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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIII. évfolyam 9. szám
Szent Mihály hava, Õszelõ, Föld hava 

„A pénz ural mindent, ezt mindannyian tudjuk, miközben eljátsszuk a demokráciát...“ (Makovecz Imre)

ÕSZKÖSZÖNTÕ SZÜRETINAP, SZÜRETIFELVONULÁS
ÉS BÁL  lesz 2011. október 8-án LAKITELEKEN!

9 órától az ÕSZANYÓ fogadja a vendégeket a Bacchusnál, majd rendkívül
széles és gazdag programot ajánl a kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak,
idõsebbeknek a parkban és akörül. Mindenki talál a kedvére valót! 

LESZ: õszköszöntõ utcai futóverseny, fõzõverseny, házi pálinka- és borverseny, tök-
szépség-verseny, szõlõpréselés, mustkóstolás-eszem-iszom és szõlõtaposás,  madári-
jesztõk készítése, népi játszótér, szalmavár és búzamedence, kötélhúzás, kukoricamor-
zsolás csutkahajítás, ördögbot, egykerekû, gólyaláb, csuhéfonás, agyagozás, ostorfonás,
vesszõfonás, gyöngyözés, kovácsolás, népi hangszerek bemutatója: citera, furulya, duda,
harmonika, tekerõlant; táncház, közös népdalénekelés, Lufi Bohóc, póni lovaglás és lovas
kocsizás, ló- és szamársimogatás. Zsákbamacska és  s o k - s o k  m ó k a ,  k a c a g á s . . .

EBÉD után kezdetét veszi a SZÜRETI FELVONULÁS a település utcáin, hintókkal, foga-
tokkal, szamaras fogatokkal. (ÚTVONAL: Anna Presszó, Népfõiskola, Csillag Presszó,
Autós Csárda, Oszkár Bár, Tõserdõ – Sarki étterem, piactér.) A megállókban fellép: a
Kösöntyû Néptánccsoport, a lakiteleki iskola táncosai és az Apró táncosok az óvodából.

fél 4-kor Lakitelek – Délegyháza öregfiúk szüreti mérkõzése.
SZÜRETI BÁL este 7-kor  a NÉPFÕISKOLÁN; lakoma a jó bor reményében. 
A talpalávalót a MIXER zenekar húzza; értékes tombolákat sorsolnak. 
Asztalfoglalás: Gulyásné Szabó Gizellánál – tel.06/30/ 915-8323 

Jó szórakozást kíván az óvoda nevelõtestülete és szülõi szervezete!
LEGYEN ÖN IS A VENDÉGÜK!                      TÁMOGATÓK: Lakitelek Önkormányzata 

és a Lakiteleki Hegyközség.

Sok szeretettel meghívunk minden kedves
lakiteleki idõs polgárt a Mûvelõdési Házba

2011. október 28-án, pénteken 15 órakor kezdõdõ
IDÕSEK NAPJÁRA!

Kedves kis ajándékként szeretnénk átnyújtani Önöknek az
Óvodából az Aprótáncosok meglepetését 

és a „Búcsút int az õsz a nyárnak“ címû zenés mûsort.
Közremûködnek: Czikora Éva táncdal, 

Süy Károly magyar nóta, operett; kísér Váradi Vilmos.
Köszöntõt mond Felföldi Zoltán polgármester.

A mûsor után finom pogácsával, süteménnyel, üdítõvel és borral
szeretnénk kedveskedni vendégeinknek.

„Múlt és jövõ közt kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom
Emel magasra, honnan messzi láttok,
Boldog látványt kíván néktek dalom,
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövõ, még dúsabb jutalom,
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.“          (Tóth Árpád)

„Emeld fö l  fe jedet  büszke nép!
Vise l ted a v i lág szégyenét!
Emelkedj  magasba k is  haza,
Te az e lnyomatás iszonya!
Emeld fö l  sz ívedet  nemzetem
Lángol jon a v i lágegyetem!“

KEDVES LAKITELEKIEK, TISZTELT BARÁTAINK!

ÜNNEPÜNNEPELJÜK EGYÜTT!ELJÜK EGYÜTT!
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc kitörésének

55. ÉVFORDULÓJA alkalmából FÁKLYÁS
MEGEMLÉKEZÉST szervezünk a Templom téri 
56’-os kopjafához 2011. október 22-én 17 órakor.

Az általános iskolások ünnepi mûsora után beszédet mond
Horváth János országgyûlési képviselõ, a Parlament korelnöke.

A Kátay-ösztöndíj átadását követõen a helyi önkormányzat zászlót
adományoz a Lakiteleki Polgárõr Szövetségnek.

Az emlékezés koszorúinak elhelyezése után ünnepi
ökumenikus istentiszteleten könyörgünk az elhunyt hõsök 

lelki üdvéért a templomban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

OKTÓBER 21-én, pénteken 8-12 óra között  a 

TEMETÕ MELLETTI TERÜLETEN 
S Z E M É T S Z E D É S T  S Z E R V E Z Ü N K

– lakossági részvétellel. 
Szeretnénk kérni, hogy minél többen jöjjenek el, hogy

Mindszent ünnepén – végre – méltó kép fogadja a
sírkertbe látogatókat Lakiteleken is. 

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény

értelmében a Magyar Köztársaság területén a természetes személyekrõl és a laká-
sokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.

A népszámlálás elõkészítésével és az adatfelvétel végrehajtásával kapcsolatos
feladatok szakmai irányítása a Központi Statisztikai Hivatal feladata. A népszámlálás
helyi elõkészítésérõl és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat
jegyzõje, mint települési népszámlálási felelõs gondoskodik. A települési népszámlálási
felelõs feladata a KSH iránymutatása alapján számlálóbiztosi hálózat létrehozása.

Lakiteleken 13 fõ számlálóbiztos fogja végezni az adatfelvételt.
Munkájukat 3 fõ felülvizsgáló segítségével végzik. A számlálóbiztosok
hivatalos személyeknek minõsülnek. (A névsor a 2. oldalon olvasható!)

A számlálóbiztos számlálókörzetében szeptember 27-e és 30-a között lakás-
ról-lakásra járva minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot. A
kézbesítés megkezdése elõtt az adatszolgáltatói csomagok borítékjaira fel kell
vezetnie saját nevét, az igazolványán található azonosítót és az elérhetõségét, hogy
az adatszolgáltatóknak lehetõségük legyen telefonon is egyeztetni az adatszolgál-
tatási módról, illetve a felkeresés megfelelõ idõpontjáról. A kézbesítés során az adat-
szolgáltatói csomagot a postaládában kell elhelyezni.

Az adatszolgáltatói csomag egy tájékoztató levelet, egy lakás és egy személyi
kérdõívet, továbbá kitöltési útmutatót tartalmaz. A lakáskérdõív elsõ oldalán van az
„Azonosító“ és az „Internetes belépési kód“. Ezt a csomagot meg kell õrizni.

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között történik a 2011.
október 1-én 0 órakor fennálló állapot szerint. Tehát a számlálóbiztosok
október 1-tõl kopogtatnak be a lakásokba.

Az adatszolgáltatás kötelezõ, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a
tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket.(Folytatás a 2. oldalon.)

Részletes programok a plakátokon és a honlapon láthatók.



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Mézga Ákos János (Mézga Mária)

Gödény Bella Jázmin (Gödény Mária Renáta)

Barcsa Ágnes (Szabó Ágnes) szentkirályi lakos, de
Lakiteleken élnek. 2011. júl. 15-én született a kisbaba.

Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

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:

SVÁB KOVÁCS SÁNDOR (1963)

Makaria Józsefné Gál Erzsébet (1929)

8 Õ R I Z Z Ü K E M L É K É T ! 8

HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

BOROS ATTILA ÉS CSÕKE ZSUZSANNA

Sok boldogságot kívánunk!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

LAKITELEKI    ÚJSÁG szeptember2. oldal

LEGFONTOSABB TELEFON-
SZÁMOK 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

Szeptember 23-án ünnepelte 

Viglási Imre 
a születésnapját!

Ez alkalomból nagyon sok
szeretettel köszöntik, s minden jót

kívánnak a JUTKA ABC-bõl a lányok

Prosztata szûrést
szervezünk

2011. október 22-én (szombat)
8 órától az I. sz. háziorvosi ren-
delõben (Lakitelek, Széchenyi krt. 44/A)

ingyenes szûrõvizsgálatot
szervezünk a 45 év feletti fér-
fiak részére.

A tervezett szûrõvizsgálatok:

1. Vércukormérés
2. Vérnyomásmérés
3. Urológiai szûrés (teszt kitöltése, ill.
urológussal konzultáció, vizsgálat
lehetõsége)
4. Rizikó státusz felmérés (testsúly,
testmagasság)

A vizsgálatot végzõ urológus:
Dr. Pásztor Imre fõorvos.

