet, vagy éppen az, aki arat? Az apostol szerint nem az számít, aki
ültetett, az sem, aki öntözött, hanem csak Isten, aki a növekedést adja (1Korintus
3:7-8). Az ültetõ is és az öntözõ is fáradtságához mérten elveszi a maga jutalmát.
A siker sok mindentõl függ. A szakemberek országos szinten közepes hozamról
beszélnek. Az aratási körképben nem hangzik el a várva várt mondat a termés
minõségét illetõen. Örök tanulság, a nagy Magvetõ mindannyiunk szívébe elhin-
ti magvait, aztán életünk során rendre kiderül, hogy mennyire bizonyultunk „jó“
termõtalajnak. (Máté 13:1-23) Esetünkben, milyen termésre számíthat Gazdánk?

Életünk során többféle szerepet is magunkra öltünk vérmérsékletünktõl,
neveltetésünktõl, meggyõzõdésünktõl, élethelyzetünktõl függõen. A „nagy
magvetõ“ példázatát érdemes ilyenkor aratáskor is elolvasni, hogy bea-
zonosíthassuk: jelenlegi hitéletünk melyik mag sorsában osztozik.

Meleg van. Áll a levegõ. Az arató-cséplõgépek keltette por fátyolként takar
embert és gépet egyaránt. Vasárnap esõért imádkozom. Állok a kertben, s ami
az ég aljából látható, abból az olvasható ki, hogy mintegy mennyei akvarell
sötétszürke vize lassan pereg lefele, s már csak pillanatok kérdése és át fog
szûrõdni a mi világunkba. És esik. „Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra
ne jutna. És titkon sem történik semmi“ (Lukács 8:17).

Pihenõ idõ ez az aratóknak. Egy rövid idõre megáll ember és gép is, hogy
rendbe szedje magát, eszközeit és gondolatait. Derekasan dolgoztak. A fáradt-
ság jó íze mellett azzal a kibeszélhetetlen érzéssel is küszködnek, amit az
ember akkor érez, amikor Isten meghallgatja imádságainkat. Mára sokat kopott
a kenyér becsülete. A betakarított termés felett nem örülni, hanem osztozkodni
akar az ember, s ennek az osztozkodásnak érezhetõen sem határa, sem gátja.

Az aratás ma már technika kérdése és, hogy ilyenkor miért a parlagon maradt
földek, és nem a parlagon maradt „munkások“ kerülnek szóba, nem tudom.
Teljes igyekezettel azon vagyok, hogy megértsem, de ez, eddig titok maradt szá-
momra. Máté 9:38-ban ezt olvasom: „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy
küldjön munkásokat az Õ aratásába.“

Tûnõdõm. Kié ez az aratás? Az Övé, vagy a miénk? És hogy Isten, Ura e, a mi
aratásainknak? Egyre inkább az az érzésem, hogy ahol Isten Ura az aratásnak,
ott „betakarítás“ folyik, ahol pedig mi magunk vesszük kezünkbe a dolgokat ott
„letakarítás“ van. Micsoda különbség. Vagy csak én érzem annak? Hogy gyer-
mekeink melyiket jegyzik meg, tanulják meg és adják tovább, ez nagy kérdés.

A betakarítást saját kis parcelláinkon, kertjeinkben kell elkezdeni, hogy jó
példánkat lássák gyermekeink, mert csak így lehet ismét becsülete a munká-
nak, a kenyérnek, mert csak így lehet újra ünnep az aratás. És széles,
nemzeti összefogásra van kenyérbe, életbevágóan szükség, mert egyedül nem
megy, nem mehet, még a betakarítás sem. „Mert közülünk senki sem él önmagá-
nak“ (Róma 14:7).

„Amikor az Úr még a tizenkettõ mellé hetvenkét tanítványt is kiválasztott és
mielõtt még szétküldte volna õket kettesével, így szólt hozzájuk: az aratni való
sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé.“(Lukács 10:2-3)                                                        Gönczõ Sándor ref. lelkész

Emlékezz, Európa! – kiemelt nemzeti emléknap –
a Holt - Tiszán
„Örök fény, örök láng éltet Magyarország!
Örök tûz, örök láz, örök bizonyosság:
Megtartó erõ és hit, mely lángol ezer éve már,
Fia inkban lobog majd  tovább!
Ford í tsd  a  fénybe arcod,  Hazám!
Szá l l jon  a  napfény á ldása reánk!
Új  nemzedékek lépnek e lõ ,
készül egy boldogabb, szebb és jobb jövõ!“ (Kovács Gábor: A Nemzet Dala -2006.)

