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XXIII. évfolyam 8. szám
Kisasszony, Nyárutó, Új kenyér hava 

„Önmagunkból kell az erõt keresnünk mindenek felett.“ (Kossuth Lajos)

Szállj, szállj 
sólyom szárnyán,

három hegyen túl...
Persze, hogy dúdolásra késztet

a szobor, mert rendkívül örülök,
hogy végre felállíttatott Lakitelek
elsõ köztéri szobra... Igen, tudom,
hogy a katolikus templom kert-
jében áll Szent Imre mellszobra,
kopjafánk is van egy jó pár, sõt,
a Népfõiskolán számtalan mell-
szoborral nézhetünk szembe; az is a miénk...     De ez a madár itt él velünk, a
falun belül. A „közöttünk élõ turulmadár“...

A magyar eredetmondánk mitologikus madara a turul. Elõször Emese álmában
jelenik meg, a második szerepe a honfoglalás legendájában ismert. S a mostani
sem mellékes! Kiterjesztett  szárnyait védelmezõn tárja szét, óv bennünket, mint

anyamadár a fiókáit. S védi a
mögötte lévõ országzászlónkat
is, mellyel augusztus 26-a óta
vígan játszadozik a szél. A nyári
fuvallat fújja, len-geti, büszkén
rázza a három színû, bojtos
trikolort, a  mi  zászlónkat, az
angyalos címe-rest! Idõnként
összetekeri, majd szélesre
tárja, hogy az újonnan érkezõ is
elolvashassa az írást:
„H I S Z E K MAGYARORSZÁG
FE LT Á M A D Á S Á BA N !“

Ezen zászló alatt mondták
könnyben úszó szemmel,
összekapaszkodott kézzel. ám
boldog mosollyal a külhoni
testvéreink az állampolgársági

eskü szövegét, a honosítási fogadalmat. 
S ezen zászlóhoz járulhatunk erõt gyûjteni mindnyájan, ha majd elcsüggedünk...

Mert ennek a térnek varázsa lett! Több lett, jobb lett, erõsebb lett a kisugárzása
által. Új jelentõséget kapott a Templom tér közepén álló hármas halom a hõsi
halottaink neveivel veretes kettõs keresztje is, a csodás bronz dombormû is – a
‘48-as és az ‘56-os kopjafával egyetemben.
Történelmivé nemesedett a terünk!  Bizony-
bizony; erõsíti meg mindennap az Emlékezés
Harangja! 

S ami a legszebb, legjobb az egészben, hogy közös
munka gyümölcseként jött létre! A falu apraja-nagyja
részt vállalhatott – és tett is érte – a lehetõségei
szerint a kisiskolásoktól a nagyszülõkön át. Az
összefogás tere lett. Be tudtuk bizonyítani, hogy
közös erõvel tudunk alkotni! Igenis van bennünk
akarat! És ez mindnyájunkat nemessé tett. 

Persze, hogy most is akadnak kritizálók, a nemtet-
szésüket kifejezõk. Megtehetik. De biztos vagyok

I. Tõserdei Lovasnap a Holt-Tisza partján 
2011. augusztus 13-án, szombaton

A fogatok versenyén túl számtalan lovasbemutató tette érdekessé, látványossá a
nap eseményeit. Láthattuk a lakiteleki lovas polgárõreinket, Lezsák Levente
lovaskaszkadõr bemutatóját a három lipicai lovával; gyönyörködhettünk csikósok
bemutatójában, karikásortoraiktól volt hangos a tér... Láthattunk gyermekbemu-
tatót is. Kis pónifogatok és óriás frízek is lenyûgözték a közönséget. De a legizgal-
masabb a fogatok versenye volt, több fordulóban. 
Lapunk 5. oldalán olvashatnak a látványos és sikeres versenyrõl.
Sok-sok képet láthatnak az interneten, pl. a http://lakitelekportal.fotoalbum.hu/-n

MAGYAR PIÉTA
2011. augusztus 26-án, pénteken a mûvelõdési házban

Igazán megható színi elõadás részesei lehet-
tünk a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszín-
ház néhány szereplõjének játéka által. Két
szálon futott a cselekmény.  Az 1944-es dél-
vidéki magyarirtást állította a darab pár-
huzamba a 2004-es  eseménnyel, az anya-
országból várt  reményteli hírekkel...

Krizosztóm atya megható, valós törté-
nete hitrõl, hûségrõl és önfeláldozásról az

egyik, a másik pedig a szereplõk magán-élete, akik határon túli magyar
színészekként izgatottan és nagy-nagy remény-kedéssel várják a kettõs állampol-
gárságról szóló magyarországi népszavazás eredményeit. Hiába lesik azonban a híreket,
a feloldozás, ahogyan az eredeti, 1945-ben játszódó történetben, ugyanúgy a színészek
magánéletében is elmarad.  A népszavazás kimenetele      a társulat színészeiben megtöri
az addig töretlenül élõ várakozást, s ebbõl ered az elõadás eredeti mellékcíme is:
Az õszödi köztársaság. 1,8 millió magyar tagadta meg a határainkon túli testvérein-
ket a gyászos december 5-i szavazással. Helyettük még most is égette a szégyen-
pír az arcomat, s nem tudtam parancsolni a köny-nyeimnek hosszú-hosszú

FIGYELEM, ÚJDONSÁG!!! Szeptember 30-ig tart nyitva a Tõsfürdõ!
Aki sz e r e tn e  nyugodt ,  c s ende s  környez e tb en ,  a  ke l l eme s en  me l eg  t e rmálv ízb en  ü ldög é lv e  madárc s i c s e rg é s t  ha l lga tni ,  

a z t  s z e r e t e t t e l  h í v j u k  é s  v á r j u k  a  T õ s f ü r d õ b e n !  
Nyitva tartás: szept.11-ig: 9-18;  szept.12–30-ig: 9-17 óráig. Rendkívül rossz idõ esetén a fürdõ zárva tart!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Nagy Noémi (Magyar Mónika)

Varga Szonja (Jandrasits Ildikó)

Keskeny Alexandra (Gödény Edit)

Kállai Luca (Faragó Annamária)

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:

KOCSIS KÁROLY (1936)

MÁNYI SÁNDOR (1963)

FESTÕ-HEGEDÛS LÁSZLÓNÉ POLYÁK MÁRIA (1932)

BUZÁS JÓZSEFNÉ VARGA ERZSÉBET ANNA(1930)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

BALLA JÁNOS ÉS SEBÁK MÓNIKA

ANTAL ATTILA ÉS SZÉKELY KATA

HEGEDÛS JÁNOS ÉS MINTÁL NÓRA

TÓTH ZSOLT ÉS ARADI MÓNIKA

Sok boldogságot kívánunk!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

LAKITELEKI    ÚJSÁG augusztus2. 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

Antal Attila és Székely Kata

esküvõje alkalmával sok

boldogságot kíván 

Szabó Éva és a Mc’Kecskés
étterem minden dolgozója. 

Nyelvtanfolyam a könyvtárban, hogy
könnyebben szót értsünk a világgal
Tisztelt Lakosság!

Megfelelõ létszámú érdeklõdõ esetén a
továbbiakban is folytatjuk az angol nyelv
tanítását a könyvtárban, hogy külföldi útjainkon,
vagy a számítógépünket használva jobban
boldoguljunk. 

Szívbõl ajánlom a haladó nyelvtanfolyamun-
kat azoknak, akik már tanultak középiskolában
angol nyelvet, de nem használják a mindenna-
pokban. Ez a tanfolyam szinten tartja és bõvíti
is az eddig megszerzett tudást, mindamellett
kellemes és tartalmas idõtöltést jelent.

Várjuk azok jelentkezését is, akik látják,
tapasztalják, hogy nyelvtudás nélkül egyre
nehezebb érvényesülni, munkát vállalni és
most szánják rá magukat nyelvtanulásra. Itt a
csoport össze-tételének igényei alapján
történik a képzés, lazán, vidáman, mondhat-
nám azt is, hogy játszva-tanulva.

A tanfolyam október 10-én kezdõdik, heti
egy alkalommal 17-19 óráig; Osadebe Kiss
Erzsébet oktatóval, óránként 15 perces
szünetekkel. A tanfolyam önköltsége: alka-
lman-ként 1000.-Ft, azaz óránként 500.-Ft.

A tanfolyam, vizsgával nem jár, de tanulni
szükséges. Kérem, hogy használják ki a lehe-
tõséget, sok településen örülnének, ha ilyen jó
nyelvtanárral rendelkeznének és ilyen alacsony
költségen oktatnának! Jelentkezni lehet szep-
tember 30-ig a 448-957-es telefonszámon vagy
személyesen a könyvtárban. Dékány Zoltánné

„Már hat éve, hogy nem vagy közöttünk,
Elmentél, el sem búcsúztál.
Távozásod, míg élünk, örökké fáj.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.“

M AM A G YG YA RA R
Z O LZ O LT Á N  T Á N  

halálának 6. évfordulóján
(szeptember  15-én)

szeretettel  emlékezik
testvére, Magyar István és családja

A mosoly….
Van egy nap, amely ugyanúgy indul, mint a többi száz,

meg száz, ezer, meg ezer.
És te is ugyanúgy indulsz, mint a többi száz, meg száz,

ezer, meg ezer. Ugyanazt teszed, mint máskor. Aztán jön
egy pillanat, és többé már semmi sem lesz olyan, mint
azelõtt volt. Mert úgy érzed, hogy egészen másak lettek
a gabonamezõk. Más a színük, és csak nézed, s a
végén elmosolyodsz.

Van bennük valami megismételhetetlen és mégis évrõl-
évre visszatérõ ringás, suhogás, színek és árnyalatok, a
táblák szélén meghúzódó vadvirágok, és hogy ezt
észrevetted, minden megváltozik.

Ez a nap, ennek a napnak egy pillanata magában hor-
doz valamit, amire nem számítottál, amire nem vagy, és
nem voltál felkészülve. Ez a nap magában hordozza az
emberi lét minden gyönyörûségét, mindent, amit egy
ember megélhet. Csodákat, szívmelengetõ boldogságot
és szívet tépõ fájdalmat. 

Ha van az Isten mosolyának színe, akkor az olyan, mint
az alföldi gabonatáblák érett kalászainak árnyalatai,
aratás elõtt.

Isten mosolyát illetõen a Szentírás igen szûkszavú,
Ábrahám és Sárához kötõdõ történeteiben jelenik meg
(1Mózes 17:17), egy angyali mosoly, amelyben rád
mosolyog a Teremtõ, minden évben, minden kalászban,
minden szemben, aratóban, pékben, kenyérben.

A valóság az, hogy egy mosoly mindent képes megvál-
toztatni. Egy egész életet. Sõt! Kettõt. Két emberét,
azokét, akik egymásra mosolyognak. Ha ebben a
mosolyban a lelküket mutatják meg egymásnak, akkor
minden megváltozik. 

Akkor minden megváltozik, többé nem lesznek azok,
akik a mosoly elõtt voltak. Mert valamit elárultak ebben a
mosolyban. Azt, amit a másik iránt éreznek.

Így az alföldi gabonatáblák aratásra érett színeiben és
árnyalataiban benne van minden, amit Isten irántunk érez.

Néha nehéz mosolyogni. 
De ha az arc nem is mutatja, a lélek mosolyog. 
És ezt a mosolyt érzi az, akinek köze van ehhez a

Lélekhez. 
Ez a mosoly örökre veled marad. 
Mert megígérte. Gönczõ Sándor református lelkész

STECZENKÓ ANITA 
halálának 1 éves,

születésének 37. évfor-
dulójára emlékeznek:
Édesanyjáék, kisfia, Fidánka,

két öccse, két sógornõje, Lilike,
Nándika, Laura, Dominik, Mama

és a Nagynénje

Emlékezés 

TERCSI ISTVÁN 
halálának 10. évfor-

dulójára emlékeznek: 
felesége és szerettei

„Oly csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani“

FERGETEGES ANNA-BÁL
Július 23-án tartotta I. ANNA BÁL-ját a Lakiteleki Népdalkör.
Igaz, sokan nyaralnak ebben az idõszakban, mégis sokan részt
vettek a mulatságban. Köszönjük a Kösöntyû táncosainak a
nyitótáncot, akik megalapozták az est hangulatát. Köszönjük
vendégeinknek, hogy részvételükkel támogattak bennünket és
egy igazán vidám, fergeteges estet tölthettünk
együtt. Szeretnénk hagyományt teremteni,
ezért hívjuk és várjuk Önöket
jövõre is.                  Verzárné Marika



BEPILLANTÁS...
a szervezés mögé (is)...

Nem a KEMÉNY DIÓT szándékozom most – a forró
nyár végén – Felföldi Zoltán polgármesterünkkel
megtöretni, hanem inkább „uborkaszezonos“, köny-
nyed beszélgetést folytatok az elmúlt hetek
eseményeirõl, az ünnepi összejöveteleinkrõl. 

– Mennyire jó mostanság lakitelekinek lenni (per-
sze, hogy egyébként is, mert különben nem laknánk
itt…), hiszen felemelõ ünnepségeket, összejöveteleket, találkozókat,
versenyeket is szervezünk, melyek a mindennapok munkáját, a hétköznapok
szürkeségét teszik színessé, s formálnak bennünket nemessé!... 
Csak emlékeztetõül: milyen rendezvények színhelye volt a nyáron a Tõserdõ?
– Az idei nyár valóban gazdag volt eseményekben, ünnepségekben. Kezdõdött
július elején a Széna vagy szalma hagyományõrzõ fesztivállal. Két nemzeti
ünnepet is különleges módon ünnepeltünk meg a Tõserdõben: a Nándor-
fehérvári diadal 555. évfordulóját július 22-én és az augusztus 20-ai ünnep-
séget. Mindkét alkalommal máglya égett a Holt-Tiszán, és jelentõs számú
közönség volt. Sor került az I. Tõserdei lovasnapra is. És az idén már 16. alka-
lommal rendezte meg a Tõserdõért Alapítvány a Tõserdõ szépe fesztivált is.
– Ez igen sok és sokféle rendezvény. Van-e ezek mögött valamilyen koncepció,
és ha igen, akkor mi ez?

– Elsõsorban olyan rendezvényeket szeretnénk látni a Tõserdõben, amelyek
hagyományõrzõ jellegûek, illetve amelyeknek a puszta szórakozáson túlmenõen
valamiféle más jelentésük, jelentõségük is van. Ezért tartom fontosnak, hogy
egyes rendezvényeket a magyar történelem fontos eseményeihez kapcsolunk.
Hagyományõrzés alatt persze nem valamiféle skanzenszerû, múzeumszagú
dolgot kell értenünk, hanem olyan hagyományokat, amelyeket felújítva, a mai
korra aktualizálva a mindennapi életbe vissza lehet hozni. Ilyenek például a lovas
hagyományok. 