Kérjük, a gyógyszereit reggel min-
denképpen vegye be! Rendszeresen
szedett gyógyszereinek listáját hozza
magával.
A hosszadalmas várakozás elkerülése
céljából lehetõség van idõpont kérésére
a 76/449-152-es telefonszámon ren-
delési idõben. 

Dr. Kalocsa Zoltán – dr. Rácz Péter

Köszönet

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak,
akik szeretett fiam, 

Sváb Kovács Sándor
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot hoztak, fájdalmamat enyhíteni
igyekeztek. Külön köszönet Lezsák Sándornak, s a
Népfõiskola Alapítvány minden munkatársának, hogy
olyan szeretettel vannak iránta, hogy még mindig éget-
nek mécsest érte...                   szeretõ édesanyja 

Valami fáj nagyon,
Még most is halljuk a hangod,
Még most is látjuk az arcod, 
Fognánk a kezed, de nem lehet
Mert a sír eltemet.
Drága lelked nyugodjon 
Mindörökké békében.

Aludd csendben örök álmod, 
Téged soha nem feled el 
Szeretõ családod.

FARAGÓ JÓZSEF 
halálának elsõ évfordulóján

emlékezik szeretõ családja.

EMLÉKEZÉS

Halálának 
6. évfordulóján  
szeretettel emlékezünk 

Jánosi Jenõné 
Faragó Juliannára:

testvére, Sárika, unokája, Henci

Minden virágszál beszél, 
mit a sírodra teszünk.
Minden szál elmondja,
mennyire szeretünk. 
A halál nem jelent feledést és véget.
Míg élnek azok, 
kik szeretnek Téged.

lánya, Marika

„Bár múlnak az évek,
hat éve már nem vagy velünk,
De szívünkben tovább élsz,
és bárhová nézünk,
csak rád emlékezünk!“

NÉPSZÁMLÁLÁS f o l y t a t á s :

Ha kötelezettségének önként nem tesz eleget, akkor
figyelmeztetni kell kötelezettségére, ha ez sem vezet ered-
ményre, szabálysértési eljárást kell kezdeményezni. 

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét
három módon teljesítheti, interneten, önkitöltéssel
papír alapon, személvesen a számlálóbiztosnak.
1. Interneten keresztül. Október 1-tõl október 16-ig a
www.enepszamlalas.hu honlapra kell belépni az adatszol-
gáltatói csomagban megkapott azonosító és internetes
belépési kódot használva. Ha internetes válaszát mihama-
rabb megadja, akkor Önt nem keresi fel a számlálóbiztos,
mert látja, ki tett eleget a válaszadási kötelezettségének.
2. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a
borítékban lévõ kérdõívek kitöltésével, vagyis
önkitöltéssel. Ha az egy darab személyi kérdõív nem ele-
gendõ az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez; a
számlálóbiztos ellátja a válaszadót a megfelelõ meny-
nyiségû kérdõívvel. A papír alapú önkitöltésre október 1-16.
között van lehetõség. A kitöltött kérdõíveket a számlálóbiz-
tos gyûjti össze – valamennyi ott lakó személytõl.
3. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja
személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás
céljából 2011. október 1. és 2011. október 31. között keresi
fel. Ehhez is szükséges az adatszolgáltatói csomagban
található kérdõívek megõrzése.
Az összeírásból esetlegesen kimaradt személyek 2011, novem-
ber 1-8. között kereshetik fel a polgármesteri hivatalt.

Bõvebb felvilágosítást a www.nepszamlalas.hu 
internetes oldalon találnak.

A LAKITELEKI népszámlálóbiztosok neve és
azonosítójának száma:

1.   Szuromi Szilvia 17263
2.   Révész Mihályné 17260
3.   Farkas Ferencné 17265
4.   Szentirmay Ákos 17270
5.   Novák Jetta 17262
6.   Németh Lászlóné 17261
7.   Almási Ferenc 17271
8.   Tarné Bodor Mária 17267
9.   Pécsi Andrásné 17259

10.  Szûcs Erzsébet 17266
11.   Dr. Fincicky Sándorné 17268
12.  Kocsis Károlyné 17269
13.  Ujváry Kálmán 17264

Sajnos a bûnözõk ezt az alkalmat is kihasználják. 
A rendõrség felhívása a 12. oldalon olvasható!

Soha nem pótol hiányodért semmi,
Fáj a szívnek Tenélküled élni!
Számunkra Te soha nem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Kökény Sándor 
halálának 20. évfordulóján szeretettel emlékeznek:

szeretõ felsége, lánya, unokái, dédunokái, szerettei

Teréz nap alkalmával
nagyon sok szeretettel
gondol Édesanyjára, 

Kálmán Józsefnére 

GYÁSZHÍR
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy Hábenczius Gyuláné Barcsa
Sára türelemmel viselt, súlyos beteg-
ségben elhunyt. Drága szerettünket
2011. okt. 6-án 14 órakor helyezzük
örök nyugalomba a lakiteleki
temetõben. gyászoló család



SZÁMVETÉS-féle 
egy esztendõ munkájáról

Néhány nap múlva lesz egy esztendeje, hogy ez a
képviselõ-testület regnál – élén Felföldi Zoltán pol-
gármesterrel. Megpróbálunk egy kis összegzést
adni az esztendõrõl. Persze nem lehet minden apró
dologra kitérni, de a nevezetesebbekre igen, több
más egyéb mellett.

– Polgármester úr! Milyen érzéssel foglaltad el a polgármesteri széket egy
esztendõvel ezelõtt, s miként esik benne az ülés most?

– Úgy fogtam föl, hogy a választók bizalmából kaptam egy feladatot, amit
meg kell oldanom, vagy el kel végeznem. Ez a mai napig is így van. Nagyjából
azt kaptam, amire számítottam. 

– Túl sok idõt nem töltesz a székben, az tény; hiszen ha valaki elolvassa a
havonta megírt tájékoztatódat a végzett munkáról, akkor azt bizton megál-
lapíthatja, hogy igen aktív polgármester vagy. 

Minden hétfõn vezetõi értekezleten gyûlnek össze a Polgármesteri Hivatal
vezetõ köztisztviselõi és munkaadói, munkavállalói. Miért? Mi ennek a célja? 

– Egyrészt itt történik a feladatok kiosztása és a korábban kiosztott feladatok
átbeszélése, ellenõrzése. Másrészt az értekezletek arra is lehetõséget nyúj-
tanak, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetõ beosztású köztisztviselõi és
munkavállalói a fölmerülõ kérdéseket, problémákat meg tudják beszélni a pol-
gármesterrel, a jegyzõvel és egymással, egy-egy problémával ne egyedül kell-
jen küzdeniük. Harmadrészt azt a célt is szolgálják, hogy a vezetõk ne csak a
saját területükkel kapcsolatban „legyenek képben“, hanem tudják, azt is, hogy
az õ konkrét munkaterületükön kívül mi történik az Önkormányzatnál. Végül,
de nem utolsósorban az értekezletek rendszert is visznek a munkába, a kol-
légák tudják, hogy a hét az elkövetkezõ hét feladatainak közös számbavételév-
el, végig gondolásával indul. Ezt a végiggondolást egyébként el is várom tõlük,
minden hét végén írásban kell leadniuk a következõ heti feladataikat.

– Egyfajta rendszeresség lépett életbe azzal is, hogy a testület úgy döntött:
minden hónap elsõ csütörtöke a képviselõ-testületi ülés napja, ezt megelõzi
a keddi humán-, szerdán pedig „reál“, azaz a pénzügyi bizottsági ülése.
Sokkal kiszámíthatóbb a munka; egy-egy alkalommal igencsak vaskos
anyagot tárgyal át a testület az intézmények vezetõivel, meghívott vendé-
gekkel, munkatársakkal. Mik ennek a rendszernek a tapasztalatai? 

– Ezzel is rendszert próbálunk vinni a munkába. Az elõzõ ciklusban
képviselõként borzasztóan zavart, hogy nem lehetett elõre tervezni az ülések
idõpontját. Ha elég sok olyan ügy került elõ, amely képviselõ-testületi döntést
igényelt, a polgármester úr összehívta a testületet, teljesen kiszámíthatat-
lanul, hogy melyik hétre, a hét melyik napjára. Magam akkor többször kértem,
hogy határozzuk meg, hogy a testületi ülések a hónap melyik hetében vannak.
Akkor az volt a válasz, hogy ezt nem lehet megtenni. Hiába említettem
településeket, ahol ez a rendszer jól mûködött. Ebben a ciklusban úgy döntött
a testület, hogy megpróbálkozik a fix rendszerrel, és úgy látszik, hogy
mûködik, méghozzá úgy, hogy az elõzõ ciklushoz képest nem kell több rend-
kívüli ülést tartanunk. Az viszont igaz, hogy sokszor kerülnek be ügyek az
utolsó pillanatban a testület elé, mert vannak olyan, képviselõ-testületi dön-
tést igénylõ kérdések, amelyek néhány nappal a testületi ülés elõtt merülnek
föl, és nem lehet velük egy hónapot várni. Ilyenkor a kérdést vagy bevisszük
„kiosztós“ anyagban a bizottságokra, vagy egybõl a testület elé, vagy rend-
kívüli ülést kell összehívni. Én az elsõ megoldást jobbnak találom.