Köszönet mindazoknak, akik lehetõvé tették, hogy méltóképpen
ünnepeljük meg a nándorfehérvári gyõzelem 555. évfordulóját. 
A részletes névsort a következõ számban olvashatják.               VDM

Széna vagy Szalma, 2011...
Ismét nagy sikere volt a már hagyományos

rendezvénynek Lakiteleken, a Holt-Tisza partján!
Köszönjük mindenkinek, aki ott volt, segített és

legalább egy szalmaszálat keresztbe tett a mási-
kon. Ez a felsorolás valószínûleg koránt sem teljes,
ezért elnézést kérünk mindenkitõl, aki esetlegesen
nem találja itt a nevét, hiszen szerencsére az idei
rendezvényt annyi ember, annyi lakiteleki érezte
magáénak, hogy talán egy egész oldal nem lenne
elegendõ a névsorhoz. De mindenképpen szeret-

nénk köszönetet mondani azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyek-
nek is  akik lehetõségeikhez képest anyagilag segítették a rendezvényt, és azok-
nak is akik munkájukkal, vagy egyéb felajánlásukkal járultak hozzá a széna-
szalma sikerhez. Legyen erre mindenki büszke mert ezt a sikert ennek a közös-
ségnek az  ereje, és hite hozta létre, s reméljük mindenki magáénak is érzi azt.

Akik sokat segítettek: Ádám Éva,  Balla Mária,  Bánföldi Ferenc, Bartha
József, Belicza András, Bendéné Kati, Bohácsné Ági, Buda Bálint, Czinege
Edit, Czinege Orsolya, Czinege Sándor, Csató Tamás,  Csikós Mihály, Csorba
Ildikó, Dávid Orsolya, Domonics Zsuzsa, Ernest Osadebe,Faragó Anita,
Fazekas Heléna, Fekete József és csapata, Felföldi Zoltán, Fürstner Judit,
Gulyás Béla, Gulyás Géza, Gulyás Máté, Gulyásné Dantesz Ágnes, Gulyásné
Gyöngyösi Gyöngyi, Gyõrfi Zsuzsanna, Hajdú István, Harmatos Áronné,
Harmatos Tamás, Harmatos Zoltán, Honti Attila, Káré Gáborné és lánya, Kis
Balázs, Kis István Dénes, Kisné Faragó Irén, Kispataki István, Klárik Adrienn,
Kocsisné Lévai Kati, Kovácsné Nagy Szilvia, Kökény Hajni, Kökény Zoltán,
Kökényné Edit, Kökényné Kati, Lakatosné Terike, Lendvai Dénes dr., Lendvainé
dr. Erki Mária, Lezsák Sándor, Madari Andor, Major Péter, Molnár László, Molnárné
Lezsák Anna, Olajos Éva, Olajos István és családja,  Orbán Csaba dr., Osadebe-
Kiss Erzsébet, Pádár Erzsébet, Pesti József, Pongrácz Márta, Radics István,
Repkény Istvánné, Rozsnyói  Réka, Rozsnyói Ákos, Rozsnyói Ákos, Rozsnyói
Kata, Rozsnyóiné Kati, Sallai András ifj., Sallai András, Sallainé Gyõri Csilla,
Sánta Erika, Sipos Sándor, Sütõ Lászlóné, Szabados
Zoltán, Szabó Béla, Szekeres Jánosné, Szelesné Kása
Ilona, Szendrey Mihály, Szendrõi Mihály, Szomjú Lotti,
Szuetta Béla és családja, Szuetta Ervin, Táborosi Andor,
Tornyi Gyula, Tóth Ferenc, Tóth Ferencné, Tóth Sándor, Tusor
Regina, Tyukász Alajos, Tyukászné Leinemann Kinga,
Váradi Erika, Váradiné Tarjányi Judit, Varga Melinda és a
8. osztályosok, Varga Sándorné Réka, Vargáné Darabos
Márta, Vass Anikó, Vass Balázs
Ákos, Verzár Csaba és Verzár
Csabáné, Viglási Imre, és nem
utolsó sorban a lakiteleki
Nagymamák, és mindazok
akik kibírták, hogy családjuk-
ban felfordulást okozott 2011
széna-szalmája.  

Jövõre ugyanitt?...  Ha–Ho-

HOBO

A gólyalábasok sikere...



LTE-hírek
– szerkeszti: Anka Balázs–
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MARADUNK A MEGYEI II.
OSZTÁLYBAN

Július 8-án déli 12 óráig kellett, illetve lehetett nevezni
a 2011-2012. évi bajnoki sorozatra. A Lakiteleki Torna
Egylet a II. osztályú bajnokság megnyerésével
lehetõséget kapott arra, hogy egy osztállyal feljebb, a
megyei I. osztályban induljon az új bajnoki évben. 

Lehetõséget igen, kötelezettséget azonban nem,
így az egyesület vezetõsége dönthette el, hogy feljebb
lép-e, vagy marad a II. osztályban.