Sõt, a hagyományõrzést ezen túlmenõen is lehet értelmezni. A Tõserdõben pl.
hagyománya van a rock fesztiváloknak, csakúgy, mint a motoros találkozóknak,
az ilyen típusú rendezvények is beleférnek a Tõserdõ általunk elképzelt profiljá-
ba. Azt szeretnénk, ha a nyári tõserdei hétvégék nem a hajnalig szóló disz-
kókról, hanem ennél jóval változatosabb, igényes szórakozási lehetõségekrõl
szólnának.

A rendezvények tartalmán túlmenõen fontosnak tartom, hogy kik szervezik
ezeket a rendezvényeket. Bár támogatóként vagy társszervezõként valamennyi
rendezvény mögött ott volt, ott van az Önkormányzat, ugyanakkor minden ren-
dezvényt valamilyen civil szervezet, vagy magánszemély kezdeményezett, és
jelentõs részben szervezett. Ezt fontos és rendkívül pozitív jelenségnek tartom.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, akinek nemcsak ötlete van, de oda is áll és
megvalósítja azt. 

– Bár nem a Tõserdõben hanem a faluban volt, mégis úgy érzem, hogy az idei
nyári  rendezvények „koronája“ lett a Kárpát-medencei testvértalálkozó és ho-
nosítási ünnepségünk, melyben bebizonyítottuk, hogy igenis képes összefogni
Lakitelek lakossága egy nemes cél érdekében, mely már a faültetéssel
elkezdõdött, s ezzel a felemelõ rendezvénnyel zárult. Márciustól augusztusig
ívelt, s érte el a csúcspontját, a célját a Templom téri parkban. Felállt ismét az
országzászlónk, egy csodás harang kongására figyelhet a falu apraja-nagyja
mindennap fél 5-kor. Miért is?
Azért Felföldi Zoltán polgármester urat kérdezzük errõl a rendezvényrõl, mert õ
volt a fõ irányítója ezen eseményláncnak. Hogyan jött a gondolat, mennyi idõ telt
el a megvalósításig, miként kapták a külhoni magyarok a meghívást, s ehhez az
eskütételhez milyen elõkészületek is kellettek?... 
S végül, hogyan is vált valóra ez a rendezvény, kiknek a segítségével készült el
a park? Mi is a célja ennek az átszellemült helynek? Igen, átszellemült ez a hely,
ezt mindannyian megérezhettük, megérezhetjük, mert valamiféle varázslat vette
hatalmába a két templom közötti parkunkat: felmelõ, nemesítõ érzést sugalló.  

– Néhány barátom, ismerõsöm, akik a történelem fintora folytán „külföldön“
kénytelenek élni, azzal keresett meg az év elején, hogy magyar állampolgársági
esküjét Lakiteleken szeretné letenni. Nekik kezdtük el szervezni a Honosítási
ünnepséget. És ha már elkezdtük, szélesebb körben is meghirdettük ezt a
lehetõséget. Az eskütétel gondolata tehát körülbelül nyolc hónappal a tényleges
esemény elõtt fogalmazódott meg elõször. Mivel az ember ritkán tesz esküt, ez

egy nagy ünnep mindenki életében, ezért úgy gondoltuk, hogy az eskütételt
méltó környezetben, egy szép ünnepség keretében szervezzük meg, A
Templom parkra pedig egyébként is ráfért a megújítás. Így lett az eskütétel
helyszíne a megújított Templom park. 

Ami az Országzászlót és az Emlékezés harangját illeti, meg sem tudom mon-
dani, mikor és hol fogant a gondolat. Egyszerûen csak lett. Az bizonyos, hogy
feltûnt, hogy egyre több település állít újra országzászlót. Az is biztos, hogy már
a választások elõtt elhatároztam: ha megválasztanak Lakitelek polgár-
mesterének, újra felállítjuk a háború után lebontott Országzászlót. Vagyis az
Országzászló felállítása is már több, mint egy éve megfogalmazódott.

Mind az Országzászló, mind az Emlékezés harangja három dolgot jelképez,
illetve hirdet: egyrészt a trianoni békediktátum fölötti fájdalmunkat és bele nem
nyugvásunkat, másrészt a magyarok összetartozását, harmadrészt Magyarország
feltámadásába vetett reményünket. Ezt hirdeti az Országzászlón a felirat: „Hiszek
Magyarország feltámadásában“, valamint az Emlékezés harangja, amely azért
szól minden nap délután fél 5-kor, mert akkor írták alá a békediktátumot.

Sokakban felmerül persze a kérdés, hogy miért foglalkozunk egy több mint 90
évvel ezelõtti eseménnyel. Leginkább azért, mert az máig hat. Meg vagyok arról
gyõzõdve, hogy a mai problémáink jelentõs része a 91 évvel ezelõtti trianoni
döntésben keresendõ. Így Trianon kapcsán nem pusztán a múltról, hanem a
máról is szó van. Láthattuk, hogy az eskütevõk közül sokan a könnyeikkel
küszködve mondták az eskü szövegét, vették át a honosítási okiratukat. Sír ma
még valaki a tragikus muhi csata, vagy a mohácsi csata okán? Nem hinném. De
Trianon miatt újra és újra könny szökik a szemünkbe és ökölbe szorul a kezünk.
Nem a halott múltról, hanem az élõ és fájó jelenrõl van itt szó.

Az Országzászló és az Emlékezés harangja felállításához rengeteg
elõkészületre és sok ember segítségére, együttmûködésére volt szükség. A ren-
dezvény után összeszámoltam: összesen csaknem 200-an járultak hozzá
valamivel az emlékmûvek elkészítéséhez és a rendezvényhez. Ez nagyon nagy
szám, nem tudom, mikor valósult meg utoljára ehhez hasonló összefogás
Lakiteleken. Sokan pénzt adtak, mások a munkájukkal szálltak be, megint
mások anyagot biztosítottak az építményekhez. Az összefogás két szempontból
fontos: egyrészt ennek eredményeként az Országzászló és az Emlékezés
harangja felállítása nem került pénzbe az Önkormányzatnak. A Képviselõ-
testület megszavazott ugyan egymillió forintot, azt azonban nem kellet fel-
használni. Hozzáteszem, csak a turul több mint egymillió forintba került, a
harangláb pedig – harang nélkül – kétmillió forintba került volna, ha a lakiteleki
mesterek pénzt kértek volna a munkájukért. Másrészt úgy gondolom, azt érez-
zük a leginkább magunkénak, aminek a létrehozatalában részt veszünk. Jó az,
hogy van, aki elmondhatja: én alapoztam, én festettem, én építettem, én szerel-
tem a villanyt, én varrtam a zászlót, stb. Sõt, remélem, néhány évtized múlva itt
élnek majd azok a gyerekek, akik elmondhatják – és el is mondják – majd
egymásnak, hogy az én nagyapám, vagy éppen a nagyanyám alapozott, festett,
épített, szerelte a villanyt, varrta a zászlót, stb.

Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni, aki akár az építmények
elkészítéséhez, akár a rendezvény lebonyolításához bármilyen segítséget nyúj-
tott. Nem volt értékesebb és kevésbé értékes segítség, hozzájárulás, hiszen ha
a legkisebb hozzájárulás elmaradt volna, mindez nem jöhetett volna létre.

– Mik a következõ tervek a Templom park megújítása és a honosítási ünnepség után?
– A Templom parkban van még néhány elvégzendõ feladat. A tavaszi faültetés
után nem minden fa maradt meg, ezeket az õsz folyamán pótoljuk. Ezután hoz-
zákezdünk a Mûvelõdési Ház környékének a szépítéséhez. Terveim szerint ott
is parkosítunk, játszóteret építünk, és elhelyezünk egy kopjafát, amelyet az
erdélyi Zaboláról, egy nyugalmazott tanítótól kaptunk ajándékba. Vannak továb-
bi jelentkezõk, akik Lakiteleken szeretnék letenni az állampolgársági esküt. Ha
néhányan összejönnek, akkor a március 15-ei ünnepség keretében ezt megszer-
vezzük. Jövõ nyáron pedig ismét sok rendezvényt szervezünk a Tõserdõben.
– Köszönjük, nagyszerû! Addig azonban a szorgos hétköznapok sora vár ránk.
A mindennapok harcát kell megvívnunk, s tenni a dolgunkat – elsõsorban
Lakitelek lakosságáért, s aztán magunkért.
A következõ lapszámban szándékomban áll Polgármester úrral egy nagyobb
lélegzetû beszélgetést folytatni (a KEMÉNY DIÓ keretében) az elmúlt esztendõ
összefoglalásaként; mit is tett a faluért a mostani képviselõ-testület, miként
birkózott a hatalmas adósságállománnyal, milyen intézkedési terveket dolgozott
ki a megmaradásért...                                                                Czinege Edit

Fényképeket  a  rendezvényrõ l  a  lap 6.  o lda lán lá thatnak.

Az adakozók és a segítõk névsorát a következõ számban tesszük közzé!

LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldalaugusztus
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Új gát épül a nyárigát helyett Árpádszálláson

A képviselõ-testület havi rendes üléseit minden
hónap elsõ csütörtökjén tartja, amely szeptemberben
a hónap elsõ napjára esett.

Az ülés elején elfogadta a testület a két önkormányzati cég,
a Laki-Gazda Kft. és a Laki-Konyha Kft. felügyelõ bizottsá-
gainak ügyrendjét, melynek megalkotását Sallai András

felügyelõ bizottsági elnök azzal indokolta, hogy a felügyelõ bizottság eddig csak alka-
lomszerûen ülésezett, amely ezentúl már nem tartható, szervezett formában kell
ezeket az üléseket is megtartani. (A napirend elfogadásakor érkezett a hír, hogy tûz
ütött ki Árpádszálláson, ezért Madari Andor alpolgármesternek, lakiteleki önkéntes
tûzoltónak el kellett távoznia a képviselõ-testület ülésérõl.)

A testületi-ülésen módosításra került a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló
helyi rendelet. A lakiteleki temetõ üzemeltetõje, a Himalája Blue Kft. kezdeményezte a
sírhely árak emelését. A képviselõk az tervezett sírhely ár emelést teljes egészében nem
hagyták jóvá, az üzemeltetõ által kért 4.000 forintos emelés helyett csak 2.000 forintos
emelést támogattak. Így ezentúl az egyes sírhely ára 10.000 Ft helyett 12.000 Ft, a kettõs
sírhely ára 16.000 forint helyett 18.000 Ft, a temetõi hozzájárulás díja pedig az eddigi 3.000
forint helyett 4.000 Ft lesz – áfa nélkül (az üzemeltetõ 5.000 forintot javasolt.) A rendelet
módosítását a testület 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. Czinege Edit megköszönte
a temetõ üzemeltetõjének és az önkormányzatnak, hogy a lakosság több éves
kérését eredményre vitték, és méltó módon megújulhat a temetõ kerítése. A lakossá-
got pedig arra kéri a képviselõ, hogy ezentúl ne a kerítésen át dobálják a hulladékot,
hanem az újonnan kihelyezett szemetesekbe. Felföldi Zoltán polgármester ezzel
összefüggésben megköszönte Varga Antal munkáját, aki a földmunkákat elvégezte a
temetõ körül.

A képviselõ-testület tájékoztatást kapott az I. Tõserdei Lovas Nap, valamint a Széna
vagy Szalma hagyományõrzõ fesztivál szervezõitõl a rendezvények lebonyolításáról.
Felföldi Zoltán örömét fejezte ki, hogy mindkét rendezvény sikeres volt, viszont sajnálta,
hogy a lovas napon több szervezési félreértés következtében nem volt teljes a belsõ
egyetértés. Takó József, az I. Tõserdei Lovas Nap szervezõje kifejezte szándékát, hogy
következõ alkalommal is megszervezné a lovas napot. Írásos beszámolójában azon-
ban igen erõsen kritizálta és bírálta a lakiteleki polgárõrség, az Önkormányzat
valamint gyakorlatilag minden helyi segítõnek a rendezvényen végzett munkáját. A
szervezõ írásos beszámolójára a Lakiteleki Polgárõr Egyesület nevében Török
Nándor elnök reflektált, melyben visszautasította a „vádakat“. A polgárõrség elsõ
embere válaszában a szervezés ad-hoc jellegét sérelmezte, valamint azt, hogy a
szervezõ a polgárõrséggel elõre nem egyeztetette le pontosan, hány fõre van szük-
sége, így az utolsó pillanatokban kellett embereket bevonni a terület biztosítására.
Azonban leszögezte: a polgárõrség természetesen jövõre is támogatni fogja a ren-
dezvényt (minden mást is), ha más szervezi, akkor is. Czinege Edit megköszönte a
Széna vagy Szalma rendezvény szervezõinek a színvonalas munkát, melyet a
jövõben is támogatni fognak, s örömét fejezte ki a Tõserdei Lovas Nap sikeréért, hiszen
egész napos, látványos, színvonalas program részesei lehettünk. (Megkérdezte Takó
urat többek között arról is, miként gondolja a jövõben az együttmûködést Lakitelekkel,
ha ilyen ellenséges mindenkivel, mint az a beszámolójából kitûnt. sic.)

A képviselõk tájékoztatást kaptak volna a kötvényforrás menedzsmentrõl, azonban a
Budapest Priv-Invest Kft. ügyvezetõje nem érkezett meg a testületi ülésre, így az ügy tár-
gyalását a következõ ülésre halasztották.

Az Önkormányzat évekkel ezelõtt pályázott új gát építésére, amely az árpádszállási
nyári gátat váltaná fel. A pályázat nyert, így 100%-os állami támogatással – önkor-
mányzati önrész nélkül – megépülhet az új árvízvédelmi gát Árpádszálláson. A
gátépítés szervezési folyamata már el is indult, a képviselõ-testület több ügyben dön-
tést is hozott. Pályázat alapján kiválasztották a projekt jogi, valamint közbeszerzési
szakértõjét, valamint közbeszerzési eljárást írtak ki a gátépítés mûszaki ellenõri,
továbbá projekt menedzsment feladatainak ellátására, illetve az építés kivitelezésére.
A helyi Közbeszerzési Bíráló Bizottságba – melynek állandó tagja Madari Andor
elnök, Csikós Mihály, Felföldi Zoltán és Kalócz Antal tagok – ideiglenes taggá
Weszely Tamás közbeszerzési szakértõt választották.

A közbeszerzési eljárások megindítását követõen a képviselõk tájékoztatást kaptak
Felföldi Zoltán július 29. és augusztus 25. közötti idõszakban végzett polgármesteri
munkájáról.