– A képviselõ-testületi ülések nyitottak, mégis kevesen élnek az állampol-
gári jogaikkal, hogy hallgatóként bárki megjelenhet ott. Miért nem?

– Én nem látom komoly problémának, hogy korlátozott az ilyen irányú érdek-
lõdés. Nyilván az emberek el vannak foglalva, nem érnek rá arra, hogy egy-
egy testületi ülést végighallgassanak. Pontosan azért választottak
képviselõket, hogy a közös ügyeket ezek a képviselõk vitassák meg, és hoz-
zanak bennük döntéseket. Ami fontos, hogy a lehetõség adott, hogy bármi-
lyen kérdésben, ami valakit különösen érint, vagy érdekel, részt vehessen az
ülésen, végig követhesse a döntéshozatalt. Egyébként mindenkit arra bizta-
tok, hogy ha ilyen kérdés van, akkor a bizottsági ülésekre is jöjjön el – azok is
nyilvánosak – mert ott történik az ügyek részletes kitárgyalása.

– Nagy öröm, hogy hamarosan ki lesz nevezve Lakitelek jegyzõje, Tóth-Péli
Emõke. Határozott egyéniség, agilis  hölgy, akinek temperamentuma, ráter-
mettsége segíti a polgármesteri munkát. Mi a jegyzõ feladata, és mit vársz

el tõle, mint polgármester?
– A jegyzõ egyrészt jogi-államigazgatási szakember, és mint ilyen, a

törvényesség õre, a jogszabályok betartásának biztosítója az Önkormányzat-
nál. Másrészt õ a hivatalvezetõ. Ezt is várom el tõle: vezesse a Polgármesteri
Hivatalt, ossza le és kérje számon a feladatokat, legyen a hivatali dolgozók
fõnöke, aki elvárja és ki is kényszeríti a teljesítményt. Másrészt azt várom el,
hogy az Önkormányzatnál felmerülõ kérdések, problémák, ügyek megoldására
találja meg a megfelelõ jogi megoldásokat. Vagyis találja meg, hogy mit
hogyan lehet megcsinálni, ne pedig azt indokolja meg, hogy mit miért nem
lehet. Emõke a testületi határozat értelmében egyébként november 1-tõl látja
el a jegyzõi feladatokat, de már most segíti az Önkormányzat munkáját,
amiért külön köszönet illeti. 

– Nem kis vihart kavart az a szomorú tény, hogy több mint 200 milliós hiány
mutatkozott a ciklus elején az önkormányzat költségvetésében. Bizony kellett
néhány nem igazán népszerû döntést hozni. Tudom, hogy nem kellemes a
„megszorító intézkedés“ kifejezést hallani, de jól látható eredményességet
mutat. Mi lett ennek a döntéssorozatnak a hozama?

– A megszorítás szót én sem szeretem. Nem politikai kommunikációs okok-
ból, vagy nem azért, mert ez a kifejezés a kormánynál is tabu. Hanem azért,
mert rossz irányba viszi a gondolkodásunkat. Itt egy hozzáállásról vagy egy
életvezetési elvrõl van szó, ami nem is olyan régen még természetes volt.
Nevezetesen arról, hogy abból gazdálkodjunk, amink van. Kiadni legfeljebb
annyit lehet, amennyi be is folyik. Ez véleményem szerint nem megszorítás,
hanem a józan paraszti ész szerinti életvezetés. Márpedig a józan paraszti
eszünkre egyre inkább szükségünk lesz.

A tavaly novemberi költségvetési koncepcióban mutatkozott, 220 millió forin-
tos mûködési hiányt költségvetési tervezési szinten február elejére 70 millió
forintra sikerült csökkentenünk. Nem egyszerûen, nem viták nélkül, vala
mennyien emlékszünk a költségvetés készítési idõszak konfliktusira. Ehhez
képest elmondhatom, hogy az újság megjelenésének pillanatában mûködési
hitelünk nincsen. Nem biztos, hogy ezt év végéig, folyamatosan tartani lehet,
de õszintén remélem, hogy a 70 milliós szintet meg sem fogjuk közelíteni.

Emellett visszafizettük minden eddigi beruházási hitelünket. Az Önkor-
mányzatnak jelen pillanatban két kötelezettsége áll fent: egyik a kötvényki-
bocsátásból származó visszafizetési kötelezettség, másik a Víziközmû
Társulat hitele mögötti önkormányzati készfizetõ kezességvállalás.

– Lerágott csont már a kötvény-kibocsátási manõverünk, de a kezdetekkor az
ellenérzést kifejezõk elõtt is nyilvánvaló, hogy csak így voltunk képesek
beruházni, fejlõdni, építkezni.  De az is tény, hogy a neheze még hátra van…

– Ez pontosan így van, és mint minden éremnek, ennek is két oldala van.
Ha nincs kötvénykibocsátás, akkor nincsen óvoda felújítás, bölcsõde
felújítás, és sem a Petõfi, sem a Jókai, sem a Bem, sem a Móra Ferenc
utcákat nem lehetett volna szilárd burkolattal ellátni, illetve felújítani.
Ugyanakkor a kötvénykibocsátás indoka a korábban felvett hitelek miatti
eladósodás is volt, vagyis az volt a cél, hogy átrendezzük, egyszerûsítsük,
és kissé széthúzzuk az önkormányzat hitelállományát. Ez a cél teljesült.

Az érem másik oldala az árfolyamváltozás következtében megnövekedett
– forintban számolt – visszafizetési kötelezettség. Ez kétségkívül
aggodalomra ad okot.

Személyes és szakmai meggyõzõdésem, hogy a hitelfelvételt, az eladó-
sodást, ha csak lehet, el kell kerülni. Éppen ezért arra törekszem, hogy min-
den lehetséges módon csökkentsük az Önkormányzat eladósodottságát. Ez
azonban nem egyszerû: a lavina ott indult el, amikor 50%-os támogatás mel-
lett a település a csatornázás megvalósítása mellett döntött, ezzel fél milliárd
forintnyi hitelt vállalva. Másrészt az volt a probléma, hogy az Önkormányzat
éveken keresztül több pénzt fordított mûködésre, mint amennyit a bevételei
lehetõvé tettek volna, a különbözetet pedig mûködési hitelbõl „teremtette elõ“. 

– Devizahiteles ügyektõl hangos az ország. Van-e ilyesféle hitele a községnek?
– A kötvénykibocsátás deviza alapon – svájci frankban – történt, ezen kívül más,

deviza alapú kötelezettsége nincsen az Önkormányzatnak. Azt azonban látom,
hogy sok lakiteleki embernek van ilyen hitele, akik gyakran kétségbeesve keresnek
meg, hogy úgy fölment a törlesztõ részletük, hogy már nem tudják fizetni. Sajnos
az önkormányzatnak nincsenek eszközei az ilyen helyzetek kezelésére.

– Tudjuk mindnyájan, hogy az „örökzöld dallam“ a munkahelyteremtéssel
kezdõdik. Vannak rémhírek a faluban, hogy telekspekuláció miatt nem jött ide
munkahelyteremtõ… Nem tudom, miért jó ilyesféle szamárságot terjeszteni?

– A fölvetést sem értem, már ami a „telekspekulációt“ illeti. 
A munkahelyteremtésben néhány lépést tettünk. 
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Az idén elõször saját kézbe vettük az útjaink kátyúzását. Két hónapig öt ember
dolgozott, akik egyébként munkanélküliek lettek volna abban az idõszakban. A
kalandpark és a csónakkölcsönzõ megnyitásával is teremtõdött néhány – igaz,
szezonális – munkahely. Jövõre az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló
Laki-Gazda Kft. végzi majd a szippantást Lakiteleken. Ez két ember fölvételével
jár. Bent vannak a pályázataink több intézmény fûtési rendszerének áta-
lakítására. Ha ebbõl legalább valami megvalósul, a tüzelõanyagot – fát és fa-
aprítékot – elõ kell állítani, a kazánokat pedig fûteni kell – ez is élõmunkát jelent.
A Laki-Gazda Kft. megkezdi az önkormányzati tulajdonban lévõ – eddig elha-
nyagolt – termõföldek hasznosítását, ehhez is kell munkaerõ. Az önkormányzati
szektoron belül tehát kis lépésekkel, de folyamatosan munkahelyeket teremtünk.