Érvek és ellenérvek sora szólt mindkettõ mellett, végül
az alacsonyabb osztály mellett döntöttünk, mellyel a
játékosok túlnyomó többsége és az edzõ is egyetértett.
Igaz, a szurkolók közül nem mindenki, mert a sok helyeslõ
vélemény mellett vannak kritizálói is a döntésnek.
Bizonyára nekik is sok mindenben igazuk van, de be kell
látni, hogy az anyagi okok mellett szakmai érvek is alátá-
masztják a döntést.

Gondoljuk át, hogy az I. osztályban nem
Tiszakécskére, Tiszaalpárra, vagy Nyárlõrincre, hanem
Tompára, Bácsalmásra, Nagybaracskára kellene
utazni. Vajon annyi szurkoló kísérné el a csapatot az
ilyen távoli helyszínekre, mint a közelebbiekre? Vajon
lenne-e annyi nézõ egy Lakitelek-Solt mérkõzésen,
mint egy Lakitelek-Alpár meccsen? 

Büszkék vagyunk  –  és legyünk is  –  arra, hogy a
csapatban szép számmal vannak saját nevelésû, helyi
fiatalok. Õk igen tehetségesek, de még nem rendelkeznek
azzal a rutinnal, amire szükség volna egy erõsebb bajnok-
ságban. Ahhoz, hogy ott is sorozatosan jó eredményeket
érjünk el, 3-4 rutinos, képzett játékost kellene igazolni. Ez
egyrészt nem lenne olcsó dolog, ráadásul éppen azok a
helyi, tehetséges fiatalok szorulnának ki a csapatból, akik
részesei voltak ennek a sikernek.

Bízunk benne, hogy sikerül együtt tartani az aranyc-
sapatot, és esetleg 1-2 új igazolással, valamint további
fiatalok beépítésével még erõsebbé tenni. Ha így lesz,
akkor joggal várhatja el szurkoló és vezetõ egyaránt, hogy
2012 nyarán ismét dobogós csapatot ünnepelhessünk.

A bajnokság az augusztus 20-21-i hétvégén kezdõdik.
A sorsolás még nem készült el, így az õszi program sem ismert. 

Jelenleg heti két edzéssel és heti két elõkészületi
mérkõzéssel készülnek a felnõttek. 

Ifjúsági és serdülõ csapatunk pillanatnyilag edzõ nélkül
van, ugyanis Rózsa József munkahelyi elfoglaltsága miatt
nem tudja tovább vállalni az edzõi teendõket. Bízunk
benne, hogy mire ezek a sorok megjelennek, megtaláljuk
a megfelelõ embert, vagy embereket.

Hajrá Lak i,  sok s iker t  az ú j  ba jnok i  évben!

Tanácsok ingatlan eladáshoz és 
ingatlan vásárláshoz

Belsõ hõszigetelés: mire jó, mikor érdemes
elgondolkodni rajta?

A szakemberek általában a külsõ homlokzati
hõszigetelést javasolják. Mikor érdemes mégis
belsõ hõszigetelést alkalmazni? Melyek a
hátrányai? És hogyan csináljuk, ha nincs más
megoldás? 

Bár a szakemberek nem javasolják a belsõ
hõszigetelést, annak hátrányai miatt a külsõ
szigeteléssel szemben, bizonyos esetekben
rákényszerülnek az ingatlantulajdonosok. Így
például a mûemlékházak esetében, amikor a
szigorú szabályozás miatt nem lehet az épületek
külsõ homlokzatának megjelenését megbontani.

Az is elõfordulhat, hogy a telek oldalhatáron álló
épülethomlokzatok esetén szomszédjogi viták
adódnak.

Miért nem ajánlott?
Két okból nem javasolják a belsõ oldali

hõszigetelést. Egyrészt a hõszigetelés alatt a fal
eredeti belsõ felülete még hidegebbé válik, ezáltal
könnyen kicsapódhat rajta a levegõben jelenlévõ
pára. Vastagabb hõszigetelés esetén még az is
lehetséges, hogy mindez a falazat anyagában, a
fagyzónában történik, ami komoly épületkárokat
is okozhat. Ezért belsõ oldali hõszigetelést csak
alapos páratechnikai számítások után, úgy-
nevezett párazáró réteg beépítésével lehet alkal-
mazni.