A képviselõ-testület módosította Lakitelek 2011. évi költségvetési rendeletét több
bevétel és kiadás változása miatt. Kalócz Antal a pénzügyi bizottság nevében kérte
a testületet, hogy a Községi Könyvtár által igényelt plusz önkormányzati forrás
kifizetéséhez ne járuljon hozzá, mivel minden intézménynek megvolt a lehetõsége a
költségvetés tervezésében való részvételre, az igényeket a tervezési idõszakban kel-
lett volna végig gondolni.. Olajos István az általános iskolai tanárok nevében
megköszönte a minõségi bérpótlék idõarányos részének kifizetését, azonban kérte,
hogy vizsgálja meg az Önkormányzat a teljes összeg kifizetésének lehetõségét.

A testület ezt követõen megalkotta a közterület-felügyeletrõl szóló helyi rendeletet,
valamint pályázat benyújtásáról döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ
önkormányzatok (ÖNHIKI) támogatására. Egy évben három alkalommal pályázhatnak a
negatív költségvetési egyenleggel rendelkezõ önkormányzatok. Lakitelek a tavaszi
pályázatával 17,2 millió Ft-ot kapott az ÖNHIKI keretbõl, ezzel azonban még mindig
negatív egyenlegû a költségvetés, így ismét pályázatot nyújtott be az újabb fordulóra.

A képviselõ-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2011. I. félévi pénzügyi beszá-
molóját. Kalócz Antal jelezte, hogy a kötvénykibocsájtás következtében magas az
Önkormányzat kötelezettségállománya. Czinege Edit a fogorvosi rendelõ áthe-
lyezésének állásáról kérdezte a polgármestert. Felföldi Zoltán elmondta: megál-
lapodást kötött az Önkormányzat dr. Németh Lászlóval, melynek értelmében az
Önkormányzat elvégzi a labor helyére áthelyezett fogorvosi rendelõ felújítását, míg a
fogorvos végzi el az új rendelõ festését és bútorozását.

A képviselõk döntöttek a kapásfalusi iskola épületének hasznosításáról: a Lakiteleki
Földtulajdonosok Vadászó Közössége civil szervezetként 8.000 Ft/hó összegû bérleti
díj ellenében használhatja az épületet gyülekezõ helyként.

A képviselõ-testület ezt követõen pályázati saját erõ biztosításáról, valamint területek
értékesítésérõl döntött. KEOP pályázat keretében pályázatot nyújtott be az Önkor-
mányzat az általános iskolánál napelem telepítésére. Ennek költsége 26,3 millió Ft, mely-
bõl az Önkormányzatnak 3,9 millió Ft-ot kell biztosítania. Két, korábban értékesítésre
kijelölt területet értékesített a képviselõ-testület. Az 1334/10 hrsz-ú földterület „IV“ (4364
m2) résztulajdonát 1.330.000 Ft, míg ugyanennek a földterületnek az „V“ (5091 m2) rész-
tulajdonát 1.553.000 Ft összeg ellenében értékesítette a testület (305 Ft/m2 áron).

A testület útépítési pályázat benyújtásáról döntött: a DAOP „Önkormányzati tulaj-
donú belterületi utak fejlesztése“ címû pályázatán a Dr. Deák István utca (piactértõl
víztoronyig) újulhat meg, ha a pályázat a benyújtást követõen, az elbíráláskor sikeres
lesz. A pályázat terveinek elkészítése folyamatban van, a pályázatba beépíthetõ egy
csapadékvíz szikkasztó rendszer, a piac térnél körforgalom kiépítése, valamint az utca
mentén lévõ járda felújítása. 

Raisz Árpád, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjának
kezdeményezésére döntött a képviselõ-testület a tiszaugi híd lakiteleki hídfõje és a
Flaga Gáz Kft. vasúti iparvágánya és telephelye közötti (a 44-es fõút mindkét oldala)
vizes-nádas terület helyi természetvédelmi értékké nyilvánítási folyamatának
elindításáról. A terület fészkelõ helyül szolgál a fokozottan védett haris nevû madár-
fajnak, valamint ott található Lakitelek egyik utolsó artézi kútja is.

A képviselõ-testület szándéknyilatkozattal fejezte ki támogatását a Népfõiskola
„Családi közösségi kezdeményezések és programok megerõsítése“ címû TÁMOP
pályázatának benyújtása kapcsán.

Az ülés végén, az egyebek napirendben Dr. Rácz Péter a képviselõ-testületi ülések
elõkészítésével kapcsolatban fogalmazott meg kritikát (késõn érkezõ anyagok, sûrû
napirend-csere), melyeket a polgármester a késõbbiekben figyelembe fog venni. Felföldi
Zoltán megköszönte mindazoknak a segítségét, akik a honosítási ünnepség lebonyo-
lításában részt vettek. Szentirmay Tamás a térfigyelõ kamerák állapotáról érdeklõdött.
A kamerarendszer a kábelszolgáltató hálózatát használja, a szolgáltató a rendszer-
használatért évente 1,2 millió Ft-ot kérne ezentúl az Önkormányzattól. Ezt az összeget
az Önkormányzat sokallja, és forrása sem áll rendelkezésre. A monopol helyzetben
lévõ szolgáltató azonban nem enged, és a kamerák mûködõképességéhez szükséges
felügyeletet sem hajlandó biztosítani ezen összeg megfizetése nélkül

Tóth Sándor humán bizottsági kültag kérte a képviselõ-testületet, hogy a következõ
évben legyen nyilvánosabb Lakitelek megjelenése a Hírös Hét fesztiválon, mivel
korábban – és ez évben is – nem lehetett tudni, hogy Lakitelek részt vesz-e rajta, és
kik állítanak ki. Jó lenne, ha elõre érkezne ezen túl tájékoztatás. Végül megköszönte
a most augusztusban kiállítóknak a részvételt.

Az ülés utolsó pontjaként zárt ülésen döntött a testület önkormányzati lakások
pályázat útján történõ bérbeadásáról.

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

Varga Zoltántól...
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Kozma Gyula 
(1903-1994)

naplójából idézünk...
2. rész

A féltve õrzött kockás füzet titkait
osztjuk meg az olvasókkal, amibe
Gyula bácsi írt,  zsinórírással rendezte sorokba az élete
fontosabb eseményeit. Tõle olvashattunk a lakiteleki
országzászlóról; tõle hallhatjuk, hogy miként élte meg
Trianont, a háború borzalmait. Megismerhettük, miként is
lett belõle költõ, aranykalászos gazda. 

Így folytatja a naplóját:

„Beléptünk a háborús évekbe, immár az életemben a
második világháborúba. Apám azt mondotta, egy
emberöltõnek egy világháború is sok, és már fenyeget a har-
madik. (Isten õrizze az emberiséget tõle!) Olyan korosztálybe-
li voltam, az 1901-2-3 és 4-esek – én 1903-as vagyok – sem
leventék, sem katonák nem voltak. Csak a lakosokat, kovác-
sokat és pékeket hívatták be póttartalékosoknak. Így engem
is behívattak, a szakmám lakatos volt. 1943. márc. 12-én 40.
éves koromban lettem újonc, a 3/II. harckocsi zászló-aljnál
Kecskeméten az aluljárón innen, a konzervgyárral szembeni,
valamikori huszárlaktanya volt. Ez volt a Turánosok laktanyája.
Itt kiképzettünk, illetve lettünk gépkocsivezetõk, és katonai
kiképzést  kaptunk. (Ez külön regény lenne.) 40-43 éves
családos emberek voltunk, volt még 6 gyerekes apa is, nékem
3 fiam volt. Volt olyan is, hogy kétoldalú sérve volt, úgy bántak
velünk, mint a 18-20 éves fiatalokkal. 

Mars az ágy alá, vacsorázz az ágy alatt, danolj az ágy alatt..
Nekünk még katonaládánk volt, annak a tetejére kellett állni,
guggolni, úgynevezett makkász állásból díszebédet enni, a
csajka pedig a földön volt, onnan kellett felkanalazni… és
még sok más. Sok volna az ilyenféle csemegébõl, egy
regényre való!

Olyan négy hónapi kiképzés után leszereltek, és egy évre
rá, 1944. március 12-én behívtak sorossal, ami azt jelenti,
azonnal menetöltözetbe! Itt ért a német megszállás, engem
leszereltek, de már nem engedtek ki a laktanyából. Másnap
irány Ceglédre, a Nimródosokhoz (ez egy nyitott páncéltornyú
gépágyús harckocsi); csöbörbül vödörbe...

Egy kisteleki bajtárssal, Krizsán Istvánnak hívták a nagyál-
lomáson azt mondtam néki, hogy ide figyelj, eltévesztjük a
vonatot, nem északnak megyünk, hanem délnek, te Kistelekre
haza én meg Szikrába, a családomhoz, holnap reggel jelent-
kezünk Cegléden. Így történt, ott újra menetöltözet, egy
sapka, egy nadrág, egy zubbony, köpeny, alsónemû, gáz-
álarc, sebkötözõ, satöbbi... máris a menetszázadba. Irány
Pétervásárra. Harckocsisaink a hegyekben éles lövészetet
tartottak. Egyszer aztán bevagonéroztak bennünket, irány
Kolomen, az orosz front, de mielõtt teljesen készek lettünk
volna, jött az õrmester kiabálva, hogy póttartalékosok az
állomás elõtt sorakozó. Voltunk 8-10-en körülbelül. Ekkor már
ott volt annyi fiatal katona, Ceglédrõl utánunk küldték õket, és
azt mondták nékik, hogy termetre, meg ahogy akarják, válasz-
szon ki mindegyik magának közülünk egy öreget is, s azonnal
be a gépkocsiba, ahol a szerelvényünk volt (ponyvás
tehergépkocsi). Ott az állomás elõtt ahogy az úton álltunk,
anyaszült meztelenre le kellett vetkõznünk, és ruhát kellett
cserélni az utolsó kapcáig... Én a fiatal katona öltözékébe, õ
meg az én új ruhámba öltözött, és állt a kocsiban a ponyva
alatt. Megkérdezte, hogy bátyám, hogy hívják, kivel cserélek?
Könnyes volt a szeme. Én mondtam, hogy ki vagyok, meg-
öleltük egymást és megcsókoltuk, sírtunk. 

legidõsebb Kozma Gyula

I. Tõserdei Lovasnap – 2011. aug. 13

Elsõ alkalommal rendeztek lovasnapot Tõserdõn. Talán a
szervezõk sem számítottal ekkora sikerre. A festõi
környezetû Holt-Tisza partja a lovakról és lovasokról szólt
a szombati napon. Délutánra teljesen benépesült az
ideiglenesen kialakított lovaspálya és a part. 
A lovas parádét a lakiteleki lovas polgárõrök zászlós
felvonulása nyitotta meg. A rendezvény jellegéhez méltó módon, a polgármester is lóháton érkezett.
A programot a fogathajtó verseny alapozta meg, de láthattunk lovastorna, díjugrató, csikós és lovas
kaszkadõr bemutatót, melyet Lezsák Levente nemzetközi hírû lovaskaszkadõr prezentált a
nagyérdemûnek. Lehetett lovagolni, kocsikázni és a kirakodó vásárban vásárfiát keresgélni.
Eközben a bográcsokban a fõzõverseny résztvevõinek különleges ételei rotyogtak. A szervezõk a
gyermekekrõl sem feledkeztek meg. Kézmûves foglalkozások, arcfestés, pónikocsikázás és
lovagoltatás várta a kisebb korosztályt. 
A szervezõk hagyományteremtõ céllal rendezték meg a programot. A nagy sikerre való tekintettel
ezt teljesítették, ezért a következõ években valóban hagyománnyá válhat a tõserdei lovasnap.

Olvasói levél augusztus 20-a kapcsán:

Az egyik legrégibb magyar ünnepünk, Szent István királyunk ünnepnapján
Lakiteleken tartózkodtam családommal most is, mint évek óta folyamatosan.
Igazán büszke vagyok arra, hogy kapcsolatom van az ott lakókkal. 

A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emlék-
napja esztendõk óta felemelõ ünnep Lakiteleken – hol a Népfõiskolán, hol a
templom kertjében, vagy épp, mint most is,  a Holt-Tisza partján. Mindig jól
sikerült, de ezt a legutóbbit mindenképpen szeretném kiemelni, s ezért ragadok tollat.

Nagy örömünkre szolgált, hogy most láthattuk, nem csak hallhattuk, hogy ki mond verset, ki
prózát a 20-i ünnepségen, hiszen kihasználták a színpad adta lehetõséget. Ez nagyszerû ötlet volt!

A csodás lovasbemutató mindannyiunkat lenyûgözött! Köszönjük a lakiteleki lovas polgárõröknek a
zenés, zászlós felvonulást, és a két hölgynek a lóbemutatót! Örültünk a néptáncosok elõadásának, az
énekkar fellépésének, a szólóéneknek is.  Dávid Orsolya csodás orgánuma feledhetetlen élmény volt
most is, nemcsak az énekével, hanem ahogyan a Móra novellát felolvasta a kenyérrõl. Hálásan
köszönjük! Ugyancsak a bájos kis hölgy és a szakállas férfi szavalata is remek választás volt. Nagyon
megkapott a gyöngyös korona is a párnán az elõtérben, és a zászlók sokasága...

Külön köszönet Czinege Editnek, hogy olyan közvetlenül, mégis ünnepélyesen vezette-szervezte a
rendezvényt. Utólag tudtam meg, hogy õ festette a színpadon látott hatalmas koronát. Nagyon szép!

Az új kenyér megáldása, majd szétosztása nagyon meghatott, eddig ilyenben csak templomban
volt részem!  Rég nem éreztem a friss kenyérnek ilyen finom zamatát, mint amit itt, most. Ennek
bizonyára része volt a honfitársaim lelkesedése, a kellemesen bensõséges hangulat, az ünnepi áhi-
tat is. S ezt még lehetett fokozni a csodás zenékkel, a hatalmas máglyával a vízen, a csónakok
néma siklásával, az apró úszó fényecskékkel... Ez mindig lenyûgöz! Ilyet tényleg nem láttam máshol,
csak Lakiteleken! Köszönjük! Köszönet minden szereplõnek, munkatársnak e napot, de köszönet
minden vendégnek, hogy együtt lehettünk, mert igen sokan voltunk. Bizton állíthatom, mind-
annnyian meg voltunk hatódva. Köszönjük Lakiteleknek, hogy minden évben képesek új és még
újabb ünnepléssel elõállni! Nekünk. Értünk. Biztosan itt leszünk jövõre is! 

Hálás tisztelettel:      Kovács Ágnes és családja, Kecskemét, Petõfiváros

Kedves Ágnes, köszönjük a levelet, igazán nagyra értékeljük! Sajnos már elég ritka az az alka-
lom, ha valaki azért ragad tollat, hogy dicsérõt szót írjon. Ez tényleg megható! Hálával: Czinege Edit

Folyt. a köv. oldalon.