Ami a kívülrõl ideérkezõ „munkahelyteremtõt“ illeti, sokszor elmondtam már,
hogy ne legyenek illúzióink.  Semmi realitása nincsen annak, hogy valaki egy-
szercsak idejön, és azt mondja, én holnaptól alkalmazni szeretnék 200 embert.
Apró lépésekkel, néhány, illetve néhány tíz fõt foglalkoztató kis cégek teremthet-
nek munkahelyeket, lakitelekiek, és máshonnan ideérkezõk egyaránt. Ezzel
kapcsolatban folynak tárgyalások, de hogy egy üzem beindul-e, rengeteg – az
Önkormányzattól független – tényezõn múlik. Példaként említhetném az ásványvíz
üzemet, ahová már ki is közvetítettünk a Munkaügyi Központ segítségével tízes
nagyságrendû munkavállalót, majd piaci bizonytalanság és tulajdoni viták miatt
a termelés nem indult el, a munkavállalókat nem kezdték el foglalkoztatni.

– Melyek azok a pályázatok, amelyek által Lakitelek újabb fejlõdési hullámnak
indul? (Gondolok itt többek között a gát, az energetikai, az útépítési pályázatokra…)

– Tavasszal és a nyár folyamán öt pályázatot adtunk be, mire az újság meg-
jelenik, ez a szám hétre növekszik. A beruházási csoport hatalmas munkát
végez a pályázatok elkészítésével és lebonyolításával. A pályázatok egy része
épületek energetikai felújítására, a gázos fûtésnek fa- és faapríték tüzelésûre
való cserélésérõl, napelemek telepítésérõl, környezettudatos nevelésrõl szól.
De van közöttük kerékpárút építésére, a piac korszerûsítésére, csapadékvíz
elvezetésre vonatkozó pályázat is.  Ezek azonban mind elbírálásra várnak,
nyilván ezeknek legfeljebb egy részét tudjuk majd megvalósítani.

Rendkívül fontosnak tartom a turisztikát. A kalandparkot és a csónakköl-
csönzõt – minden buktatón átjutva – sikerült beindítani. Tõserdõ és a Tõsfürdõ
fejlesztésére minden lehetõséget megragadunk. Hatalmas volumenû fürdõ-
fejlesztési pályázat megjelenésére azonban nem számíthatunk – ha lesz, és a
feltételeinek megfelelünk, akkor természetesen nyújtunk be pályázatot. Én azon-
ban apróbb pályázatokban és a megtermelõdött nyereség folyamatos visszafor-
gatásában hiszek inkább.

– A legutolsó beruházás a temetõ felújítása volt. Leírni is hihetetlen, hát még
szembesülni a ténnyel, hogy vannak barbár emberek, akiknek az elemi igénye
sincs meg arra, hogy egy sírkertben emberhez méltóan viselkedjék! Mit lehet az
ilyen egyénekkel tenni? 

– A temetõ állapota évek óta visszatérõ téma. Tavasszal leültünk az
üzemeltetõvel és megállapodtunk, hogy milyen felújításokat kell mindenképpen
elvégezni. Ebben az Önkormányzat és lakiteleki vállalkozók is részt vállaltak. A
KEFAG Zrt-vel megállapodtunk, hogy a kerítésen kívüli részen kivágja a fákat,
mi pedig – Varga Antal segítségével – megszerveztük a tuskózást, valamint a
tuskózott terület tereprendezését. Ezután az üzemeltetõ a teljes kerítést le-
cserélte, így a kerítésen kívül és belül is egy olyan sáv alakult ki, amely tár-
csázással tisztán tartható. Szép vaskapuk is kerültek a 44-es út felõli és a
szentkirályi út felõli bejárathoz. A temetõn belül a ravatalozón nyílászáró
cserére került sor, a komposztálható hulladéknak külön gyûjtõedények lettek
kihelyezve. Sajnos a korábbi évek szemetelése minden igyekezet ellenére
sem múlt el nyomtalanul. A KERÍTÉSEN KÍVÜLI SZEMÉT FELSZEDÉSÉRE
TELEPÜLÉSI SZEMÉTGYÛJTÉSI NAPOT RENDEZÜNK, AMELYRE
VÁRUNK MINDEN LAKITELEKIT. A SZEMÉTSZEDÉSRE OKTÓBER 21-ÉN,
PÉNTEKEN REGGEL 8  ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT KERÜL SOR. BÍZOM BENNE,
HOGY MINÉL TÖBBEN ELJÖNNEK ERRE A  – MINDSZENTI ÜNNEPEK
ELÕTT SORRA KERÜLÕ – SZEMÉTSZEDÉSRE.

A kérdés második fele sajnos egy lényegi problémára tapintott rá. Magam
sem értem, hogyan lehetnek olyan – elnézést a kifejezésért – primitív emberek,
akik azt gondolják, hogy ha a szemetet kidobják a kerítésen kívülre, azzal
megoldották a szemétproblémát. Ezért is döntöttünk úgy az üzemeltetõvel,
hogy 180 cm magas kerítéssel vesszük körül a temetõt, hátha azon ke-
resztül nem dobják ki a szemetet. Sajnos azt kell mondanom, azon keresztül
is kidobják. Sem az nem tartja vissza a szemetelõket, hogy rengeteg pénzzel
és élõmunkával kitakarítottuk a kerítés vonalát és a kerítésen kívüli és belüli
sávot, sem pedig a magas kerítés. És nem azért, mert messze van a kuka. A

közelmúltban például egy olyan sírról dobtak ki fenyõágakat, amelyik nem volt
messzebb a hulladékgyûjtõ edénytõl sem, mint a kerítéstõl.

A szemetelõkkel szemben a Hivatal szabálysértési eljárást indít. Megvolt az
elsõ szabálysértési feljelentés, hamarosan meglesz az eredménye is. A
következõ képviselõ-testületi ülésen módosítjuk a temetõ használatáról szóló
rendeletet, hogy a szemetelõkkel még szigorúbban lehessen eljárni. Olyan
rendelet módosítást terjesztek a Képviselõ-testület elé, amelynek értelmében
50 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal lehet sújtani a szemetelõket. Ezt alkal-
mazni is fogjuk. Aki szemetel, azt életkorra, egészségi állapotra, és szociális
helyzetre való tekintet nélkül szigorúan meg fogjuk bírságolni. Az a kérésem,
hogy ha bárki szemetelõt lát, figyelmeztesse arra, hogy a szemetet vigye a
kijelölt gyûjtõedényekbe, ha pedig ez nem történik meg, jöjjön be a
Polgármesteri Hivatalba és tegyen szabálysértési feljelentést. Úgy látszik
csak akkor lehet ezt a gyakorlatot megszüntetni, ha embereket megbün-
tetünk. A magam részérõl eltökélt vagyok abban, hogy ezt addig csináljuk,
amíg az emberek le nem szoknak a szemetelésrõl.

A temetõvel kapcsolatban egyébként további fejlemény, hogy leültünk a
KEFAG Zrt-vel tárgyalni a temetõ bõvítésével kapcsolatban. A KEFAG Zrt. nyi-
tottnak mutatkozott olyan területcserére, amely a temetõ jelentõs bõvítésével
járna, és ami évtizedekre biztosítaná a helyet a temetkezéshez.

– Nekem sikerül nagyon sokszor elkeserednem azon, hogy hiába igyekszem,
hiába végzem a munkám maximális tempóval, túlfûtötten, mindent beleadva –,
mégsem érem el azt a célt, amit szerettem volna. Ha nem szégyellem, akkor sírok,
vagy elbújok… De mit tehet egy polgármester? Hiszen nagyon sokszor – okkal-ok
nélkül – egy emberen igyekeznek „elverni a port“. Nagy keménységet, lelki erõt
igényel ez! Azt mondják, hogy aki közszereplést vállal, annak vállalnia kell a kon-
frontációkat is. Igen, ez igaz! De ha valaki csak a hibát keresi  a munkájukban, s
nem veszi észre a jót, az elért változásokat, akkor nem biztos, hogy a rendszer-
ben van a hiba...! 

Természetesen az itt élõk észrevételei, jelzései nagyon fontosak! Kellenek! 
Mi igyekszünk folyamatosan tájékoztatni a jövõben is a lakosságot – a lehe-

tõségeink szerint. A Lakiteleki Újságban megjelent híreken túl  olvashatják az
önkormányzati szórólapokat, lehet böngészni az internetes portálokat, a megyei
lapban megjelent helyi híreket is megismerhetik, a közmeghallgatásokon részt-
vehetnek, a fogadóórákra elmehetnek, az üléseken megjelenhetnek... Várjuk a
leveleiket, az észrevételeiket is, az építõ szándékú tanácsaikkal. Hiszen tudjuk:
EGYÜTT, közösen, összefogva lehet az erõinket csoportosítani.     Czinege Edit

Európai Uniós támogatásból kalandpark és úszó stég
épült a településen

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata egy manapság igen népszerû
szórakozási és sportolási lehetõséget biztosító kalandparkot, valamint
úszó stéget és csónakkikötõt létesített a Tõserdõben. Ez a turistacsalo-
gató beruházás több mint 17 millió forintos európai uniós támogatással való-
sult meg, mihez ugyanennyi önerõt biztosított az Önkormányzat.