A másik gond a csatlakozó szerkezeteknél
jelentkezik, hiszen azok a pontok, ahol a szigetelt
külsõ fal a belsõ falakkal és a födémmel
találkozik, erõs hõhidak lesznek. Ezeken a
részeken a belsõ felületi hõmérséklet a szigetelés
elõttihez képest is alacsonyabb lehet. Innen van
sokaknak olyan tévhite, hogy a hõszigetelés
párazáró volta miatt jelent meg a lakásban a
penész

Hátrányok és kevés elõny
A belsõ szigetelés télen megakadályozza, hogy

a fal belülrõl átmelegedjen, így a kinti hideg a fal
belsejébe hatol, ezáltal fagyveszélynek teszi ki a
falban húzódó vízvezeték csöveket. A nyári
túlmelegedés ellen sem véd, sõt a hõtároló tömeg
kizárásával ront a helyzeten. Mindemellett
valamelyest csökken a lakásunk, házunk
alapterülete.

Van azonban néhány elõnye is a belsõ
hõszigetelésnek. Nincs szükség például
állványra, valamint kevesebb hõszigetelõ anyag-
ból is meg tudjuk oldani a munkát, sõt azt is
megtehetjük, hogy csak bizonyos helyiségeket
látunk el hõszigeteléssel. 

Alapvetõen a nyaralóknál, hétvégi házaknál
lehet elõnyös a belsõ hõszigetelés, mivel csak
ritkán és rövid ideig használjuk azokat, ezáltal
gyorsabban fel tudnak melegedni a helyiségek.

Fehér Sára 
ingatlanértékesítõ és értékbecslõ                   

Tel.: +36-30-206-2458                                 

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT

A Nevelési Tanácsadó tevékenységérõl szóló cikk
kivonatát ajánlom az olvasók figyelmébe, mely Major
Stella írásaként a www.delmagyar.hu-n jelent meg.

NEVELÉSI TANÁCSADÓ: 
SEGÍT A BAJBAN

„Kecskemét – Felkerestük a kecskeméti
Nevelési Tanácsadót. Az intézmény vezetõjét
Gombos Évát arról kérdeztük, mikor és mely
esetekben érdemes hozzájuk fordulni, miben
tudnak a szülõk segítségére lenni, illetve milyen
terápiás módszerekkel orvosolják a gyermekek
problémáit.

A Fecske utcai Nevelési Tanácsadóban tanu-
lási és magatartásbeli problémákkal küzdõ gyer-
mekeken segítenek a szakemberek. Az
intézmény kapuja minden, a Kecskeméti
Kistérség területén lakó, vagy iskolába járó gyer-
mek elõtt nyitva áll, a szolgáltatások ingyenesek.
A pszichológiai problémákat a tanácsadó
épületében kezelik, míg a pedagógiai munkát
többnyire az adott közoktatási intézményben
végzik. Tanulási nehézségek esetén fejlesztést
nem tudnak biztosítani. Ebben az esetben csak
megvizsgáljuk a gyermeket, szakvéleményt írunk
és javaslatot teszünk a fejlesztésére, majd
ellenõrizzük, hogy mindez a megfelelõ módon
valósul-e meg – magyarázza az intézmény
vezetõje, Gombos Éva.

–  A törvény úgy szól, hogy 3-18 éves korig
lehet hozzánk fordulni, mi azonban nyitottunk
lefelé, hiszen sok kisgyermek küzd éjszakai felri-
adással, a bölcsõdei beilleszkedéssel, vagy azzal,
hogy nehezen szakadnak el a szülõktõl, illetve a
szobatisztasággal van gondjuk – sorolja a leg-
gyakoribb eseteket Gombos Éva.

Fontos tudni, ha a gyermeknél 5 éves kor után
sem alakult ki szobatisztaság, akkor elsõsorban
orvosi kivizsgálást igényel a probléma
feltérképezése. /…/ Pszichológiai eredetû prob-
lémáról akkor beszélhetünk, ha már egy
megszilárdult (min. fél év) szobatisztaság után
következik be visszaesés. /…/

A nevelési tanácsadói munka minden esetben
önkéntes alapon indul, vagyis a szülõnek kell
kezdeményeznie. Elõfordul ugyan, hogy az adott
oktatási intézmény szembesül elsõként a prob-
lémával, de ilyenkor is szükséges a szülõ bele-
egyezése. Óvodás korban elsõsorban beil-
leszkedési és alvásprobléma, megkésett szo-
batisztaság és agresszivitás /…/, iskolás korban
a teljesítményhez kötött szorongás, a társas
kapcsolatok nehézségei, ill. az agresszivitás
jelentik a fõ problémát. 

Gyakran itt derül ki, hogy a gyermek figye-
lemzavarral küzd, vagy hiperaktív. 