Cz.E.
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Vigasztaltam, hogy a három fiam van otthon, és ez az én leszerelésem is
csak egy ideig-óráig tart, mert elõbb-utóbb mind odakerülünk, a két nagy
fiam is. Ami úgy is lett, Kálmán fiamat örökre elvitték, a Gyuszit meg három
évre rá engedték haza, addig nem tudtunk róla semmit, fiatal gyerek volt.
Karkov és Kijev közt volt Szumiban.

Ez a katonásdim és a fogságom, a háborús élményeim egy külön regény
lenne. Azért írom le egy-egy epizódját, mely összefügg verseim születésé-
vel, valamint egy emberi lélek gyötrelmeivel, egy szív szenvedéseivel, a
bizonytalanság és a vágyakozás keserveivel. Így hányt-vetett a sorsom. Hol
a menetben, hol visszaszerelve, majd húzódva az ellenség elõl, északra az
esztergomi tábor, Dorog, Tokod... ekkor már háromszor öltöztem menetbe.
Tokodra kerültem mûhely századhoz 1944-ben. Karácsonyfa-ünnepségre
vittek december 24-én bennünket Tokodoltárra, itt egy bányászkolónia volt.
Volt külterem, illetve ház is. Fel volt állítva egy kis teremben egy karácsony-
fa, egy õrnagy mondott hozzánk beszédet, már elfeledtem a nevét, állítólag
Szálasi sógora volt. Elénekeltük a Mennybõl az angyalt, és kaptunk két
lekváros kiflit, és valami kis cukorkát, csokoládét Kimentünk az udvarra. A
pesti bajtársak kértek és kaptak eltávozást. Én is eléje járultam, én is
kértem, hogy a nagybátyámat és a nagymamámat szeretném meglátogatni,
de nem engedett el, azt mondta, hogy túl rövid az idõ,  és szelíden mond-
ta, hogy „úgysem találná meg õket“. (Azon az éjszakán, karácsony éjsza-
káján körülzárták az oroszok Budapestet.) Talán én is ott haltam volna meg,
ahol születtem, az én drága Pestemen. Kiballagtam az országútra, a kocsi-
jaink ott álltak, sõt, volt még buszunk is..., akit elhagytak, mi megcsináltuk...
Szóval az országúton álltak, kerestem azt, amelyikkel jöttem. Két oldalt
kerítés, a járda mellett sekély árok, egyszercsak egy Rata (orosz repülõgép)
a hegyek mögül elõbukkant, géppuskázott lefelé... a katona fedezékbe, én
is feküdj... és bele abba a kis sekély árokba. Voltak nagyszájú emberek, akik
azt mondták, hogy õk nem féltek. Az nem igaz, amikor ott csapdos körülötte
a ménkû, a halál;  amikor elszabadul a pokol... én is féltem, belefúrtam a
fejem az árok fenekébe, a két karomat átkulcsoltam a fejem felett védõleg
és felsóhajtottam: Édes Jó Isten, segíts, gyermekeim, feleségem, családom,
látlak-e még benneteket... – rimánkodtam félve, mint egy kis féreg. És ekkor
valami mellém zuhant. A hónom alól kilestem, egy 8-10 év körüli kisgyermek
vágódott mellém, a nagybajszú katonabácsi mellé. Bennem volt a bizalma,
azt gondolta, ott a menedék. Nékem meg a Jóisten küldte „a gyermeket“ és
abban a pillanatban kitörölte a félelmet a lelkembõl, a bal karom kivágódott,
és magam alá húztam a kisgyermeket, a testemmel takartam be, úgy
védtem. Nem jutott eszembe, hogy én is félek, én bátorítottam. (Egy
csodálatos karácsony volt!) Ekkor már fel mertem nézni, láttam a gépet, és
mondtam a gyereknek, hogy ne félj, kisöreg, már lövik a mieink, már
menekül. Felálltam, felemeltem a gyermeket, és egy félõrült édesanya rohant
és kiabált, a kisfiú nevetett. Mondtam neki, hogy eredj, kisfiam, nyilván anyád
keres. Én meg az ellenkezõ irányba mentem. Egy kis idõ múlva visz-
szanéztem, és láttam, hogy összeér a gyermek és az anya. Felejthetetlen
élmény volt! És mennyi ehhez hasonló még...

Az események gyorsan peregtek, úgyszólván minden órának megvoltak
a maguk izgalmai, történetei, az esték, az éjszakák rettegései. Egész éjjel
járattuk a motorokat a gépkocsiban, ha kell, azonnal indulhassunk... közben
egyaránt bújkáltunk, hogy nehogy a németek elhajtsanak árkot ásni. Így telt
el a karácsony éjszakája. Másnap, december 25-én 2-3 óra tájt Tokod szél-
sõ házainál megjelent az orosz harckocsi, mi meg kifele a másik oldalon
Tokodról. Sok kalandon keresztül kerültünk Ácsra, majd 26-án Komáromba.
Folyton a karácsonyra gondoltam, meg a gyerek-kel való találkozásra. Mi volt
ez, ha nem csoda? Vagy a véletlennek egy csodálatos játéka. Komáromban
érdeklõdtünk, merre lehet a csapat-testünk. Beálltunk egy kis szûk utcába.
Lehetett úgy 6-7 óra estefele, én leheveredtem az egyik leponyvázott gép-
kocsiba. Egyszercsak egy gyerek hangját hallottam: katona bácsi, katona
bácsi, tessék nekem adni zöld ágat, fenyõágat! Fellebbentettem a ponyvát,
és a gyéren világított utcában a járdaszélen ott állt egy kisgyerek, 7-8 éves
lehetett. (A katonai gépkocsik álcázva voltak zöld ágakkal, a fenyõágak tar-
tották a legtovább a zöld színüket.) A kocsi oldaláról letörtem egy pár szálat,
és odaadtam. Megköszönte és elszaladt. Néztem az üres utcát, majd
behúzódtam a kocsiba, és leborultam, és keservesen, de nagyon keser-
vesen zokogtam... elfojtottan, hogy ne hallja meg senki. Hogy miért? Sok
minden eszembe jutott... Folytatás a következõ számban!       Czinege Edit

Néhány pillanatkép a honosítási ünnepségünkrõl

Egy marék föld
Lakitelekrõl,

a Kárpát-medencei
Testvértalálkozó és 

Honosítási Ünnepség
helyszínérõl.

2011. augusztus 27.
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Kedves Olvasóink!

A 2011-2012. tanév kezde-
tén minden általános iskolá-

ba, szakképzõ iskolába, középiskolába,
egyetemre, járó lakiteleki diáknak boldog és
sikeres iskolaévet kívánunk!

Az Eötvös Iskola Lakiteleki Általános
Iskolai Tagintézményének tanévnyitóján 56
elsõs harangozta be magát az iskolába. Õket
és szüleiket külön is köszöntjük! 

Iskolánkban a nyár folyamán elvégeztük a legszükségesebb karbantartási,
felújítási munkákat. A TÁMOP 3.3.2 pályázat pénzmaradványának átcsoportosításá-
val több mint hatszázezer Forintot fordíthattunk eszközbeszerzésre. A legtöbb digi-
tális tananyagot, új tanszert a fejlesztõ munkaközösség kapta.

Az Eötvös Iskola tanévnyitó nevelõtestületi értekezletén Felföldi Zoltán pol-
gármester úr köszöntötte intézményünk jubiláns pedagógusait. A lakiteleki
óvodából Tóth Mihályné dajka 30 éve, az általános iskola tanárai közül Olajosné
Kádár Ilona 25 esztendeje, Káré Gáborné és Kocsis Józsefné 30 esztendeje neve-
lik, oktatják a gyermekeket. Mindegyiküknek jó egészséget, sok örömöt és sikert
kívánunk további munkájukhoz!

A tanévnyitó értekezleten hangzott el az is, hogy a következõ esztendõben
Lakiteleken és Tiszaugon összesen 70 gyermek tölti be a tanköteles kort. Örven-
detes hír ez, hiszen a korábbi években lassú fogyás volt megfigyelhetõ a gyermekek
számában, s most ez a tendencia megfordulni látszik.

Lakitelek Önkormányzatának támogatásával ettõl a tanévtõl minden évfolya-
mon nõ a testnevelés órák száma. Az elsõ hat osztályban minden nap lesz óra, a
hetedikesek és nyolcadikosok számára pedig két hét alatt öt helyett hét foglalkozást
biztosítunk. Sajnos kis tornatermünkben az eddiginél is nagyobb lesz a zsúfoltság, így
amikor csak lehet (télen is!), a gyermekek a szabadban fognak tornázni.

A 2011-2012-es tanév rendje:

A 2011/2012. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási napja 2011. szeptember 1.
(csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma
száznyolcvanhárom. A szorgalmi idõ elsõ féléve 2012. január 13-ig tart. Az iskolák
2012. január 20-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülõket az elsõ
félévben elért tanulmányi eredményekrõl. 

A szorgalmi idõ alatt – a tanítási napokon felül – a nevelõtestület a tanév helyi
rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelybõl egy tanítás nélküli munkanap
programjáról a nevelõtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkor-
mányzat jogosult dönteni.

Az õszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet elõtti utolsó
tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap november 7. (hétfõ).
A téli szünet 2011. december 22-tõl 2012. január 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó
tanítási nap 2011. december 21. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2012. január
3. (kedd). A tavaszi szünet 2012. április 5-tõl április 9-ig tart. A szünet elõtti utolsó
tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap április 10. (kedd). 

A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)-(5) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a
matematikai alapkészségek fejlõdését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik

évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedõen. Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott
méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértõi névjegyzék-
ben szereplõ szakértõk bevonásával 2012. május 30-án. 

A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési szükségleteibõl fakadó egyéni
hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibon-
takoztatása érdekében az általános iskolák 2011. október 14-ig felmérik azon elsõ
évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta
szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a
késõbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elõsegítõ
pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló rendsz-
er alkalmazását. Az igazgatók 2011. október 28-ig – a Hivatal által meghatározott
módon – jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben
meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2011. december
9-ig kell elvégezniük.

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány ebben az esztendõben is pályázatot hirdet beisko-
lázási támogatás nyújtására. A pályázatokat azokon a nyomtatványokon lehet bead-
ni, amelyek az osztályfõnököktõl kérhetõk. Beadási határidõ 2011. szeptember 20. 

A Szülõi Munkaközösség összevont szülõi értekezletére szeptember 23-án,
pénteken 18 órára várjuk az SZMK tagokat és az érdeklõdõket az ebédlõbe.

Szeptemberben Heinrich Gábor rendõr zászlós úr, iskolarendõrünk vezetésé-
vel Honvéd Hagyományõrzõ Egyesületet és Lövészklub kezdi meg mûködését.
Szeretettel várjuk általános iskolás és középiskolás lakiteleki fiatalok jelentkezését!
Az Egyesületrõl Heinrich Gábor gondolatait a 10.  oldalon olvashatják.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Riczu Regina
Moszkvában járt

2011. augusztus 3-án, szerdán
6.50-kor gyülekeztünk a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülõtéren,
hogy elindulhassunk Moszkvába, a
Gyõztesek Versenyére. Ez egy
nemzetközi verseny, 12 országot
hívtak meg, ebbõl 9 ország szere-
pelt a versenyen. A korai kelés és a hosszú várakozás a reptéren senkit sem tán-
torított el az utazástól. A repülõgép emelkedését vidám kurjantásokkal üdvözöltük.
Az út hossza 2 óra 40 perc volt, de nem volt unalmas, mert játszottunk és mege-
bédeltünk. A kapitány simán leszállt a Sheremetyevo reptéren, így teljesítményét
tapssal jutalmaztuk. A reptérrõl busszal mentünk a Tropicana Hotelhez. Itt
felfedeztük a hotel létesítményeit. Kiderült, hogy a versenyeket a hotelhez tartozó
uszodában, sportpályákon fogják megtartani.

Csütörtökön városnézés következett. Nekem a Vörös tér tetszett a legjobban.
Ezen kívül még láttunk szép templomokat, palotát, hidat, felhõkarcolókat.
Felmentünk a Veréb-hegyre, ahonnan szinte beláttuk egész Moszkvát. Elfáradtunk,
de mégis erõt gyûjtöttünk az ismerkedési estre, mert csapatokba állítottak bennün-
ket, és vicces feladatokat kellett végrehajtanunk. Ezután diszkó következett, de
fáradt voltam, így inkább aludni mentem.

Pénteken egy fitness-edzéssel melegítettünk be a versenyekre. Ezután
felfedeztük a szálloda füves területein felállított ugrálóvárat. Részt vettem a
kézmûves foglalkozáson is, és kaptam ajándékot, mert ügyesen gyurmáztam. 12
órakor kezdõdött az ünnepélyes megnyitó. A csapatok egyen pólóban vonultak fel,
a magyar csapat a világoszöld színt kapta. A felvonulás után akrobatikus sportbe-
mutató következett, majd énekesek szórakoztattak bennünket. Ezen a napon a
futás, a lövészet és az asztalitenisz került megrendezésre. Én a futásban szerepel-
tem, de sajnos ebben a versenyszámban nem értem el helyezést.

Szombaton az úszás, a foci és a sakk került megrendezésre. A mellúszásban
szerepeltem, 2. helyezést értem el, ezüstérmes lettem. Nagyon boldog voltam, hogy
a dobogó 2. fokán tarthattam a magyar zászlót. Az utolsó estét még egy tûzijáték
tette felejthetetlenné. Vasárnap délelõtt még megnéztük a Kreml belsõ udvarát,
majd este indultunk vissza repülõgéppel Budapestre. A repülõgépen és a budapesti
repülõtéren hatalmas tapsvihar fogadott bennünket, hiszen 33 éremmel tértünk
haza.

Összegezve: a legnagyobb élményem az volt, hogy ezüstérmes lettem, repülhet-
tem és rengeteg ajándékot kaptam. Csak az volt a rossz, hogy anya nagyon hiány-

zott, de ennek ellenére azért igazán örülök, hogy elmehettem Moszkvába.



A sziklára épített ház

Ünnepi szentmise Szent István
napján 

A képen balról jobbra az ünnepi
szentmisét bemutató papok:
Kárpáti Sándor fóti kisegítõ
lelkész, Csernus Pál Kiskun-
halas – felsõvárosi plébános és
Bagi Ferenc lakiteleki plébános.
A háttérben a ministránsok: Olajos Balázs és Olajos István.