A projekt elsõdleges célja a turisztikai szezon meghosszabbítása, munkahely-
teremtés, valamint változatos programkínálat biztosítása a helyi lakosság és az
ideérkezõ turisták számára. A kalandpark a Tõsfürdõ területén található erdõs
részen lett kialakítva, ahol 640 m hosszú kalandpálya került felállításra a fák
koronaszintje alatt. A kötélpálya rendszerben a gyerekek és a felnõttek számára
külön pálya készült, de egy gyakorló és egy csúszó pálya is felállításra került. A
Holt-Tisza élõvilágának megismerése, a sport, és a rekreáció érdekében túracsó-
nak bérlésére, a vízre szállás, kiszállás megkönnyítésére pedig úszó stég került
kialakításra a Tõserdõben. A beruházás megvalósítását az árvíz többször akadá-
lyozta, de szeptember végére a projekt lezárásra kerül, ami után már csak a
közremûködõ szervezet felé történõ elszámolás marad hátra.

Bõvebb információ: 

Lakitelek Nagyköz-
ség Önkormányzata,
Csikós Mihály;  
6065 Lakitelek,
Széchenyi krt. 48.
Tel: 76/449-011 
Fax: 76/449-055,
www. lak i te lek.hu
E-mail: 
beruhazas@lakitelek.hu
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Az '56-os forradalom lakiteleki eseményei
1956. október 23-án a debreceni, majd a budapesti tömegtüntetések eredményeként

kitört a magyar forradalom. A történelemkönyvek és a visszaemlékezések fõleg a
budapesti eseményeket éltetik emlékezetünkben, ám az ország minden táján, minden
településén forradalmi volt a helyzet, és történtek is forradalmi események.

Lakiteleken békés átmenet zajlott le 1956-ban, melynek 55 év múltával egyre kevesebb
a még élõ tanúja. A szovjet beavatkozás, Kádár János hatalomra kerülése után 1957-ben
kezdetét vette a megtorlás, ekkor perbe fogták a lakiteleki forradalmárokat is. "Scherter
Béla és társai pere" néven maradt ránk 1956 helyi eseményeinek története. E per anyagá-
nak segítségével próbálom felvázolni 1956 lakiteleki eseményeinek rövid történetét.

Községünkben október 24-én kezdõdtek a megmozdulások. A forradalmi hangulatban
Lantos Sándor társaival tüntetést szervezett. Leverték a rendõrség és az anyakönyvi
hivatal homlokzatáról a sarló-kalapácsos címert. Ugyanilyen sorsra jutottak a falu egyik
borbélyüzletében lévõ Sztálin, Lenin és Rákosi szobrok is.

A forradalom elsõ napjaiban megalakult a faluõrség, melyet Csikós Tóth István, Lõrincz
Istvánné végrehajtó bizottsági elnök, Dékány István vb-elnökhelyettes és Szabó Antal
rendõr õrsparancsnok szervezett meg. Körülbelül harminc fõs volt a helyi alakulat,
amelybe bevonták a lakiteleki vadászokat is, székhelyéül pedig a Scherter Béla vezette
gyógyszertárat jelölték ki.

Október 27-én egy Kecskemétrõl felszálló géppár egyik pilótája géppuskával támadt a
Tiszakécske központjában gyülekezõ tüntetõkre. A 17 halálos áldozat és a 110 sebesült
szállításában lakitelekiek is segítettek. Egy éppen akkor Tiszakécskére tartó teherautó
vezetõje és kocsikísérõje falunkbeli volt.

Október 28-án a helyi megmozdulások vezetõi megbeszélést tartottak a Lévay
iskolában, melyen elhatározták, hogy kibõvítik a faluõrséget. Jelen volt ezen a találkozón
Csikós Tóth István, Scherter Béla, Tassi Pál, Kozma Gyula, Tálas Mihály, Katona Mihály,
Lévay László, Sinka Gyula és Szabó Antal. Ekkortól a faluõrség helyett inkább
nemzetõrségrõl beszélhetünk. A testület székhelyét áttették a gyógyszertárból a
rendõrõrsre. Egy másik, a gyógyszertárban tartott megbeszélésen tárgyalások kezdõdtek
a helyi nemzeti bizottság megalakításáról. Ezen a megbeszélésen jelen volt Csikós Tóth
István, Scherter Béla, Révész Sándor, Náty Albert, Felföldi Sándor és Steinecker Lajos.

A tárgyalások eredményesek voltak, két nappal késõbb, október 30-án megalakult a
lakiteleki nemzeti bizottság a Lévay iskolában, körülbelül 120 ember jelenlétében. Az
összegyûlteket Lévay László tanító köszöntötte. Elmondta, hogy gyõzött a forradalom és
meg kell szervezni a pártokat. Lévay mérsékelt álláspontot képviselt: óvott a személyes
bosszútól, nyugalomra intette az embereket. Mivel az összejövetelen csak a falu egyhar-
mada volt képviseltetve, ezért a 15 tagú nemzeti bizottságba csak 5 tagot választottak
azzal, hogy késõbb kiegészítik majd a testületet. A nemzeti bizottság tagja lett ekkor
Kozma Gyula, Bacsik Mihály, Fábián Mihály, Csikós Tóth István és Révész Sándor. Utóbbi
nem vállalta a megbízatást.

A lakiteleki téglagyárban megszervezõdött a munkásság és megalakították a tégla-
gyári munkástanácsot, amelynek tagja lett Kiss Dezsõ, Vörös István, Kuti Pál, Németh
Jenõ, Hegedûs János, Asner Lajos, Turi Károly, Tóth István, Tóth Ferenc, K. Tóth István
és K. Tóth Mihály.

Október 31-én Csikós Tóth Istvánt választották meg a nemzeti bizottság elnökévé.
Csikós Tóth is mérsékelt hangvételû volt: közölte Terecskei Sándor helyi párttitkárral,
hogy a késõbbi többpártrendszerben a kommunista párt is egy lesz a többi párt között,
nem fog kárt szenvedni. Ha az összes párt megalakul, valamennyit be szerették volna
vonni a nemzeti bizottság munkájába. A korábbi helyi vezetés kezébõl kicsúszott az
események irányítása. Lõrincz Istvánné vb-elnököt saját kérésére két hétre szabadsá-
golták, addig helyettese, Dékány István látta el a vb elnöki teendõket.

November elsõ napjaiban elkezdõdött a lakiteleki pártszervezés. Révész Sándor - dr.
Révész László volt kisgazda országgyûlési képviselõ fia - próbálta újjászervezni a
faluban a tevékenységét 1949-ben megszûntetetõ Független Kisgazdapártot. A

munkában részt vett Varga István korábbi helyi FKGP-elnök mellett
Auer Sándor, Major Sándor, Lovas Bertalan és S. Kovács Árpád.
Gyöngyösi György tagtoborzó plakátokat készített és függesztett ki
a faluban. Létrejött az FKGP helyi szervezetének ideiglenes
intézõbizottsága, melynek tagjai: Varga István, Auer Sándor, S.
Kovács Árpád, Lévay László, Lovas Bertalan és Révész Sándor.

November 2-án Kozma Gyula, Dékány István és Csikós Tóth István részt vett a járási
forradalmi bizottság alakuló ülésén. November 3-án Csikós Tóth István közbenjárására 10
puska, 5 géppisztoly és 2 pisztoly érkezett a helyi nemzetõrséghez Kecskemétrõl.
Változás történt a nemzeti bizottságban is: Fábián Mihály nemzeti bizottsági tagot levál-
tották, mivel el akarta égetni a begyûjtési iratokat, helyét Révész Sándor foglalta el.

November 4-én a szovjet csapatok ostrom alá vették a fõvárost, és vidéken is
megszállták a stratégiai fontosságú pontokat. Kádár Jánost a Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány élére miniszterelnökké nevezték ki. Lakiteleken azokban a napokban egy
repülõgép röpcédulát szórt a falu felett, vélhetõen a szovjetek üzenetével. A forradalom
leverését követõen néhány hónapig még folytathatták tevékenységüket a munkástanác-
sok és a nemzeti bizottságok. November közepén Csikós Tóth István és Révész Sándor
kifogásolták, hogy Kádár János kormányprogramjában csak az utolsó helyen szerepel a
szovjet csapatok kivonulása. Révész Sándor követelte a többpártrendszert, valamint
tiltakozott az újságírók letartóztatása ellen is.

Ugyancsak novemberben gyûjtés indult az ország sok településén, köztük Lakiteleken
is Budapest népének megsegítésére. Két alkalommal szállítottak élelmiszert a lakitelekiek
a fõvárosba. A szállításban részt vett Nemcsik Zoltán, Maczó János, Náty Albert,
Gergelyfi cukrász és Váradi. Az élelmiszert az Üllõi úti bérházakban, a Kilián-laktanya
környékén osztották szét.