– Sokkal elõbb rákerül a gyerekre a bélyeg,
mint hogy ténylegesen bebizonyosodna a problé-
ma, ugyanis az oktatási intézmények ilyen szem-
pontból bizony türelmetlenek. A kisiskoláskor a
túlmozgékonyság csúcspontja is, egy jó pedagó-
gusnak tudni kell ezt kezelni – árulja el Gombos
Éva. /…/“

Tóth Sándor családsegítõ 

KÖSZÖNET
Köszönjük 

Pálinkás János 
virágkertésznek, 

hogy az önkormányzati parkokba, kandel-
láberekbe sok-sok tõ virágot adott ajándékba,
így sokkal szebbé tudtuk, tudjuk varázsolni a
környezetünket. 

„A virág szépsége még a mor-
cos embereket is fel tudja
deríteni.“ Köszönet érte, János!

Kertészetét Önök is megtalálhatják
a volt gázcseretelep mellett.
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Elgondolkoztató dolgok...
Tudod-e, hogy az az ember, aki lelkileg erõsnek tûnik, az

valójában érzékeny és gyenge?
Tudod-e, hogy akik azzal foglalkoznak, hogy másokat

védenek, azoknak van a legnagyobb szükségük védelemre?
Tudod-e, hogy a 3 legnehezebben kimondható szó a

„Szeretlek!“, „Bocsáss meg!“, és „Kérlek, segíts!“?
Tudod-e, hogy azok, akik pirosba öltöznek, azok rendelkez-

nek a legnagyobb önbizalommal, akik sárgába, azok a leg-
elégedettebbek a külsõjükkel, és azok, kik feketébe öltöznek,
azok nem akarnak látszani, és segítségre, megértésre vágynak?

Tudod-e, hogy a segítség mindig visszakerül hozzád?
Tudod-e, hogy sokkal könnyebb valamit leírni valakinek, mint a

szemébe mondani, ÁM sokkal értékesebb a szemébe mondani?
Hit nélkül lehet élni, de nem érdemes.
Remény nélkül megfagy a lelked.
Szeretet nélkül is élhetsz, de minden napod nyûg.
Tudás nélkül rongybábu vagy, akit rángat a szél.
A legnagyobb ellenség is legyõzhetõ.

Békesség, õszinteség, igazság, szerénység, nyugodtság a
legnagyobb kincs, pedig nem kerül semmibe, mégis beara-
nyozza a hétköznapokat.

A boldogság kék madara csak ott lel otthonra, oda fészkel,
szeretjük egymást és örülünk az élet legkisebb ajándékainak
is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve
figyeljük mások örömét. Mert a Kék Madár maga a boldogság,
és kalitkája az emberi szív.   

Élj úgy, hogy mindennap számít!
A legfontosabb, hogy szeretni tudj, amennyire csak lehet,

mert ez az igazi erõ. Aki nagyon szeret, az nagy dolgokat vihet
végbe, mert amit szeretetbõl cselekszünk, az jó.

Víztükrén csónak ring…
Víztükrén csónak ring, simogatja a csendet,
Falevél a szél húrjain lágy dallamot penget.
Virágzik a Napnak millió ultraibolyája,
A nyár egyetlen, perzselõn sugárzó virága.

Horgászok hada üli körbe a kanyargós partot,
A csalihalak még kapnak egy utolsó sanszot.
Amott a vén fák langy' vizet kortyolnak,
Békák fürdenek, a pókok lustán horgolnak.

Az öreg híd mára új ruhában díszeleg,
Egy pár sirály az égen nekik is tiszteleg.
Büszkén strázsál a kilátó, õrzi partját,
Ha itt lennél, hallhatnád a csend hangját.

Kovács Sándor

Joghurtcsoda – csuda jó!

Édességnek 2 gyümölcsjoghurtba tegyünk apróra
vágott  idénygyümölcsöt, fél csomag áttört túrót.  5
kávéskanál zselatint 1 dl lobogó forró vízben elkeve-
rünk   és a masszához öntjük. (Ha kell, ízesítsük vaní-
liáscukorral, fahéjjal.) Egy tálat kirakunk babapiskótá-
val, majd beleöntjük a keveréket. Lehûtjük.
Megdermedés után tálcára borítjuk, szeleteljük.

FÛBEN-FABAN orvosság...
MUSTÁRMAG-kúra

A fizikai testnek hatalmas tisztulást ad az egy
zacskónyi étkezési mustármag. Nincs vele más
teendõd, csak 1 evõkanállal bekapsz reggel
és ráiszol egy pohár vizet. (Legalább így vizet
is fogsz inni!) És este ugyanígy!

Nem csapott evõkanál, hanem púpozásig!
Nem kell megrágni!
Ezek a csodálatos gömbök csodákra képesek.

Van egy igen hosszú bélrendszerünk, telis tele
bélbolyhokkal, amik közül ezek a kis gömbök
kigörgetik a lerakódásokat. 

A mustármagok emésztetlenül haladnak át a
szervezeten, de közben a bennük lévõ anyagok
kioldódnak, és a belekben lerakódott, bélfalra
tapadt bélsártól megtisztítják a szervezetet.