Csernus Pál atya szentbeszédében többek között arról szólt, hogy államalapító
királyunk, akit a világegyház is szentként ünnepel, apostoli király volt. Példamutató
keresztény életet élt családjával együtt, megvallotta és tovább adta a hitét, tem-

plomokat építtetett, egyházmegyéket szervezett. Pál
atya arra buzdított mindannyiunkat, hogy mi is mond-
juk el „intelmeinket“, a hitünket hagyjuk örökségül
gyermekeinknek, unokáinknak.

A szentmise befejezõ áldása után Kárpáti Sándor
atya megszegte a lakiteleki pékségben sütött ünnepi
kenyeret, amit a ministránsok szétosztottak a jelen-
lévõk között.

Kárpáti Sándor atya megszegi az ünnepi kenyeret.

SZEPTEMBERI ESEMÉNYNAPTÁR

Szeptember 4-én, vasárnap, 8 órakor évnyitó szentmise.
Szeptember 18-án, vasárnap, de.: 10 órakor Dr. Bábel Balázs érsek tartja a
szentmisét templomunkban.

Nyári vendégeink

A Gyulafehérvári Érseki papnevelõ intézet két növendéke: Ilyés Lehel 3.
évfolyamos és Jánossi Imre 2. évfolyamos hallgató július 15. és augusztus 18.
között a Lakiteleki Népfõiskolán dolgozott. Esténként – rendszerint kerékpárral –
bejöttek a templomba és ministráltak a szentmiséken, segítettek plébánosunknak
a kerti munkában. A keddi napokon  együtt imádkozták a zsolozsmát, az Egyház
imáját,  a Szent Benedek Leányai és a Szent Domonkos Rend lakiteleken élõ
világi tagjaival A Szent István kápolnában is együtt imádkoztak és beszélgettek
az oda betérõ emberekkel.

Az alábbiakban Jánossi Imre írását közöljük, aki mindkettõjük gondolatait
tolmácsolja.

Nektek, szeretettel…

Érdekes emberek élnek a földön. Mindenki más, és mégis ugyanannak az
Istennek a gyermeke. Szeretett gyerek, olyat, akit szeretnek, elfogadnak,
megértenek és tisztelnek. 

Valahogyan ezt az isteni érzést tapasztaltuk meg mi, gyulafehérvári kispa-
pok körötökben. Szeretettel tele érzés volt, hogy láttunk nap, mint nap temp-
lomba igyekvõ és ott serénykedõ embereket, láttunk lázasan integetõ bicik-
lizõket, olyanokat is, akik folyton dolgoztak a szebb és jobb holnapért, és
megismerhettünk olyan fiatalokat, akikkel egy kiadós beszélgetés elgondo-
lkodtathat bennünket azon, hogy tényleg van érték a ma fiatalságában, van
bennük életerõ és tenni akarás. Azért kell ezt megemlítenem, mert ez ügyben
a család volt az az Istentõl kinyilatkoztatott bölcsességre nevelõ otthon, ahol
a fiatal igazán megtanulhatta az emberré válás feladatát. Sajnos a ma fiatal-

sága kevés ilyen  családot mondhat magáénak, hiába a milliós nagyságú
Madridba zarándokolt fiatal, a világ helyzetképe nem éppen vigasznyújtó.  

Pedagógusokkal való beszélgetéseink során sokszor feszegettük a lelkün-
ket érintõ témákat: olyan témákat, amely a mai látszatvilág nem rendel
szerves járulékaként az „élettrendhez“. Nem is rendelhet, mert akkor fölbom-
lana mindaz a hamis áhítat, amit belénk csöpögtet: esztelen fogyasztás,
divatmánia, zaj, a világtól való felsõ elrugaszkodás kínálata, az üres élvezetek
és a fanyar, de állandó mosoly. 

Család éve van: egy olyan év, amikor a sok egynapos gondjaink mellett fele-
barátunk, szomszédunk életén is elgondolkodhatnánk: mivel segítettük
egymást az elmúlt tíz, húsz, harminc évben? Elítéltük, mert beteg, elesett,
szegény, vagy éppen hiányzik neki a szeretet?

Olyan jó volt látni egy igazi közösséget, ahol mindenki egymás testvére, a
liturgia tevékeny részese, és ott ajánlja fel a saját életét. Hallhattuk, amint vilá-
giak megosztják tapasztalataikat a vasárnapi olvasmányokról, és olyan fia-
talok ministrálnak hûen, akik kortársai Erdélyben szégyellnek oltárhoz állni és
az Urat szolgálni. A zsolozsma keddenkénti imádkozása volt számomra a hét
központja: a zsolozsma ugyanis lélekemelõ imádsága, kontemplatív imád-
kozása nem engedi az emberi fantáziát szabadjára, viszont szembesít
életünkkel, problémáinkkal. Persze akadtak alkalmak, amikor kitörõ örömmel
végeztük eme Istennek szentelt imát, azonban az a legfontosabb, ha Isten
látja, hogy fiai nem szomorkodnak. Láttunk igazán mosolygó embereket –
olyan ritka – akik túléltek már sok mindent, meg is hányattattak, vagy éppen
állandó fáradságban élnek, és mégis tudnak mosolyogni, beszélgetni.

És végül jó volt látni, hogy együtt dolgoztok a plébánossal, a ti földi atyá-
tokkal. Persze, ha vannak súrlódási pontok is, mindenki jót akar (legtöbbször),
a maga véleményét hangoztatja. Ez a természetes. Nem szabad ezen fön-
nakadni. Bárhol megtörténhet. 

Élményekkel távoztunk, és maradunk továbbra is. Így próbáltam röviden
összeszedni gondolataimat: jól esõ érzés volt, hogy testvérként fogadtatok,
érdeklõdtetek rólunk. Isten áldja meg közösségeteket, családjaitokat, fiatal-
jaitokat. Szeretném, ha Isten, tõletek is hívna munkásokat, hisz ministráló
fiataljaitokban van rátermettség. Adja Isten, hogy úgy legyen. 

Jánossi Imre, Gyulafehérvár
w w w

BECSENGETTEK!

„Veni Sancte Spiritus – Jöjj Szentlélek Úristen“ Szent Márton hegyén, mai
nevén Pannonhalmán 996-ban csendült fel elõször az iskolaév kezdetén a
Szentlelket hívó himnusz a bencés atyák ajkán. 

Az 1016. magyar tanévnyitó után egymillió-háromszázezer diák számára
kezdõdött meg a tanítás. Lakiteleken 430 kisdiáknak csengettek be. Családjaik
esztendõkkel ezelõtt majd mindegyikük számára kérték a keresztséget, s a
szentség vételekor ígéretet tettek arra, hogy hitünk tanítása szerint nevelik õket.

Kedves Szülõk! 

Szeretettel várunk minden gyermeket római katolikus hitoktatásra az általános
iskolába, a családokat pedig a szentmise ünneplésére vasárnaponként a temp-
lomba! Kérjük, ne feledjék: a gyermekek elsõ hitoktatói a szülõk. Az õ példájuk,
szeretetük vezetheti el a gyermekeket legbiztosabban Istenhez. 

Az iskolai hitoktatás szeptember második hetében kezdõdik. Szívesen látjuk a
hittan órákon a régi hittanosokat és azokat is, akik még sosem jártak hittan órára.
Emlékezzünk Krisztus szavára: „Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadály-
ozzátok meg õket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!“

w w w

Lélekmentõ
Amikor valaki hibázik, rögtön ott terem egy másik, aki ujjal mutat rá.
Cselekedjetek úgy, hogy a kívülálló kritikus jobb útra térjen.

Teréz anya

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

„Az Úrhoz méltóan éljetek, mindenben az õ tetszése szerint, hogy minden jócselekedetben gyümölcsöt hozzatok, és
gyarapodjatok Isten ismeretében.“ ( Kol.: 1,9 )
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Sem magasság, sem mélység, sem szakadó esõ, 
sem lerobbant busz nem rettent…

Július 25-én indult el a gyülekezet apraja-nagyja 2011 nagy kalandjára, az idei
gyerektáborba. Ezt az alkalmat vártuk már a tavalyi tábor óta, hogy újra
találkozhassunk és eltölthessünk egymással egy nagyszerû hetet. 

A szállásunk Szokolyán volt, ez egy csendes kis falu a Börzsönyben, Váctól
nem messze. Bár a héten az idõjárás többször is keresztülhúzta a számítá-
sainkat, táborvezetõnk, Mónika (néni) kreativitásának köszönhetõen sohasem
unatkoztunk. Az idõjáráson kívül ugyan egyéb gondjaink is akadtak, mint a cím-
bõl is kiderül, de ezek sem voltak elegek ahhoz, hogy a 62 lelkes táborozó kedvét
letörjék. A tábor alkalmával lehetõségünk volt Budapesten megnézni a
Parlamentet és a Hõsök terét, sétálni Vác történelmi belvárosában, valamint
kisvasúttal átmenni a közeli Királyrétre, ahol felfedezhettük a természet kincseit.
A kirándulásokon kívül mindennap volt kiscsoportos foglalkozás, ahol a Bibliában
található hegyekkel ismerkedtünk meg, volt sportverseny, méta és Ki, mit tud is,
ahol a tehetséges elõadók csillogtatták meg elõttünk tudásukat. Mindezek az
alkalmak segítettek, hogy egy csapattá kovácsolódjunk és a tábor végeztével,
igaz szomorú szívvel, mégis úgy intettünk búcsút egymásnak, hogy tudtuk
találkozni fogunk még.

Az összes táborozó nevében szeretnénk megköszönni Magyarné S. Kovács
Mónikának a szervezést és a lelkesedést, valamint hálásak vagyunk mindazok
segítségéért is, akik bármilyen módon hozzájárultak a tábor létrejöttéhez.
Reméljük jövõre is találkozunk! 

Kiss Gabriella és Kozma Andrea

KÖSZÖNET
„Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek,

amiképpen méltó is…“ (2Thessz. 1:3)

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden táborozó nevében, mindazok-
nak, akik segítették, hogy zökkenõmentesen teljen el nyári táborunk.

Köszönjük elõször is gyülekezetünknek, valamint az egyházmegyének az
anyagi támogatást. Köszönjük minden szülõ lelki, természetbeni támogatását,
amit táborunkhoz nyújtott.

Köszönjük Szûcs Erzsébetnek a több láda gyümölcsöt, Kökény Gyulának,
Csikós Mihálynak a fõzésünkhöz szükséges alapanyagokat.

Köszönjük Lezsák Sándor Országgyûlési képviselõnknek a parlamenti láto-

gatás lehetõségét. Ott nagyon készséges két kolleganõjét ismerhettünk meg,
akik olyan helyekre is irányították lépteinket, ahova nem minden ember mehet
be. E sorokon keresztül is köszöntjük szeretettel Kisfaludy Arankát és Németh
Juditot! Köszönjük Lezsák Annának a közvetítõ szerepet!

Köszönöm a hittanos foglalkozásokon szolgáló testvéreink munkáját: S.
Kovácsné Rédai Erzsébet a legkisebbekkel volt, mint óvónõ, Nagyné Nagy
Andrea és Kozma Andrea volt a következõ csoporttal; Marozsiné S. Nagy
Erzsébet (kecskeméti tanító-hitoktató) volt a legnépesebb társasággal; és a leg-
nagyobbak között Tubak János segítette a munkámat. 

Hetünk nagyon vidám hangulatban telt, hozzájárult ehhez a sok lelki ének-
lés, amit Szabó Tamás Nagytiszteletû Úr vezetett.

Egész héten az étkeztetésért felelõs segítõinknek nagyon hálásak vagyunk.
Kati néni (Király Katalin) és Ica néni (Parádi Józsefné) fáradhatatlanul szolgál-
tak ki bennünket naponta háromszor, volt mikor ötször. Minden részt vevõ
szülõ, aki ott volt táborunkban nagyon sokat segített nekünk. Nagy sikert ara-
tott Erzsike néni (Labancz Istvánné) sütkérezése, valamint Kiss Petra
arcfestése.

Reméljük, mindenkiben jó emlékeket õriz az idei nyári gyülekezeti tábor. 
Jövõre veletek valahol máshol!

Magyarné S. Kovács Mónika

Meghívó a II. Családi délutánra

Kedves Szülõk, Gyerekek, Családok!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
gyülekezetünk családos délutánjára!

Idõpont: 2011. szeptember 18. vasárnap 15 óra 
Helyszín: Csikós Mihály Motoros tanyája

Szívesen fogadunk egy tányér süteményt, 
egy kis üdítõt! 

Mindenkit szeretettel várunk!
Lakitelek - Nyárlõrinc Református Társegyházközség

Tanévkezdõ  istentisztelet

2011.  szeptember 4-én Lakiteleken is  és Nyárlõr incen is
megtar tot tuk  tanévkezdõ   is tent isz te le tünket  a  gyerme-
ke inknek ,  me lyen szüleiket, nagyszüleiket, minden kedves
Testvérünket is szívesen láttunk. 

Isten segitségül hívásával indultunk el hitünk új  iskolaévére   az Úr
Jézus Krisztus útján, amelyre Õ hívott el minket. Legyen velünk az Úr
kegyelme és a szülõk,  nagyszülõk imádságos szeretete ebben a
tanévben is.

A gyermekistentisztelet  késõbbi idõpontban kezdõdik, amelyrõl gyer-
mekeink külön értesítést kapnak.

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

„Szemem a hegyekre emelem, onnan jön az én segitségem!“
(Zsolt 121,1.)
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Kácsor László Ifjúsági Horgászverseny
lesz 2011. szeptember 17-én, szombaton a

Tõserdõben!
Szeretettel várunk minden horgászni szeretõ gyereket
az idén is megrendezésre kerülõ horgászversenyünkre!

Korosztály: –  5-14 éves korig
– 10 éves kor alatt csak szülõi  felügyelettel 

vehet részt a versenyzõ!
Szabályok: – Minden versenyzõ csak 1 úszós bottal vehet részt 

a versenyen.
– Etetés lehetséges, a verseny   

megkezdése elõtt fél órával.
Program:

6.30 Gyülekezõ a Tõserdõ partján,  köszöntõ
6.45 Regisztráció, a pályák kisorsolása és azok 

elfoglalása, felkészülés a versenyre.
7.30 Etetõanyagok beszórása
8.00 Verseny

11.00-12.00   Mérlegelés és eredményhirdetés 

Jelentkezési határidõ : 2011. szeptember 08, csütörtök 12.00 óra

A versenyrõl bõvebb információért és a jelentkezési lapokért keressék
Lõrincz Istvánt a 20/326-70-68-as számon,  vagy a Római Katolikus

Plébánia udvarán található iroda épületében! (6065 Lakitelek, Béke u. 1.) 