Decemberben a községi végrehajtó bizottságot kiegészítették a nemzeti bizottság
néhány tagjával. Ekkor lett vb-tag Csikós Tóth István és Révész Sándor. Révész javasol-
ta a korábban elkobzott és az állami tartalékföldek visszaszolgáltatását. A vb errõl
határozatot is hozott, viszont a Földmûvelési Minisztériumban elutasították Révész
kezdeményezését.

A forradalom utáni valódi megtorlás 1957-ben kezdõdött. Ekkor perbe fogták a lakitele-
ki eseményekben részt vevõket is. Legsúlyosabban a lakiteleki forradalom három vezetõ
alakját, Csikós Tóth Istvánt, Révész Sándort és Scherter Bélát büntették. A Kecskeméti
Megyei Bíróságon Scherter Béla és társai perének ítélethirdetésére 1958. július 21-én
került sor. Csikós Tóth Istvánt forradalmi tevékenysége miatt 1 év felfüggesztett börtönre
ítélték, végül a Legfelsõbb Bíróság 1959. február 24-én felmentette. Révész Sándor 1957.
július 16-tól 1958. április 21-ig közbiztonsági õrizetben volt. Õt a bíróság 10 hónap börtönre
és 1 év jogvesztésre ítélte. A Legfelsõbb Bíróság 1959. február 24-én 6 hónap börtönre és
1 év jogvesztésre változtatta az ítéletet, viszont a közbiztonsági õrizettel kitöltöttnek vet-
ték a büntetését. Scherter Béla szintén közbiztonsági õrizetben volt 1957. július 16. és
1958. április 17. között, majd ezt követõen május 29-ig elõzetes letartóztatásban. Õt a
kecskeméti bíróság felmentette.

Összegezve: Lakiteleken is lejátszódtak helyi szinten az 1956-os forradalom
eseményei. Volt tüntetés, eltávolították a Rákosi-korszakra emlékeztetõ jelképeket, létre-
jött a helyi faluõrség, majd a nemzetõrség, a téglagyári munkástanács, a helyi nemzeti
bizottság, újjáalakult a Kisgazdapárt helyi szervezete. Kezdett kibontakozni a helyi
többpártrendszer, arra azonban nem maradt idõ, hogy ez kiteljesedjen. A szovjet csapa-
tok november 4-i bevonulását követõen megállt ez a folyamat. Még néhány hónapig
mûködhettek a forradalmi tanácsok, azonban mindenkit utolért a megtorlás. Szerencsére,
halálos áldozattal nem jártak a lakiteleki események, sem a forradalom idejében, sem a
megtorlás alatt. A lakitelekiek is bátran megpróbáltak részt venni a kommunista diktatúra
felszámolásában. Emlékezzünk rájuk…

Irodalom: Tóth Ágnes (szerk.): 1956. Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adat-
tára. Kecskemét, 2000. 223-228., 241-243.                                                 Varga Zoltán

Megérkezett az õsz a Tõsfürdõbe
Sárgulnak a levelek, kellemes, lágy õszi szellõ lengedez, mely  tudatja, hogy itt az õsz.

Ez egyben a szezon végét jelzi a Tõsfürdõben. Az elmúlt évek hagyományait megsza-
kítva idén szeptemberben is nyitva voltunk, köszönhetõen a hosszúra nyúlt nyárutónak.

Számos változás történt az év folyamán. Egy részüket a vendégek is láthatják, más részük a gördülékenyebb üzemelést
szolgálja. A fejlesztések sora nem ért véget, folyamatosan dolgozunk a fürdõ korszerûsítésén, fellendítésén. Néhány
éven belül, de az is lehetséges, hogy a következõ szezonig sikerül elindítanunk néhány újat.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak a fürdõ felújításához és
szépítéséhez. Külön köszönetet mondok azoknak a kertészeknek, akik növényekkel és munkájukkal segítettek bennünket.
Sokan dicsérték az új virágágyásokat.

Elõre elárulok annyit, hogy a 2012-es szezonnyitásra elsõsorban a gyermekeknek készülünk új meglepetéssel.
Szeretettel várunk mindenkit a következõ év tavaszán! Czinege Orsolya

Köszönöm a
Tõsfürdõ dolgo-
zóinak a munkát
és a kitartást,
hogy a szezon
alatt – kiváltképp a
hosszú meleg napokon és
az éjszakai fürdõknél –
helytálltak.

Czinege Orsolya
fürdõvezetõ
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LAKITELEKI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
Egyesületünk (LNE), a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) sokadik gyermekeként

született 2010. október 21-én. Tagjaink olyan családok lehetnek, akik legalább három gyer-
meket nevelnek illetve neveltek fel és Lakiteleken vagy annak környékén élnek. Az egyesület-
nek jelenleg 19 család a tagja és nyárlõrinciek is vannak közöttünk. 

Az elmúlt 11 hónapban sok minden történt velünk. Íme néhány esemény:
– Decemberben ismerkedési délutánt tartottunk társasjátékozással, zenehallgatással,

süteményezéssel.
– Februárban farsangoltunk vidám vetélkedõkkel. A kecskeméti egyesület meghívott bennünket a

Házasság Világnapja címû rendezvényére.
– Márciusban bekapcsolódtunk az Európa szerte megrendezett konferencia sorozatba. Elõadást

tartottunk a Család és egészségmegõrzés címmel. A Népfõiskolán találkozhattunk Gyurkó Katával a
NOE fõtitkárával. Nagy számban részt vettünk a József-napi faültetésen a Templomparkban.

– Áprilisban a „régi óvoda“ udvartakarításán csak „nagycsaládosok“ voltak. A NOE budapesti köz-
gyûlésére és a Nagykovácsiban tartott vezetõképzésre is elutaztak néhányan.

– Májusban Tiszaugon ingyenes képzés, Budapesten választmányi ülés volt.
– Június elején a Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete a lakitelekieket is vendégül látta a gyer-

meknapon. Ekkor írtuk alá a KINCS Egyesülettel az együttmûködési megállapodást. Június végén
gyermekeink úszótáborban vettek részt egy pártoló tagunk és a Népfõiskola jóvoltából. Készülõdtünk
a Széna vagy Szalma rendezvényre. Nagyon hangulatos napokat töltöttünk el együtt, amikor gyer-
tyákat öntöttünk, táskákat batikoltunk, majd ajándékokat csomagoltunk a gyermekeinkkel együtt. 

– Júliusban ott lehettünk a Széna vagy Szalma rendezvényen, amelyet ezúton is nagyon köszönünk
a szervezõknek, és azoknak is, akik ötleteikkel, tanácsaikkal, adományaikkal segítettek bennünket.

– A nyár folyamán többször jártunk a kecskeméti Katona József Színházban kedvezményes áron.
– A felnõttek közül többen ingyenes továbbképzésen is voltak.
– Szeptemberben önkéntes képzésre megyünk Kecskemétre.
– Az év folyamán több alkalommal sikerült adományt osztani tagcsaládjaink számára.
Mindezek mellett részt veszünk minden olyan pályázaton, amely bennünket érint, nekünk szólhat.
A NOE által bevezetett kedvezményt adó üzletek sorába 3 lakiteleki, 1 tiszaalpári és 1 nyár-

lõrinci vállalkozót is beléptettünk. A NOE kártyával rendelkezõk 10 % kedvezménnyel vásárolhat-
nak az „Éden“ Zöldség és Gyümölcs boltban, és Bánföldi Ferencnél Nyárlõrincen, 5 % ked-
vezménnyel az Egészségtárban, a Magyar Pékek 2009 Kft lakiteleki és tiszaalpári mintaboltjában,
valamint Tiszaalpáron az Ady E. u.83-85 sz. alatti Família ABC-ben.. Köszönet érte Faragóné
Prikkel Brigittának, Bánföldi Ferenc népi iparmûvésznek, Tombácz Ferencnének, Radics
Istvánnak és Radicsné Karai Gabriellának. A Széna vagy Szalma rendezvényen is születtek ked-
vezmény megállapodások. Apró Tamás fajátékkészítõ Kecskemétrõl, és a YART fajátékkészítõ
Szigetújfaluról 10% kedvezményt ad minden vásárláskor. Nekik is köszönjük, hogy bõvíthettük az
országos listát, amely a NOE honlapján megtekinthetõ.

A Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete azért alakult, hogy összefogja a helyi és
környékbeli nagycsaládokat. Tevékenységünkkel és rendezvényeinkkel szeretnénk elérni,
hogy az itt élõ nagycsaládok olyan igazi összetartó közösséget alkossanak, amely
közvetíteni tudja a család és ezen belül is a nagycsalád értékét, értékességét
településünkön. Éppen ezért a LNE szeretettel várja soraiba a lakiteleki, nyárlõrinci, vagy
akár tiszaugi nagycsaládokat. Minden tagunk szívesen áll az érdeklõdõk rendelkezésére.