A bélrendszer salaktalanításán és fer-
tõtlenítésén túl olyan jótékony hatásai vannak
még a mustármagkúrának, mint a vértisztítás, a
hajhullás és a köröm töredezettségének
megszüntetése, a bõrpanaszok – pattanások,
ekcéma, viszketés – enyhítése, az asztmás
rohamok gyakoriságának csökkentése, valamint
az érelmeszesedésben szenvedõ betegekre is
jótékony hatással van.

A kis golyócskákkal csomó méreganyag
távozik a szervezetbõl, csodaszép lesz a bõr, a
haj és sokkal energikusabb leszel.

Nincs lazítás! Nincs kihagyás! Kezd ezzel és
zárd ezzel a napod! 

6 hétig tart ez a mustármag kúra!
Nem kell csodagyógyszer jó drága pénzen!

Csak egy kis figyelem a testedre, ami minden-
nap lehetõséget ad a megnyilvánulásra!

Ha már iszol, ugyebár „mentes“ ásványvizet!
Szánj magadra ebben az idõben annyit, hogy
most megiszom azt a 3 litert!

Víz alapú testet csak vízzel tisztíthatsz!
Te is megöntözöd a magot tavasszal, hogy

legyen belõle gyönyörû termés Neked! 
Hajrá!

Mit is mondtak a külföldiek a 
magyar nyelvrõl? (2. rész)

Ha megadja a Mindenható a mindennapi ke-
nyerünket, és megmarad az ÉDES ANYANYEL-
VÜNK, akkor megmarad a magyar! 
„Hiszen ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?“
Olvassátok és járjon át benneteket is a büszkeség,
hogy a magyart mondhatjátok anyanyelveteknek! 

Az elsõ részben megnéztük, hogy az ember, állat hogy halad.

Tudod-e, hogy ki hogyan hal meg?
Az aratóér t  jön a kaszás.
A házmester  beadja a ku lcsot .
A molnár t  fe lõr l i  az  é le te.
A szabónak e lszakad az é le te  fonala.
A pék meget te  kenyere javát .
A ker tész a paradicsomba kerü l.
A postásnak megnyílik a mennyország kapuja.
Az órásnak üt  az uto lsó órá ja .
A ka lauz e lér i  a  végál lomást .
A pr ímásnak e lszakad a húr ja .
A matróz az örök nyugalom tengerére hajózik.
A pénztáros e lszámol  az é le t te l.
A búvár  örök á lomba merü l.
A t rombi tásból  k i fogy a szusz.
A ko ldus jobblét re  szenderü l.
A dí jb i rkózót  maga a lá  gyûr i  a  ha lá l.
A bér lõ  örökös ot thonra le l.
A bo ldogta lan megboldogul.
A léghajósnak e lszá l l  a  le lke.
A vegetár iánus fûbe harap.
A v i rágárus a lu l ró l  szagol ja  az ibo lyát .
A lovász e lpatko l.
A papnak harangoznak.
A vadásznak lõ t tek;  i l le tve az örök
vadászmezõre kö l tözöt t .
A színésznek legördül t  a  függöny.
A muzsikusnak elhúzták az utolsó nótáját.
A borbély t  k inyí r ják .
A k is  embereket  e l tesz ik  láb a ló l.
A meteoro lógusnak pedig befe l legzet t .

Lám, valóban nagyon változatos a mi nyelvünk!
Mindezt csak magyarul tudom! S tán csak
magyarul lehet? (Folytatjuk!)

Fotók: Kovács Sándor

A STÉG üdítõs flakonokból
KÉSZÜLT!



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!

Hölgyeknek! Frissítõ svédmasszázs! 
Tel.: 06-20/330-95-23. Bea.

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

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

* Selyemakác kapható!
Tel.: 449-679; 06-20/200-53-15. 12 m2-es HÛTÕKOCSI lakodalmakra,

rendezvényekre bérelhetõ. 
Érd.: 06-30/95-32-982. 
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* Nadrágszárfelvarrást és füg-
gönyszegést vállalok. (ERÁZS)  06-
76/449-326.

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

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, nap-
palis, 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.

Sertéstrágya helyben szállítással rendel-
hetõ. Érd.: 06-30/38-38-697.

* Családi ház áron alul eladó. 
Érd.: 06-20/344-91-37. 
* G Y Ü M Ö L C S S Z E D É S R E munka-
erõt keresünk. 
Érd.: 06-20/97-45-944 

Figyelem!

A PICCADILLY HASZNÁLT ÉS
ÚJ RUHÁZATI ÜZLETÜNKBEN

szezonvégi kiárusítást tartunk.
Használt ruhák 50 %; 

új nyári ruhák 30 %-kal 
olcsóbban vásárolhatók meg!