Tájékoztató a
lakiteleki „Muraközy János“ Honvéd Hagyományõrzõ

és Lövész Egylet létrehozásáról, mûködésérõl

Az Egylet létrehozása:

A jelenlegi rohanó világunkban egyre kevesebb idõnk jut egymásra, társas
kapcsolatainkra. A számítógépek világát éljük sajnos, és ez egyfelõl károsan
hathat gyermekeink mentális fejlõdésére (erõszakos, durva játékok, internet
veszélyei), másrészt testi fejlõdésüket is visszavetheti. Ismerek jónéhány
gyereket, akik, ha tehetik, egész nap a számítógép elõtt ülnek. A globalizált világ
már gyermekkorban megpróbálja kiölni a mozgás szeretetét, a körülöttünk lévõ
természet szépségének felismerését, a nemzeti identitást. Napjainkban az a
fontos, hogy ki szerepel különbözõ közösségi oldalakon, ki milyen fényképeket
tesz fel magáról, ki tartozik az ismerõsei közé, ki melyik szórakozóhelyen volt és
mennyit ivott egy-egy hétvégén 13-14 évesen...

Az iskolában egymás között és a pedagógusokkal szemben fellépõ agresszív
megnyilvánulások, a szabályok be nem tartása arra késztetett, hogy Felföldi
Zoltán polgármester úrral, Olajos István iskolaigazgató úrral és Tornyi Gyula úrral
történt egyeztetés után megállapodjunk abban: létre kell hozni egy közösséget,
mely a gyerekeinket fegyelemre, keresztény értékrendre, a természet és
embertársaink szeretetére, hagyományaink tiszteletére neveli! Mindezek alapján
úgy döntöttünk: megalapítjuk a lakiteleki „Muraközy János“ Honvéd
Hagyományõrzõ és Lövész Egyletet, melynek a már mûködõ Tölgyfa
Sportegyesület biztosít szervezeti keretet.

Az Egylet célja:

Az Egylet a cserkészet hagyományos értékeire épülve katonás fegyelemre
tanít, ismeretterjesztõ foglalkozásokkal egybekötve nevel és oktat.
A hagyományõrzés mellett megkívánjuk ismertetni a gyerekekkel erkölcsi és
erõnléti korlátaikat, határaikat.

Az Egylet célja, hogy a lakiteleki ifjúságot összefogja, olyan közösséget for-

máljon belõlük, melynek tagjai késõbb felnõttként is odafigyelnek egymásra, régi
bajtársaikra, kölcsönösen segítenek egymásnak védik környezetüket, és a leg-
fontosabb: ápolják magyar hagyományainkat. Hetente 1 alkalommal 1,5-2 órás
foglalkozások kerülnek megtartásra. A foglalkozásokon a gyerekek erõnléti,
alaki, történelmi, lövészeti képzésen vesznek részt. Tavasszal gyakorlati
Tõkiképzést is kapnak légfegyverrel. Mindezt szigorú katonás fegyelem mellett,
Tõkiképzõvel, lõtéren. Az Egylet erdei iskolai keretben ismerteti meg a gyer-
mekeket, fiatalokat az õket körülvevõ természettel.

A foglalkozásokra szakkör jelleggel délutánonként kerül sor. A résztvevõk
katonai gyakorló ruházatban vesznek részt a foglalkozásokon. (Ezek be-
szerzése idõt vesz igénybe.) A kellõ alaki kiképzést követõen tavasszal, terveink
szerint március 15-én a gyerekek esküt tesznek a csapatzászlóra. A késõbbiek
során beszerzésre kerülnek 48-as honvéd hagyományõrzõ egyenruhák,
melyeket az Egylet tagjai nemzeti ünnepeinken viselnek, díszõrséget, díszsor-
falat állva, emelve az ünnep fényét.

A gyermekek képzése felsõ tagozatban indul, 5. osztálytól 8. osztályig, de a
már korábban elballagott diákokat is visszavárjuk. Az elsõ év után kezdõ és hal-
adó csoportokra bontva folytatjuk a foglalkozásokat, az újoncok az eskütételük
után a haladó csoportba kerülnek.

Terveink szerint a nyári idõszakban, táboroztatáson vesznek részt a gyerekek.
Ennek részletei még kidolgozás alatt állnak. A táborozások a cserkésztáborok
hangulatát idézik majd vissza, melynek során természetismereti, történelmi, egy-
házi, honvédségi elõadásokat hallgathatnak meg az elmaradhatatlan tábortûz-
gyújtás mellett.

Célunk a gyerekek széles rétegeit megérinteni, minél több gyereket bevonni
az Egyletbe. Szeretnénk, ha a gyerekekben rejlõ természetes agresszió, gátlás
nem az iskolában egymás közötti verekedésekben, tanárokkal szembeni
tiszteletlenségben, erõszakban, iskolán kívüli rongálásokban, erõszakos maga-
tartásokban törne felszínre, hanem ezt az energiát az Egylet keretein belül a
gyerekek saját és közösségük javára fordítanák. Az erõnléti képzések célja a
gyermekekben duzzadó fölös energiák levezetése, valamint azok kellõ idõben és
módon történõ felhasználására történõ nevelés. Ez nemcsak testi, hanem lelki
fejlõdésüket is segíti „Ép testben ép lélek“.                              Heinrich Gábor

A kecskeméti Németh László Gimnázium lakiteleki kihelyezett tagozatára
szeretettel várunk jelentkezõket a 2011-2012. tanévre! Ebben az esztendõben 10.
és 12. évfolyamon lesznek osztályaink, hozzájuk lehet csatlakozni. A 10. évfolya-
mon az internetes tanulás, a digitális középiskola eszközeivel oktatunk. Ehhez az
évfolyamhoz azok is csatlakozhatnak, akik, szakmunkás végzettséggel ren-
delkeznek.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Bõvebb felvilágosítás a 70/ 931-
7808-as számon Olajos Istvántól kérhetõ.

A Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány 
az Ikonfestõ alkotótábor
kiállításának megnyitóján
az ikonokat felszentelte:

Dr. Bábel Balázs,
a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye

Érseke.

Az Alkotótáborban részt vett alkotók munkáiból nyílt
kiállítást megtekinthetik a Népfõiskolán. 

Minden érdeklõdõt szeretettel hívnak és várnak.
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BOLHAPIAC LAKITELEKEN

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
szeptember 10-én, szombaton 9-tõl 12 óráig

a szeptemberi Bolhapiacra!

Ha sok a lom a padláson, vagy nem férsz a garázsban a sok megunt vagy
nem használt holmitól (könyvek, babaruha, szerszámok, mûszaki cikkek,
játékok, sportszerek, hangszerek, gyûjtemények...) gyere és hozd el a
Mûvelõdési Ház elõtti térre, ahol megszabadulhatsz tõlük mások örömére,
elcserélheted õket vagy „pár forintért“ eladhatod.

A bolhapiaci helyár teljesen ingyenes.
Érdeklõdni lehet a 06/76/449-034 és a 06/70/931-7886-os telefonszámokon,
illetve a muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen.

Lakitelek a „hírösségek“ hetén Kecskeméten

Augusztus 22-én vette kezdetét a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia
hete, a Hírös Hét fesztivál. A város egyik legnagyobb múltra visszatekintõ prog-
ramsorozata ezen esztendõben ünnepelte 77. évfordulóját.

A fesztivál sok-sok éve teret ad a kistérség településeinek a bemutatkozásra,
így Lakitelek a hagyományokhoz híven idén is képviseltette magát olyan ter-
mékekkel, mûvészeti alkotásokkal, amikre büszkék lehetünk:

Papp család borászatának (Bacchus Borozó és Pince) bor, szõlõ 
kiállítása és kóstolója

SÁ-VA Drink Kft. üdítõ kiállítása és kóstolója
Flóravit Kft 100%-os gyümölcsleveinek kiállítása és kóstolója
Pulay Sándor finom méze, virágpora, propolisza
Kotvics István szikvíz kiállítása
Madariné Mérõ Ágnes alma és szilva gyümölcskóstolója
Szelesné Kása Ilona népi iparmûvész lekvárjai,
Dugár János cserépsípjai,
Czinege Edit agyagbabái 
Gulyásné Gyöngyösi Gyöngyi  papírmasé képei
Gulyás Géza festett kavicsai
Dávid Orsolya és Olar Mircea által készített, az ország legnagyobb 

tûzgrafika kiállítása

Az augusztus 25-én megtartott Turisztikai Fórum programjai között helyet kapott
Lakitelek  is. Felföldi
Zoltán polgármester egy
elõadás keretében
mutatta be a település
turizmusban rejlõ
lehetõségeit. Szintén
ezen fórum adott teret
annak, hogy beszámol-
hassunk az ország leg-
nagyobb tûzgrafikájáról,
készítésének folyamatáról, a kép céljáról, jelentõségérõl.

A fesztivál a mezõgazdasági kiállítás mellett számos érdekes és szórakoztató
programot is kínált minden érdeklõdõnek. A hangsúly a családok szórakozási
lehetõségén volt, napközben számos gyermekprogram és kiállítás, esténként
pedig koncertek várták a Fõ térre látogatókat.

A kistérség minden települése készül kulturális programmal is, hisz nemcsak
bizonyos termékekre és termésekre lehetünk büszkék, hanem kulturális csoport-
jainkra is. Idén településünk nevében a Kösöntyû Néptánccsoport kapott
lehetõséget egy 30 perces bemutatkozásra. A gyönyörû népviseletbe öltözött
csoport tánca nagy számú közönséget vonzott a térre. A bemutató jó hangu-
latához nagyban hozzájárult a fiatalokból álló utánpótlás csoport vidám tánca is.

Köszönet illet minden fellépõt,  kiállítót, hogy mûsorával, termékeivel segítette a
Hírös Héten való bemutatkozásunkat.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden kedves segítõnek
a munkáját, mellyel hozzájárult ahhoz, hogy Lakitelek színvonalas kiállítással és
bemutatkozó programmal jelenhetett meg a Hírös Héten.             Dávid Orsolya

Vásári és piaci forgatag – utazás a régmúltba (1. rész)

Vásárba, búcsúba, piacra gyakran járunk, akár nézelõdni, akár vásárolni
szeretnénk. Jó alkalom kínálkozik egy kis beszélgetésre, ismerkedésre is,
de vajon elgondolkodtunk-e egy pillanatra azon, hogy a vásárok milyen õsi
gyökerekkel rendelkeznek? A cserebere, adás-vétel talán azóta létezik,
mióta világ a világ. Régi szerepét is kezdettõl fogva betölti: az emberek, akik
más tájakat ismertek meg, más szokásokat láttak, elhozhatták a szülõfalu-
jukba mindazokkal a termékekkel együtt, melyeket eladni, elcserélni szeret-
tek volna. Akár a termények,  az ismeretek, szokások kicserélõdésének is
különös alkalmait biztosították hosszú évszázadokon keresztül a búcsúk,
piacok, vásárok, ahova néhány község, esetleg nagyobb terület, sokszor egész
országrészek népe gyûlt össze. Ezek a találkozási  és ismeretkötési lehetõ-
ségek, beszélgetések fontos alkalmak voltak az emberek életében.

Utazzunk most vissza az idõben és vessünk egy pillantást ezekre a
jelentõs alkalmakra!

A búcsú ótörök származású magyar szó, már az átadó nyelvben „fel-
mentés, bûnbocsánat“ jelentést is magába foglalt, mely a középkortól
kezdve a magyarban „búcsújárás, vallási ünnep“ jelentéssel egészült ki.
Egy-egy falu búcsúja a templom szentjének névnapjához kötõdött. Idegenek
rendszerint csak a szomszédos falvakból jöttek, mert ez a mai napig elsõ-
sorban a falu ünnepe, melyre igyekeznek azok is hazajönni, akik más falu-
ba, esetleg más országrészbe származtak el innen. A családok és a falu
egész közössége találkozott ezeken az összejöveteleken. 

Búcsúhoz hasonló összejöveteleket a protestánsok is tartottak, ezek
rendszerint egy-egy jeles történelmi vagy más évfordulóhoz kapcsolódtak,
így például a debreceni polgárok minden évben azon a napon vonultak ki az
úgynevezett Nagyerdõbe, amelyiken asszonyaikat, leányaikat sikerült a
török janicsárok kezébõl kimenteniök. A székely unitáriusok ilyen nép-
ünnepe az új kenyér megszegésével esik egybe, máshol azt a napot tartják
ünnepként, amikor a jobbágyság megszûnését kidobolták.

Míg a különbözõ jellegû búcsúknak alapindításuk egyházi, és ahhoz
kapcsolódik több-kevesebb világi elem, addig a piacok és vásárok elsõsor-
ban kereskedelmi jellegûek.

A piac és a vásár között a magyar szóhasználat különbséget tesz, mert
a kettõ más-más fogalmat takar. A piac az olasz piazza, „tér“ átvétele, és
eredeti jelentése is azt mutatja, hogy a város fõterén viszonylag gyakran,
esetleg hetenként tartott kisebb árusításról van szó. Ilyenek már a középko-
rban is lehettek, és erre utalnak azok a város- és falunevek, melyek a hét
valamelyik hétköznapjából származnak: Tardoskedd, Csíkszereda,
Csütörtökhely, Péntekfalu, Szombathely stb. A vásár honfoglalás elõtti iráni
jövevényszó, mely ugyancsak gyakran elõfordul a magyar helységnevek-
ben: Kézdivásárhely, Marosvásárhely, Hódmezõvásárhely, Asszonyvására,
Martonvásár stb. A vásár szóból származik a magyar vasárnap, mely
lényegében a vásár napját jelöli. Az egyház az egész középkoron keresztül,
de késõbben is küzdött a vasár- és ünnepnapokon tartott vásárok ellen. Sok
helyen megelégedtek azzal, hogy csak az istentisztelet elõtt nem volt
szabad árusítani, Erdély egyes részein egészen a legutóbbi idõkig tartottak
vásárokat vasárnap is. Az országos vásárok másik két elnevezése annak
két jellegzetességét emeli ki: a sokadalom azt bizonyítja, hogy ezeken nagy
területrõl nagyon sok ember gyûlt össze; a szabadság arra utal, hogy itt az
árusítás, vétel a mindennapi árusításnál kötetlenebb formában történhetett.

Eredetileg a piactér a város középpontjában, rendszerint a templom körül
helyezkedett el. Ennek megfelelõen kisebb-nagyobb tér alakult ki (például
Kecskeméten is). Máshol a piac nem téren, hanem egy központi széles
utcán talált helyet, ahol annak két oldalát foglalták el az árusok, hogy
középen szabadon lehessen közlekedni. Ilyen Debrecen fõutcája, melyet
sokáig Piac utcának neveztek. Akár tér, akár utca a piac, illetve a vásár helye,
azt az üzletek, kocsmák, fogadók sora veszi körül, és ez a legtöbb esetben
a város vagy falu kereskedelmi, de igazgatási központja is.