Elérhetõségünk: nagycsaladosokegyesulete@lakitelek.hu Hontiné Fazekas Brigitta

Kozma Gyula 
(1903-1994)

naplójából idézünk...
3. 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 a háború borzalmaira emlékezve:
Csallóközben megtaláltuk a mieinket, majd  a Gellért nevû faluba

kerültünk. Itt kihúztuk a telet márciusig. Itt meg kell említenem az
emésztõ bizonytalanságot, a sok-sok kósza hírt. Már akkor az
otthonom meg volt szállva, folyt kegyetlenül az én drága Pestem
ostroma, az õrült, kegyetlen németek dühükben odadobtak mindent,
romboltak és romboltak. A bajtársaim között volt mindenféle korú,
jobb módú, szegényebb, családos, nõtlen. Aki amivel tudta, elûzte a
gondolatait, töprengését... kártyázott, udvarolt vagy üzletelt. Én írogat-
tam a naplómat, tisztálkodtam, irtottam a tetveket magamról. Gelléren
az iskolában voltunk szállásolva, a földön szalmán. Mikor a többiek kár-
tyáztak vagy már lefeküdtek, én a kályhában tüzelgettem, a lavórban
lemosakodtam tetõtõl talpig, amit levetettem, azt kimostam és a lavór-
ban fõztem jó sokáig. De reggel mire már felébredtem, a gatyakorcban
a hasamon egy hatalmas tetût fogtam. Azt mondták az odavalók, hogy
ruszinok laktak elõttünk ott, fogolyfélék vagy internáltak voltak.
(Nagyon féltem a flektífusztól, láttam ilyen zsidókat, a 42 fokos láz
megölte õket, mozgó csontvázak voltak...)

Amint fentebb írtam, ki ezt, ki azt tevékenykedett, de azért katonák
voltunk, és valami fegyelem azért volt. Õrséget kellett állni, legalábbis
éjjel a gépkocsiknál, két óránként váltottak. Volt, hogy 2-3 helyett áll-
tam õrséget, adtak tíz pengõt egy helyettesítésért. Ez nem anya-
giasságból történt, hanem volt nekik, vagy a kártyán nyerték, vagy
eladtak valamit; esetleg csereberéltek valami csecsebecsét, gyûrût
vagy szelencét. Nekem meg kellett a pénz. 

A falusiak, hogy a közelgõ ellenség kezébe ne jusson, a felesleges
hízókat levágták, mi katonák, akiknek pénze volt, vett húst. Én mindig
zsírnak valót vettem, kisütöttem, üres konzerves dobozba tettem a
zsírt, ami késõbb a fogságban nagyon jól jött! (Már megint elkanya-
rodtam a lényegestõl, de sajnos a szálak szorosan összetartoznak,
és mindennek megvan a miértje.)

Tehát az egyik õrségváltáson a havas éjszakában eljutottam a két-
ségbeesés végpontjáig. A gondolatok vadul zúgtak a fejemben, nincs
már nekem otthonom, családom, feleségem, gyermekeim. Végigvonult
rajtuk a front. Jöttek a vad hírek, egyik ilyen, másik olyan... 

Elfogott a végsõ kétségbeesés. Miért vonszolom ezt a nyomorult
életemet. Nincs már kiért vagy miért! Ha odaért a front, megölték õket,
mert ha a gyerekeket bántották, az anyjuk megvédtem, de ha anyju-
kat bántották, a gyerekek védték, így biztosan megölték õket... vagy
ha a szomszédban sivalkodtak a népek, a kamrában volt rengeteg
méreg, permetezõszer, nikotin, arzén, tán kétségbeesésükben mérget
ittak... Vadabbnál vadabb gondolatok keringtek az agyamban, ame-
lyek nem is jártak messze az igazságtól, sok helyen meg is történtek... 

Aztán én meg minek éljek, ha nincs kikért.. úgyis itt a vég, az õrült
németek bevetik a csodafegyvert (szerencsére nem is volt nekik!),
nem marad életben senki! Nincs már szanitész, nincs már
egészségügyis, vöröskereszt, nincs már hadikórház, lebombázták,
legázolták az apokalipszis lovai... az orvosok is meghaltak..

Felkiáltottam, hogy miért hordom a rongy életem, ha megsebesülök,
órákig,  vagy napokig szenvedhetek, míg elpusztulok. 

Itt a karabély a vállamon, nincs már nékem senkim, semmim!... 

Folytatás a következõ számban!       Czinege Edit

A KÖNYVTÁR  RENDEZVÉNYEI
Október 

ELÕADÁSOK:

Okt. 4. 18 óra  Biztosítás - biztonság?
Elõadó: Sallai András biztosítási alkusz
Okt. 5. 18 óra  Hogyan takarékoskodjunk?
Elõadó: GOMBOS LAJOS, a Lakiteleki Tak. 

Szöv. elnök ügyvezetõje
Okt. 7. 18 óra Karma - Sorskarma - Szabad
akarat Elõadó: Dr. Turai G. Kamil esztéta, 

fõiskolai docens 
Okt. 19. 18 óra  Egy misszionárius Afrikában:
Koponyák földjén. ea: Dr. Szilvási József fõis. rektor
Okt. 26. 18 óra  Egy misszionárius
Afrikában. 2. rész(Dr. Szilvási József)
KÖNYVVÁSÁR:
Okt. 11. 14-17. Feleslegessé vált, használt köny-
veinket jelképes áron kínáljuk megvásárlásra. 

Olvasóink késedelmi díj nélkül visszahozhatják
a lejárt határidejû dokumentumokat!!!

KIÁLLÍTÁSOK:
Okt. 7. 19 óra G. Katona Tibor
festõmûvész kiállításának meg-
nyitása
Nov. 25. 18 óra Színes világunk. N. Virók
Csilla festménykiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Turai G. Kamil

TANFOLYAMOK:

Angol kezdõknek: Okt. 10-tõl hétfõnként 17 órától
Angol haladóknak: Okt. 13-tól csütörtökönként 17 órától

KÖNYVTÁR ÓRÁK:
Minden hónap 2. kedd 10 óra

Rendhagyó környezetismereti óra:
Minden hónap 4. kedd 10 óra

Óvodás csoportok fogadása:
Szerdánként délelõtt

Kézimunka szakkör:
Szerdánként 14 órától



Kedves Olvasóink!

Szeptember 1-jén az általános iskolában, szeptember 3-án a fel-
nõttoktatásban, a dolgozók gimnáziumában is megkezdõdött a
tanítás. Ebben a tanévben iskolánk húsz tanulócsoportjába 428 gyer-

mek jár, a Németh László Gimnázium 10. és 12. évfolyamán pedig negyvenheten
tanulnak. A Lakiteleki Újság megjelenésének hetében még jelentkezhetnek azok,
akik szeretnének középiskolai osztályainkhoz csatlakozni. A 10. évfolyamra azok is
beiratkozhatnak, akik szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Szeptember elsõ heteiben minden osztályunkban szülõi értekezleteken ismertettük a
tanévvel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, az iskolai munkatervbõl az
évfolyamokra háruló feladatokat. Kollégáim nevében is szeretnék köszönetet mondani
mindazok munkájáért, akik a szülõi munkaközösségben dolgozva segítették iskolánkat.

A Szülõi Közösség választmányi ülésére szeptember 23-án, pénteken került sor. A
vezetõség, melyet a jelenlevõk egyhangúlag megerõsítettek tisztségükben ismertette a
2010-2011. tanév pénzügyi beszámolóját, majd a 2011-2012-es tanév feladatairól esett szó.
Elöljáróban annyit, hogy a hagyományos Erzsébet-Katalin bál november 19-én, szombaton
lesz. Nagy szeretettel várunk mindenkit! A Szülõi Közösség választmányának vezetõi:
Dakóné Harkai Csilla, Lovas Ferencné, Mészárosné Révész Erika, Verzár Csabáné.

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány ismét pályázatot írt ki beiskolázási támogatás
elnyerésére. Idén hatvannál több család kért majdnem száz általános iskolás korú
gyermek számára segítséget. Közel négyszázezer forint összértékben döntött a
kuratórium a támogatásokról. Ezek odaítélésének egyik szempontja volt, hogy az egy
fõre jutó kereset 50.000 Ft alatt legyen a családban. Köszönjük, hogy adományaikkal,
1%-os adófelajánlásaikkal lehetõvé teszik, hogy segíthessünk!

Iskolánk a Lakiteleki Népfõiskolával közösen idén 17. alkalommal szervez orszá-
gos történelmi versenyt, melyre általános iskolások és középiskolások jelentkezését
is várjuk. A nándorfehérvári csata után 555 esztendõvel témánk a Hunyadiak
kora és a török hódoltság idõszaka. Mindkét korosztály gyõztes csapata 2012
nyarán Nándorfehérvárra látogat a központi ünnepségre.