Akciónk július 25-tõl aug. 19-ig tart.

A kedvezmény a bizományos árukra nem vonatkozik.
A szoláriumra au augusztusi hónapokra 10 % kedvezményt adunk!
Nyitva tartás: H – P: 8-tól 12-ig;  14-tõl 18 óráig; 

Szo.: 8-tól 12-ig
Szer e t e t t e l  várunk minden  kedve s  r ég i  é s  ú j  vá sár l ó t .

* Lakiteleken 2,5 szobás kertes, családi ház eladó. Érd.: 06-
30/214-28-69.

*SIMSON SR50/1B-H40 Robogó gyári állapotban eredeti szép
festéssel 90-es évjárat 9980 km-rel újszerûen eladó Lakiteleken.
Tel.: 768449-259.

*SUZUKI robogómat akác tûzifára cserélném. Tel.: 76/448-256.

Rendkívül alacsony rezsijû 44 m2-es (konyha+nappali, külön háló-
szoba, toalett, fürdõszoba, éléskamra, közlekedõ valamint közös
kerékpártároló, kocsibeálló) II. emeleti új építésû lakás eladó
Tiszakécskén a Szent Imre téren. Csendes, belsõ udvarra nézõ
ablakokkal, klímával, konyhabútorral, gáztûzhellyel felszerelve és
egyedi burkolatokkal ellátva. 
Csere is érdekel tiszakécskei társasházban, amennyiben az föld-
szinti. Tel.: 06-30/219-0718.



NA NE. . .  KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „„TANULMÁNYI“. „ TISZAFÜRED.“ „KÕSZEG.“
„VERÕCEMAROS“. „Valuta“..“ 
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Szuetta Ervin. Selyem-
akácfát nyert: Molnár Margit. A vacsorát nyerte: Borosné Keszthelyi Márta,
melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hóna-
pon belül. Újságelõfizetést nyert: Szûcs Ferenc, Ábrahám Julianna, Kelemen
Jenõ. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek
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). 
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A kézirat leadási és a rejtvényküldés határideje:
MINDEN HÓNAP 15-e. Kérjük a pontos betartást!!!  Köszönjük!

Fölébred a székely nagyot nyújtózik,
s azt mondja:
– Hej anyjuk, olyan szépet álmodtam!
– Mit?
– Álmomban Bukarestben jártam.
– És? Mi ebben a szép?
– Az, hogy útlevél kellett hozzá.

Az öreg székely bácsi bemegy a
nyelviskolába mondván, hogy szeret-
ne héberül megtanulni. A tanár
értetlenkedve kérdi:
– Miért akar maga ebben a korban
héberül tanulni?
– Mert ha meghalok, és a menny-
országba kerülök, szeretnék beszél-
getni az Istennel.
– És mi van, ha pokolba kerül?
– Hát, románul már tudok...

Székely fiú kérdi az apját:
– Édesapám, látott má maga antennát? 
– Há' fiam, má láttam is, meg ettem is.
– Dehisz édesapám, az nem ehetõ!!
– Hm.... akkor csak láttam.

Az erdõ szélén falatozik az öreg
székely. Arra vetõdik egy csavargó:
– Adjon Isten. Látom, ebédel. Kínáljon
már meg engem is, mert éhen halok!
– Menj fiam addig a házig, húzzál fel
egy vödör vizet, idd ki, aztán meglátjuk!
Mit tehet szegény csavargó, elmegy a
kúthoz, megissza a vödör vizet, aztán
vissza az öreghez.
– Megittam az egészet. Most már adjon
valamit enni, mert nagyon éhes vagyok!
– Menj vissza fiam, és igyál még egy
vödör vizet! Utána kapsz enni. 
Mi mást tehetne a csavargó, bevedel
még egy vödörrel, majd visszaballag.
– Na fiam, megittad ezt vödör vizet is?
– Megittam!
– Akkor jó, nesze itt egy falat. Egyél!
– Ah, nem kívánom. Úgy tele vagyok.
– Látod fiam, nem éhes voltál te,
hanem szomjas!

A kocsmában a részegek:
– Te, mi a legkisebb ûrmérték?
– Hát, a stampedli...

Hazalátogat a kiskatona. 
– Mondd, fiam, és szidnak ott téged a
seregben?
– Engem nem, édesanyám. Inkább
magát...

Az Istenhívõ bácsikát az egyik este
megszólja az asszonya:
– Te, Béla, amikor este fennhangon
imádkozol, engem soha nem foglalsz
az imáid közé!
– Hát, dehogynem, drágám!
– Hogy foglalnád már bele? Én
sohasem vettem észre!
– Hát így: „De szabadíts meg a
gonosztól!“...