Piacot mezõvárosokban a hét csaknem minden munkanapján tartottak,
nagyobb helyeken akár a város különbözõ pontjain egyszerre többet is. Itt
is, éppen úgy, mint a piactartási joggal rendelkezõ falvakban, egy
meghatározott napon tartják a fõ piacot, mégpedig a legtöbb helyen
egészen a legutóbbi idõkig a település valami központi helyén. Kitelepítésük
csak az utóbbi évtizedekben indult meg.          

Folytatjuk!                               Dávid Orsolya



Két gondolat:

Amikor fáradt vagy és panaszkodsz a mun-
kádra, gondolj azokra a munkanélküliekre,
akik szíves en végeznék a Te munkádat.

És amikor gyötrõ gondolatok rosszkedvûvé
tesznek, mosolyogj egyet és gondolj arra,
hogy élsz és csodálatos, ami körülvesz!!! 
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Rendõrségi hírek:

„Trükkös“ lopás
AZ UTÓBBI ÉVEKBEN ELSZAPORODTAK A
„TRÜKKÖS“ LOPÁSNAK NEVEZETT BÛNCSELEK-
MÉNYEK. AZ ELKÖVETÕK ÚGY KÁROSÍTANAK MEG
ZÖMÉBEN IDÕS ÁLLAMPOLGÁROKAT, HOGY
MAGUKAT VALAMELY HATÓSÁG VAGY
SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELÕJÉNEK ADJÁK KI.

Értesítési telefonszámok: 

107 vagy 112; illetve:

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 „trükkös“ lopások megelõzése
érderében betartandó tanácsok:

Az elkövetõk általában a következõ szervezetek tag-
jainak adják ki magukat: rendõrség, önkormányzat,
nyugdíjfolyósító, posta, víz-, gáz- és elektromos
mûvek, Népjóléti Minisztérium, biztosítók, bankok és
pénzintézetek.
Gyakran elõfordul, hogy magukat valamilyen igazolvány-
nak tûnõ irattal igazolják, illetve formaruhát viselnek.
Általában megkérik a sértettet, hogy mutassa be
nyugdíjszelvényeit, folyószámla-kivonatait, befizetett
csekkjeit, orvosi vagy banki iratait, a lakásban található
készpénzt és ékszereket, illetve felszólítják, hogy
ellenõrizze a lakásában található elektromos és gázberen-
dezéseket, csapokat. Rendõri jelleg színlelése esetén egy
korábban megtörtént vagy hamarosan várható bûncselek-
ményre hivatkoznak, esetleg arra, hogy hamis pénzt hozott
a sértetteknek a postás.
Egyes esetekben az elkövetõk a sértett valamely
rokonára, közös ismerõsre vagy a lakásban korábban lakó
személyre hivatkozva jutnak be a lakásba.

w Ha valaki a fenti ismertetett hatóságok vagy szervezetek
tagjának adja ki magát, mindenképpen kérjenek
tõle fényképes igazolványt, és azt alaposan tanulmányoz-
zák!  Különösen gyanús esetben csak az adott szervvel
való telefonos egyeztetés után engedjék be az illetõket!
w A szomszédok, lakótársak fogjanak össze, figyeljék a
házban, az utcában, vagy a szomszédságban megjelenõ
idegen személyeket, szükség esetén azonnal értesítsék a
rendõrséget vagy a helyi polgárõrséget!
w Ismeretleneket ne engedjenek be a lakásukba, bármi-
lyen hihetõnek is hangzik az általuk elõadott történet vagy
indok - helyette ellenõrizzék az elmondottakat, és segít-
ségképpen ajánlják fel, hogy telefonon értesítik a
rendõrséget vagy mentõket!
w Ha mégis bûncselekmény történik a sérelmükre, ne
tanúsítsanak ellenállást, ne próbálják meg visszatartani az
elkövetõket, azonban jegyezzenek meg minden részletet a
késõbbi személyleírás pontosabbá tételéhez, illetve
figyeljék meg, hogy mely tárgyakhoz ér hozzá az elkövetõ.
Haladéktalanul értesítsék a rendõrséget, és a lakást
hagyják változatlanul a helyszíni szemle sikere érdekében!

KIK VOLTAK A TÁLTOSOK ?

A magyar õskultúrában éltek olyan emberek,
Akik különleges erõvel rendelkeztek.
Kik a fejedelem tanácsadói, segítõi lehettek.
Ismerve a természet törvényeit, 
gyógyítani voltak képesek.

Ki tudták mérni a veszélyes helyeket. 
Melyek az élõlényekre veszélyt jelentettek. 
Találtak olyan helyeket,
Ahol gyógyultak a betegek

Soha rosszat nem tettek,
Ezért tisztelték õket az emberek. 
Hittek bennük, ragaszkodtak hozzájuk, 
Szívesen emlékszünk ma is reájuk. 

Õket példaként követjük!
Megérdemlik, hogy nyomukban járjunk! 
Ismereteiket felelevenítsük,
Az általuk megkezdett úton haladjunk! 

Lehet, õket utol sosem érjük,
De tetteiket magunkénak valljuk. 
Követjük õket kitartóan,
Így megmarad emlékük a tudatokban.

„Próbálj meg minél tisztábban élni, 
A negatív gondolatot messze elûzni!“

Lejegyezte: Hegyi Rozália

A J Á N L Á S
Barátomnak Andrásnak és feleségének Jutkának

írom ezt a pár sort, abból az alkalomból,
hogy a maga nemében páratlan dolgot vittek végbe.
Pesti ember létükre vettek egy romos tanyát 
– nem messze attól a helytõl, ahol Petõfi Sándor

megírta híres Kutyakaparó c. versét – 
és ebbõl a romos tanyából, évek megfeszített

munkájával valóságos „palotát“ építettek. 
Lakitelek, 2011. június 22. 

H Á Z I Á L D Á S
F á r a d t  u t a z ó  
k i  e r r e  j á r s z ,

á l l j  m e g  e  h á z n á l,  
n e  m e n j  t ov á bb  !

Ne m  m e s s z e  i n n e n   
P e t õ f i  i s  i t t a  b o r á t

s   m e g í r t a  h í r e s  
Ku t ya k ap a r ó j á t .

Ha  m e g á l l t á l,  
k e r ü l j  b e l j ebb,  

i t t  ú g y i s  
m e g ve n d é ge l n e k .
Ev é s - i v á s  k ö z b e n  

é k e s  s z ó va l  d i c s é r d  
a  h á z  u r á t  

é s  a s s z o ny á t ,  
k i k  do l go s  

k e z ü k  e r e j é ve l  
a  s e m m i b õ l  

t e r e m t e t t e k  c s o d á t ,
r o m o k b ó l  é p í t e t t e k  
a  p u s z t a  k ö z ep é n  

k e r t e t  é s  „ p a lo t á t “ !  
Kecskés Sándor

Ugye Ön is kíváncsi a
lakiteleki RÉGIPOSTA

zenekarunk elõadására?

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT lesz
szeptember 15-én, csütörtökön 

19 órától Tiszakécskén az Arany
János Mûvelõdési Központban.

Belépõ: 800.- forint

LÁBNYOMOK 
„Egyszer valaki azt álmodta, hogy az Úrral

együtt menetelt az úton, miközben életének
egyes jelenetei villantak fel elõtte az égbolton. 

Közben két sor lábnyomot látott egymás
mellett haladva.

A sajátját, és az Úrét… 
Amikor az utolsó jelenethez érkezett,

visszatekintett a lábnyomokra, és ekkor
észrevette, hogy az út folyamán sokszor csak
egy sor lábnyom volt látható. 

Arra is felfigyelt, hogy ez életének legke-
servesebb szakaszainál fordult elõ. 

Bántotta a dolog, és megkérdezte az Urat: 
– Uram, te megígérted, hogyha egyszer

elhatároztam, hogy követlek Téged, Te mindig
velem jársz életem útjain. De íme, a legnyo-
masztóbb esetekben csak egyetlen sor lábnyom
látható. Nem értem, hogy éppen akkor hagytál
volna el, amikor leginkább szükségem volt rád...

Az Úr így felelt: 
– Drága gyermekem, én szeretlek téged, és

sohasem hagynálak el. 
A megpróbáltatás idején, amikor úgy

szenvedtél – amikor csak egy sor lábnyomot
látsz –, akkor a karjaimba vettelek, és úgy
hordoztalak.“



LTE-hírek
– szerkeszti: Anka Balázs–

LAKITELEKI    ÚJSÁGaugusztus 13. oldal

ELKEZDÕDÖTT A
BAJNOKSÁG!

Felnõtt csapatunk keretében
minimális változások történtek a nyár
folyamán. Verebélyi Gábor befejezte
aktív pályafutását, Kis Pál
Kunbaracsra igazolt, az ifibõl
„kiöregedett“ Barcsa József pedig
még nem jelentkezett edzésre. Új
igazolás Szécsényi Attila, aki a
megszûnt megyei I. osztályú
Ladánybene csapatától érkezett, és
csatárként számíthat rá edzõje.
Rajta kívül az ifjúsági csapatból felk-
erült Szabó Lász-ló, Szabó Ádám és
Tamásy Roland erõsíthetik a csapa-
tot.

A felnõtt keret tehát: Terjéki
Gábor, Kása Csaba kapusok,
Gazdag Attila, Gulyás Péter, Gyõri
Sándor, Kalics József, Kovács
Jácint, Kótai Márió, Lángos László,
Polyák Sándor, Seres Zsolt, Subicz
Norbert, Szabó Ádám, Szabó
László, Szécsényi Attila, Tamasy
Roland, Tánczos Tamás, Tóth
Sándor és Vankó Tamás
mezõnyjátékosok.

Augusztus 20-án, az 1. for-
dulóban mintha lemásoltuk volna az
egy évvel ezelõtti, Harkakötönyi
mérkõzésünket: Hazai pályán, végig
támadva, és minden helyzetet
kihagyva, majd elkerülhetõ gólt
kapva, vereséggel nyitottuk a sze-
zont. 

Együttesünk az alábbi összeál-
lításban szerepelt: Terjéki - Kalics
(Vankó 83'), Kovács, Tóth, Seres -
Lángos, Gazdag, Kótai, Subicz
(Szabó L. 77') - Polyák (Tamasy
64'), Gyõri.

23-án, szerdán kupamérkõzésen
Tiszaalpárt fogadtuk, és erõsen tar-
talékos védelemmel felállva, óriási
hõségben, gyenge játékot produkál-
va 1-1-es döntetlent értünk el az
újonnan igazolt Szécsényi góljával,

hogy aztán Bujáki Péter ifikapus
bravúrjának köszönhetõen a 11-es
párbajt megnyerve továbbjussunk.

A második fordulóra Helvécián
került sor, ahol játékosaink nem sok
esélyt adtak a hazaiaknak. Kalics
már a 4. percben megszerezte a
vezetést egy bombagóllal, majd a
22. percben Subicz a tõle
megszokott kiszámíthatatlan cse-
leivel tört be a 16-oson belülre, ahol
csak buktatni tudták. A 11-est
Gazdag magabiztosan értékesítette,
0-2. A 35. percben váratlanul
szépített a Hevécia, majd ezen fel-
bátorodva vezettek néhány veszé-
lyes támadást, melyek egyikénél
Kótai szabálytalankodott a 16-oson
belül. Ez is 11-es! A büntetõt azon-
ban Terjéki kivédte, sõt villámgyor-
san indította Gyõrit, aki lefutotta az
egész védelmet, és védhetetlen gólt
lõtt a szünet elõtt 2 perccel. Ritkán
látható, szép jelenetsor volt. A
második félidõben visszább vett a
lendületbõl a vendégcsapat. A 67.
percben az egy perce beállt
Szécsényit utolsó emberként csak
szabálytalanul tudta megállítani a
hazaiak védõje, így a játékvezetõ
kiállította. Az 1-4-es végeredeményt
Gyõri állította be a 87. percben.

Összeállításunk: Terjéki - Tóth,
Kovács, Kótai (Tánczos 63'), Seres
(Gulyás 82') - Lángos (Tamasy 75'),
Kalics (Szabó L. 81'), Gazdag,
Subicz - Polyák (Szécsényi 66'),
Gyõri.

Ifjúsági és serdülõ csapataink
edzéseit Kótai Márió vezeti, aki az
ifjúságiakkal már be is mutatkozott e
minõségében. Az elsõ fordulóban
hazai pályán hiába lõttek három gólt
(Bujáki, Berényi, Barcsa L.), 4-3-ra
kikaptak a KLC-tõl. A második for-
dulóban a felnõttekhez hasonlóan
sikerült a javítás: idegenben gyõztek
3-2-re a Helvécia ellen. Góljainkat
Tasi (2) és Erõs szerezték.

Tanácsok ingatlan eladáshoz és 
ingatlan vásárláshoz

Most érdemes kiadási céllal lakást venni!

Pezseg a bérleti piac Gyõrben és Kecs-
keméten, a két nagy beruházásnak otthont adó
vidéki városban.

Kecskeméten a Mercedes beruházása hozott
elõremozdulást a piacon. Az új munkavállalók
nagy része albérletet keres, az elmúlt évhez
képest szinte megduplázódott a kereslet. Az
újszerû, vagy felújított ingatlanokat nagyon
könnyen ki lehet adni. Egy jó adottságú ingat-
lanra gyakran 6-8-an is jelentkeznek nagyon
rövid idõn belül. A bérleti piacon olyan élénk a
kereslet, hogy helyi lakosok néha saját ingat-
lanjukat is felajánlják kiadásra, és maguk is
albérletbe költöznek.

Az elmúlt idõszakban fõleg a külföldi
munkavállalók, túlnyomórészt németek
érkeztek a városba. A magyar munkavállalók
csak most jelentek meg a piacon, az esetükben
már az alacsonyabb bérleti díjú lakások a kere-
settek. Egy 2 szobás ingatlant 50-60 ezer forin-
tos havi bérleti díjért lehet kiadni, felújított
lakásért havi 70 ezer forintot is el lehet kérni.
Kecskeméten egyértelmûen a bérleti piacon
jelentkezik a beruházás generálta többlet-
kereslet, viszont vásárlási szándékkal kevés új
munkavállaló érkezik a városba. A jelentõs bér-
leti kereslet a népszerûbb szegmensekben már
a bérleti díjak emelkedését is beindította.

Gyakori forgatókönyv, hogy a családfõ albér-
letben térképezi fel az új munkát – ritka, hogy
valaki aláírt munkaszerzõdés nélkül, vagy
legalább komoly ajánlat nélkül költözzön – és
amint megveti a lábát, a család is megérkezik.
Innen már anyagi lehetõségektõl függõen lép-
nek tovább. Sokan maradnak albérletben, amíg
korábbi ingatlanukat el nem adták, de az azon-
nali ingatlanvásárlás sem ritka.