Megy haza a feleség az ötödik autó-
vezetõi vizsga után. A férje gúnyosan
kérdi:
– Na, meghúztak?
– Hárman is, de legalább megvan a
jogsim.

– Mi volt régen a munkások jele?
– Sarló és kalapács.
– És most?
– Fagyi és galamb. Nyalsz vagy repülsz...

– Hogy megy be a vadász a kocsmába?
– Befelé kacsázik, kifelé rókázik.

– Mi az: Zöld, sok tojása van, és
szépen énekel?
– Vadászkórus!

– Miért nincs a TV-nek keze?
– Mert akkor nemcsak hazudna,
hanem lopna is!

– Minden férfi hülye?
– Nem, vannak agglegények is.

Parasztbácsi utazik a vonaton.
Melléül egy parfümtõl bûzlõ nõ.
– Mi ez a szag? – így a parasztbácsi.
– Macskahereparfüm, 100 Ft milliliter-
je – válaszolja a nõ.
Kis idõ múlva beérnek az alagútba,
parasztbácsi elereszti magát. Meg-
kérdezi a nõ:
– Mi volt az a szag az alagútban?
– Tarkabab, 500 Ft kilója.

A turista sétál az egyik erdélyi
faluban, és a pályaudvart keresi.
Meglát egy székely atyafit, odamegy
és megkérdi tõle, hogy hány percre
van a vasúti megálló.
– Hát, ha itt átvág a réten, úgy 30 perc,
de ha a bika is kint van, akkor csak 15.

Igaz: A biztonsági öv lehet hogy kor-
látoz a mozgásban, de még mindig
nem annyira mint a tolószék.

Vízsz.: 1. Veres Péter egyik megállapításának kezdete (zárt betûk: A,
N, A. S): 8. A mepállapítás második része (zárt betûk: H, E, N). 13. A
bõriparban is használt szerkezet. 14. Megbocsátó szó. 15. Megrekedés.
16. Folyó Jugoszláviában. 17. Szoprán szerep a Bohémélet c. operában.
18. Fohászkodás helye. 20. Idegen fosztóképzõ. 21 Ekberg filmcsillag
személyneve. 23. A távolabbi. 24. Írország, lakói nyelvén. 25. Japán
regényíró (Ton). 27. Ver. 28. ...-óráig. 29. Hajógyártásáról ismert szovjet
város a Don torkolatánál. 31. Osztrák zongoramûvész, Liszt Ferenc
tanára (Karl). 32. Vényrövidítés. 35. A lábaihoz. 37. IÉ. 38. Húz a szerenc-
sekerékbõl. 41. Komárom megyei község. 44. Hellyel kapcsolatos névutó.
45. Csahos. 46. Ilyen kezelés is vén. 49. Déry Tibor regénye. 50.
Szigetlakó nép. 52. Egykor tíz krajcárt érõ pénz. 53. Hazai villamosipari
üzem volt. 54. Név nélküli. 56. Az Amazonas mellékfolyója. 57. Ízesített
metélt, tájszóval. 59. Szokásos mennyiség valamely anyagból. 61. Linz
közelében ömlik a Dunába. 62. A bíbiccel rokon, védett madár.

FÜGG.: 2. Vág-parti város Szlovákiában. 3. Iráni siita szekta tagja.
4.Éliénk színû. 5. Idõhatározó szó. 6. Munkácsy-díjas textiltervezõ (Irén).
7. Hosszú lábú egzotikus gyíkfaj. 9. Elõidéz. 10. Hajdan, fordítva. 11.
Spanyol zeneszerzõ, Habanera c. darabját Bizet felhasználta a
Carmenben (Sebestien de). 12. Olasz festõ, a futurizmus egyik mega-
lapítója (Ginó, 1883-1966). 13. A megállapítás harmadik, befejezõ része
(zárt betûk: O, I, S). 16. Cserépedény bevonata. 19. Használ a gyógysz-
er. 22. Mutatószó. 24. Martin... (Jack London). 26. Egymásba illeszt,
csatol. 28. Aroma.  30. Olvasni kezd! 31. A dollár századrésze. 33. Görög
eredetû férfinév. 34. Alkonyat utáni. 36. Kintrõl. 39. Nagy vitorlázónk. 40.
Ott, az elején! 42. Vad harag. 43. A felsõ tagozat egyik osztálya. 45.
Gotovac operahõse. 47. Brazil közlekedési csomópont lakója. 48. Heves
megyei község. 50. Az indium és a kálium vegyjele. 51. A vízsz. 54. sz.
alattié ismeretlen. 54. Japán õslakó. 55. Madagaszkári félmajom. 58. Cseh
zenészcsalád. 60. Baromfibetegség.
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