A beruházások okozta ingatlanpiaci mozgás
miatt kiadási célból most érdemes az említett
vidéki városokban ingatlant vásárolni. Az ingat-
lanárak a válság óta csökkentek, nagy
valószínûséggel elérték a mélypontjukat, most
stagnálnak. A jelentõs bérleti kereslet pedig
folyamatos, biztos havi bevételekkel kecsegtet.

Fehér Sára 
ingatlanértékesítõ és értékbecslõ                   

Tel.: +36-30-206-2458

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT

Az érintettek figyelmébe ajánlom, hogy változik a

lakásfenntartási támogatás rendszere! 

A lakásfenntartási támogatást 2011. szeptember 1-

jétõl a gázzal és távhõvel fûtõk mellett azok is igénybe

vehetik, akik fával, olajjal vagy más módon fûtenek. 

A lakásfenntartási támogatás, valamint a gáz- és táv-

hõtámogatás integrációja révén egyszerûsödik és egy-

ségesebbé válik a lakhatással összefüggõ szociális el-

látások rendszere, ezért nem kell két, hasonló célokat szol-

gáló támogatási rendszert párhuzamosan mûködtetni.

Az eddigiekhez képest a fûtéstámogatásnál széle-

sebb körben részesülhetnek segítségben azok a rá-

szorulók, akik egyéb fûtési nemeket – például fa,

szén, villany, palackos gáz, fûtõolaj stb. – használnak.

Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a

jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény

71.250 forintban, az öregségi nyugdíjminimum 250

százalékában határoz meg, a korábbi 150 százalék

helyett. A jövedelemszámítás alapja az egy fõre jutó

jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét

jobban kifejezõ fogyasztási egység lesz. Ebben a ház-

tartás elsõ nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a

másodiké 0,9; minden további nagykorú arányszáma

0,8; a háztartás elsõ és második kiskorú tagjának

arányszáma személyenként 0,8, és minden további

kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Azért, hogy a támogatás a korábbinál igazságos-

abb és hatékonyabb legyen, a lakásfenntartási támo-

gatás feltétele lesz a jövedelem- és vagyonvizsgálat

és annak elõírása, hogy a lakásfenntartási támo-

gatást elsõsorban természetben kell nyújtani.

A természetben nyújtott támogatás a közüzemi – gáz,

áram, távhõ, szemétszállítás stb. – számlák kifize-

tése közvetlenül a szolgáltatók felé történik, illetve

lehetõség szerint közvetlen hozzájárulás az adott

településre jellemzõ tüzelõanyag megvásárlásához. 

Az új kormány 2010 óta több alkalommal döntött a

gázár- és távhõtámogatás jogosultsági határidejének

meghosszabbításáról, legutóbbi döntésével 2011.

augusztus 31-ig hosszabbította meg a támogatás

jogosultsági határidejét. 

Az ennek helyébe lépõ lakásfenntartási támogatás

iránti új igényeket azok, akik eddig gáz- vagy távhõ

támogatásban részesültek, 2011. szeptember 1-jétõl a

kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes települési ön-

kormányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatják be.

A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának

elsõ napjától havonta folyósítják, illetve a fizetési

kötelezettség felmerülésének idõpontjában. 

A már megállapított – és jelenleg is folyósí-

tott – lakás-fenntartási támogatások esetében az

új szabályokat a rendes éves felülvizsgálat során

kell elõször alkalmazni.

Bõvebb felvilágosítást ügyfélfogadási idõben

Komádi Emese szociális ügyintézõtõl lehet kérni a

Polgármesteri Hivatalban.  Tóth Sándor családsegítõ 

LAKÁSFELÚJÍTÁSI PROGRAM 

Cím: Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram /
ÚSZT-ZBR-MO-2011 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Határidõ: 2011.10.30 
Érvényes: 2011.10.30 
Tárgymutató: felújítás és új otthon építés 
Pályázhat: Energiahatékonysági felújítást megvalósító
beruházások esetén: 
– természetes személyek,
– lakásszövetkezetek,
– társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a további-
akban együttesen: lakóközösség)
Új építés esetén: – természetes személyek,

– az építtetõ gazdálkodó szervezet 

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer

„Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram“
Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

A támogatás célja a meglévõ lakóépületek széndioxid-kibocsá-
tás csökkentését eredményezõ energiahatékonysági komplex
felújítása, korszerûsítése, megújuló energiafelhasználás
elõsegítése, valamint új, energiatakarékos lakóépületek építése.
A pályázati anyagok beszerzésének lehetõségei

A pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei
az Energiaközpont Nonprofit Kft. Internetes honlapjáról

(http://www.energiakozpont.hu) érhetõ el.

Kutasiné Márti
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 
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MINDEN PÉNTEKEN KARAOKE BULI AZ ÉTTEREM-
BEN 20.00-24.00-IG, a belépés ingyenes. 

* Nadrágszárfelvarrást és füg-
gönyszegést vállalok. (ERÁZS)
06-76/449-326.

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

Kisgépek javítását vál-
lalom!  (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fû-

nyíró, szivattyú, kerti trak-
tor) Érd.: 06-70/770-29-19. 

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

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

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.

Törzskönyvezett szülõktõl,
KUVASZ KISKUTYÁK
eladók!!!  
Ár: megegye-
zés szerint 
Érdeklõdni:
Molnár Arnold 

70/ 339-76-56

Kisgépek javítását vállalom!
láncfûrészek, kerti gépek, kis-
motorkerékpárok,  

Lakitelek, 
Széchenyi krt. 74.
(UNIVER boltnál)

Tel.: 06-30/256-16-23

Õszi HÕSZIGETELÕHÕSZIGETELÕ rendszer-akció 
(+ ajándék) a SZABÓ TÜZÉPEN!

Jogosítvánnyal rendelkezõ, ügyes kezû férfiakat keresünk
munkatársnak a VARGAVENT KFT-hez. Tel.: 06-30/98-36-111.

Korrepetálást, mindenféle foglalkozást, fejlesztést vál-
lalok – Fehérné Andrea. Tel.: 06-30/455-46-21

Eladó megkímélt szekrénysor, 2 ajtós szekrény, virágállvány,
asztal  (25e. Ft); 2 db benzinek vízszivattyú (8e Ft); villany-
daráló (25 eFt). Érd.: 0620-423-54-77 hétköznap 18 óra után,
hétvégén 8-21 óra között.



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!

KÖNYVELÉS 
VISSZAMENÕLEG  IS családi gazdák, egyéni vállalkozók, BT-
k, Kft-k részére. (Vállalkozás indításával kapcsolatos tanács-
adás,  teljes körû APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel.)

Az iroda nyitva  tartása: H-tõl – Szo-ig 8 - 20 óráig.
Érd.: 76/343-219; 06-30/266-85-36;

Nyárlõrinc, Iskola u. 7. Vargáné Farkasházi Orsolya bejegy-
zett okleveles könyvvizsgáló, aki könyvvizsgálást is vállal.

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

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

12 m2-es HÛTÕKOCSI lakodalmakra,
rendezvényekre bérelhetõ. 

Érd.: 06-30/95-32-982. 

LAKITELEKI    ÚJSÁGaugusztus 15. oldal

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



NA NE. . .  KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „AZ ÍRÓBAN ÉS A MÛVÉSZBEN AZ A TIPIKUS,
HOGY SEM AZ EGYÉNISÉGE, SEM A SORSA NEM TIPIKUS.“ 
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Kökény Imre. Selyemakácfát
nyert: Vujovich Ferenc. A vacsorát nyerte: Lukács Imre, melyet az általa vá-
lasztott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hónapon belül. Újságelõ-
fizetést nyert: Szabó Sándorné, Varga Aranka, Nagy János. (Õket re-
gisztráljuk!) 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). 

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

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

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

Vagyonvizsgálat. Menekül a csiga az
erdõbõl. Találkozik a rókával.
– Mi van csiga, hogy így tepersz?
– Á, itt az APEH, vagyonvizsgálat lesz.
– Na és?
– Hát, tudod, nekem is van egy saját
házam, az asszonynak is, meg a gye-
rekeknek is. Gondolhatod!
Elgondolkodik a róka, majd õ is futni
kezd. Találkoznak a gólyával, aki
megkérdi:
– Mi van, róka, hova futsz ilyen gyorsan?
– Nem hallottad? Kiszállt az APEH az
erdõbe, vagyonvizsgálatra.
– Naés akkor mi van?
– Hát nekem is drága bundám van, az
asszonynak is, a gyerekeknek is... óóóó!
A gólya csodálkozik, majd kis gondol-
kodás után magabiztosan rákezdi:
– Hát fiúk, nekünk ezen a ronda fészken
kívül aztán igazán semmink sincs. Az is
mindig össze van tojva, tehát csúnya is,
olcsó is, szóra sem érdemes.
Mire a csiga loholás közben odaaszól:
– Nana, gólya! Fél év itthon, fél év
külföldön... mibõl is?!!?

Az orvos az alkoholista betegnek:
– Kovács úr, nem tudom megmérni a
vércsoportját!
– De hát miért nem, doki?
– Mert elpárolog, mielõtt elemezném!

– Pincér! Melyik bort ajánlja házassági
évfordulóra? 
– Attól függ, ünnepelni akarnak, vagy
felejteni...

– Éttermünk különlegessége a csiga! –
dicsekszik a pincér az érkezõnek.
– Tudom, tegnap az szolgált ki!... 

Szigorú rendõr:
1.– Szóval nem tudja, mennyivel
ment? Akkor azt írhatok a feljelentés-
be, amit csak akarok?
2.– A következõ kérdésre adott válasza
alapján fogom eldönteni, hogy részeg-e
vagy sem. Miki egér macska volt, vagy
kutya?...

Pistike: – Nagyon megijedtem, amikor
Anya megbetegedett. Azt hittem, Apu fog
fõzni ránk.

A férj éppen tévézik, amikor a
felesége megszólítja:

– Drágám, én a világ legboldogabb fér-
fijává teszlek!
A férj boldogan kérdi:
– És mikor indulsz?...

– Mi az? 5 lába van és ebbõl 2 szõrös?
– Zongorista...

* A férfiak nálunk csak egy nõvel háza-
sodhatnak. Ezt úgy hívják, monotónia.

A rendõr bemegy a fényképészhez.
– Na most csinálunk magáról egy mell-
képet! – mondja a fényképész.
– Nem bánom – húzza ki magát a
rendõr –, bár jobban szerettem volna,
hogyha a fejem is rajta van...

Zsúfolt vonaton az idõs néni csomag-
ja a padlón, egy zsák. Fiatalember kérdi:
– Mondja, néni, megengedi, hogy egy
kicsit leüljek a csomagjára?
– Nyugodtan üljön le fiam, csak vigyáz-
zon a tojásokra!
– Jaj, tojás van benne?
– Nem, fiacskám, szögesdrót!

– Mi az? Ezer lába van, és hangosan
ordít?
– 500 férfi a meccsen.

A rendõr leállít egy gyanúsan cikk-
cakkban hajtó autóst.
– Ha ilyen állapotban van, miért nem
adja át a volánt a feleségének?
– Nézze! Az lehet, hogy részeg vagyok,
de bolond nem!...

Két barát beszélget:
– Pajtikám! Túl sokat ittál. Hagyd itt a
kocsit, menj haza busszal, és majd hol-
nap eljössz a kocsiért.
– Nem jó! A busz nem fér be a garázsba!

Lázmérõt vásárol Józsi bácsi.
– Milyen gyártmány van? – kérdezi az
eladót.
– Angol és orosz.
– Akkor adjon egy angolt, mert az
oroszt nem lehet lerázni....

Tárgyaláson a bíró: 
– Hol volt ön 1993. július 7-én este
nyolc órakor?
– Hol lettem volna ? – mondja a tanú.

– Otthon ültem és az egyik szemem-
mel a naptárt, a másikkal pedig az
órát figyeltem...

Vízsz.: 1. Elsõ meghatározásunk (Zárt betûk: A, K, C, J). 14. Vízi
tündér. 15. Cérnaorsó. 16. Jövendõmondó. 17. Menyasszony. 18. Füstölt.
20. Verne kapitánya. 21. A függ. 26. bef. része. 25. Apu angolul –
fonetikusan. 26. JNT. 27. Paradicsomdarab! 28. Ételízesítõ. 30.
Noszogató szó. 31. Páros molyirtó! 33. Szûrõ. 35. VTÉ. 37.
Mosópormárka. 39. Majdnem ecet! 41. ... varázsol, felújít. 43. Állati
fekhelyet készítõ. 46. Vállalati bukás. 48. „R“. 49. Kettõzve: Zola-hõs.
50. Papagájféle. 51. Ludolf-féle szám. 52. Kiállítási üveges asztal. 54.
Elõtag: vmi után levõ. 56. Erek! 57. Kacsa. 59. Termést gyûjt. 60.
Sutyiban. 62. Urbán Ági. 63. Lakása. 65. Gabona. 66. „Száll a madár
ágrul ...“. 68. TÁA. 69. Svéd, német, osztrák autó. 71. Részekre szed-
hette(-t). 75. Zetor. 78. Fekete tinta. 80. Bujdosva vándorló személy. 83.
Trombitahang.

Függ.: 1. „... pur és homu vogymuuk“ (Halotti Beszéd). 2. Dolgos, ügyes.
3. Kolostor. 4. Állatlakás. 5. Célzótábla. 6. Szigonydarab! (-sz, -o). 7.
Bajai Duna. 8. Angol gyepjáték. 9. Olaj. 10. Nosztalgia-együttesünk. 11.
Ak! 12. Retten. 13. Macan-tartomány Kína keleti partjánál. 19. ... - bogas.
22. NGA. 23. Osztrák, spanyol autó. 24. Kecskeméti Televízió. 26.
Becsengetõ – kívánságunk (Zárt betûk: T, S, I, Á, C, I, N). 29. Egy
életre szóló idézet. 32. Rogy. 34. Zenedarab! 36. Éjszaka. 38. Tolna
megyei hely. 40. Földet forgat. 42. Hírül ad, közöl. 44. Gonosztevõ. 45.
Nózi. 46. Kis kerek kenyér. 47. Azt a személyt. 51. Régi köszönés. 53.
RZO. 55. Norvég hely. Oslo peremén. 57. Fafajta. 58. Részeg. 61. Zrínyit
megölte. 62. Hajdani népközösség tagjai. 64. Szájat nyit. 67. Az ott
lévõt. 70. Kevert tanú. 72. Madár repülésére használt szó. 73. Alteregó,
de csak az elején! 74. Zsolozsma. 76. Félig ravasz! 77. Országos
Diákkör. 79. ORK. 81. Sír. 82. Feszítõeszköz.
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