A TÁMOP 3.3.2 pályázat fenntartásából adódó kötelezettségünk volt erdei isko-
la szervezése diákjaink számára. A Boros Józsefné és Váradi Erika által vezetett
remekül sikerült táborozásról a résztvevõk ekképpen számoltak be:

Erdei iskola a Szelídi-tónál!

Alig kezdõdött el az iskolában a tanítás, mi máris egy másik iskolába indultunk. 36
alsós és felsõs tanuló mehetett el a Szelídi-tónál lévõ erdei iskolába. 

Nagyon jó volt minden! Voltunk tó-túrán, (gyalog, a tó körül ismerkedtünk a
növényekkel, és csónakkal a tavon a madarakat lestünk meg) lovasbemutatón, ahol azt is
láthattuk, hogyan ül a ló kutyapózban, fürödtünk sokat a tóban és csúszdáztunk is az
óriáscsúszdán!

Mindemellett volt akadályverseny, sportverseny, kézmûves foglalkozás, ahol képeket
készítettünk és korongoztunk. Egyik délután pedig kalocsai képet festettünk és cserép kis
cipõket is, amit meg is kaptunk.

Izgalmas volt az éjszakai csillakeresés is! Éjfélkor ébresztettek minket, és több mint
száz csillagot kellett megkeresnünk!Reggelente tornáztunk, majd következet a
szobaszemle. Sajnos, a rendrakásban, ágyigazításban nem mindenki remekelt! Utolsó
este volt a Ki mit tud? és a Disco. Jól sikerült ez is! 

Olyan jó volt ez a hét! Gyorsan elröpült! Annyi program volt, hogy nem is volt idõnk azon
szomorkodni, hogy nincs itt anyukánk. Ráadásul a szülõk annyi ételt, italt küldtek, nehogy
éhen haljunk, hogy pici kis szabadidõnkben mindig azt etették velünk a tanító nénik.

Jövõre is visszamennénk, ha lehetne!!
Köszönjük!

Minden szülõ nevében – akinek gyermeke eljutott ebbe a táborba – szeretnék
köszönetet mondani az Eötvös Iskola vezetõségének, és a tábor vezetõinek, Erika és Edit
néninek. Köszönjük, hogy elmehettek, szórakozhattak, sok érdekeset láthattak, tanulhattak
gyermekeink. Köszönjük, hogy vigyáztak rájuk a tanító nénik.

Annyi élménnyel jöttek haza a gyerekek, hogy egész hétvégén csak azt hallgattuk.
Borsosné Szabó Ildikó

A VBM (Vesd Bele Magad) Programban résztvevõ 4. a osz-
tályosok október elsején találkozón vesznek részt Szolnokon.
Csapatuk – Vargáné Darabos Márta és Pádár Erzsébet tanító
nénik vezetésével a „Tökduda“ nevet választva vesz részt a
játékokban. Indulót és saját logót is terveztek. Ezzel a névvel
szeretnének más osztályokat is a programba csalogatni, „össze-
dudálni“. A saját kiskert gondozása mellett, egészséges

táplálékot is fogyasztottak – saját termésbõl. Készítettek salátákat, fõzelékeket.
„Farmlátogatáson“, kiránduláson vettek részt a lakiteleki gazdáknál. A szülõk sokat segítet-
tek a gyerekeknek. Sok ismeretet szereztek a tevékenységek közben. Folytatni szeretnék
a programot a jövõben is. Várják a többi osztály jelentkezését. 

Társulásunk fenntartói tanácsa még a nyáron hagyta jóvá, hogy az Eötvös Iskola
lakiteleki óvodai és lakiteleki iskolai tagintézményei indulhassanak a TÁMOP 3.1.7 referen-
ciaintézményi pályázaton. Ennek keretében lehetõségünk nyílik arra, hogy azokat a jó
gyakorlatokat, melyeket több éve kínálunk gyermekeinknek, tanulóinknak megismertessük
más óvodákkal, iskolákkal is. A referenciaintézményi címet nem adják könnyen, ki kell
érdemelni. Ennek elõfeltétele volt, hogy szakértõk tanulmányozták pedagógiai progra-
munkat, szervezeti és mûködési szabályzatunkat, mérési-értékelési rendszerünket,
házirendünket, jó gyakorlatainkat, majd helyszíni ellenõrzésen gyõzõdtek meg az
intézményekben folyó munka színvonaláról. Iskolánk három jó gyakorlatát, az Adventi udvar,
a KönyvTÁRva-nyitva, valamit a Lurkó tábor rendezvényeket a bizottság kiválóra
minõsítette. Iskolánk munkájáról pedig a következõt írták a jegyzõkönyvbe:

„Az iskola pedagógiai alapdokumentumai szakmailag igényesen, az iskola sajátossá-
gait figyelembe véve készültek el. Gazdag kínálatot terveznek a gyermekek sokoldalú
fejlesztése céljából, különös gondot fordítva a sajátos nevelési igényû gyermekekre, a
hátrányos helyzet csökkentésére, az egyéni fejlesztésre. A készség- és képesség-
fejlesztés, a tanulóközpontú tevékenykedtetõ pedagógiai eljárások beépültek a minden-
napok gyakorlatába.

A digitális kompetencia szintén központi szerepet foglal el a nevelésben annak fen-
ntartásával, hogy a mentális fejlesztés, a lelki egészséggondozás terepének is tekintik.
Az iskola partnerkapcsolatai sokszínûek, tanórán kívüli és tanórai tevékenységét külsõ
szakmai szervezetek bevonásával élénkíti. Intézményi önértékelése alapos, részletekbe
menõ. Az összehasonlító elemzések és a levont következtetések, a megtervezett
fejlesztések igényes és mélyreható szakmai munka eredményei. Az iskola gyakorlott
pályázó, az innovációs tevékenység folyamatos. Arculatát számos egyedi vonás jellemzi."

Az elõminõsítés maximális 21 pontjából 20 pontot kaptunk. Örömmel jelenthetem, hogy
az óvodában folyó munkát is kiemelkedõen jónak ítélte a bizottság, s õket is kiválóra
minõsítették. 

A Szülõi Munkaközösség október 14-én, pénteken 14-16 óráig, 15-én, szom-
baton pedig 8-12 óráig jótékonysági ruhavásárt szervez a Mûvelõdési Házban.
A jó állapotban lévõ ruhákat, cipõket, kabátokat, játékokat 13-án, csütörtökön
15-18 óráig várják a helyszínen, hogy válogatás, rendszerezés után pénteken
és szombaton jelképes áron áruba bocsássák azokat.

A Tölgyfa Sportegyesület hírei

Birkózás
2011. szeptember 17-én Mezõhegyesen rendezték meg a Csanádi István gyermek és

diák emlékversenyt, melyre közepes mezõny gyûlt össze: 10 egyesület 50 indulóval vett
rész a megmérettetésen

Eredmények: II. helyezést ért el 50 kg - os súlycsoportban    Lovas Gergõ
69 kg -os   súlycsoportban   Berente Erik

I II. helyezést ért el    50 kg -os súlycsoportban     Futó Richárd

Gratulálunk versenyzõinknek és Balla Attila edzõnek!

A Tölgyfa Sportegyesület 2011. október 8-án, szombaton 10 órakor rendezi hagy-
ományos õszi birkózóversenyét az általános iskola tornatermében. A belépés in-
gyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Az eddigi 10 alkalommal Interszõnyeg Kupa
néven vált ismertté a viadal, s vonzott alkalmanként 100-120 versenyzõt az ország számos
pontjáról, s határainkon túlról is. Köszönjük minden támogatónk, s a kupát felajánló Tõzsér
Tamás segítségét, hogy versenyeinket eddig színvonalasan megrendezhettük. 2011-ben
EÖTVÖS KUPA néven indul az új sorozat, reméljük a korábbiakhoz hasonló sikerrel. 

Birkózó szakosztályunkba szeretettel várjuk az általános iskolás korú fiúk
jelentkezését. Edzéseinket hétfõn és szerdán délután fél öttõl fél hétig tartjuk az
iskola tornatermében.

Hagyományõrzõ Egyesület és Lövészklub

Szeptember 23-án tartotta elsõ foglalkozását hagyományõrzõ egyesületünk
Heinrich Gábor vezetésével. A közel száz jelentkezõbõl az elsõ foglalkozásra
ötvenegy gyermek, közöttük sok leány jött el. Bízunk abban, hogy mindegyikük
megmarad a késõbbiekben is, s olvasóink is találkozhatnak majd velük a községi
ünnepségeken, nyári táborozások, sportversenyek alkalmával.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7. oldalszeptember



Az üdvösség Isten ajándéka, de azért fáradoznunk is kell
Dr. Bábel Balázs érsek atya szentbeszéde szeptember 18-án,

Lakiteleken az évközi 25. vasárnap evangéliumáról ( Mt.: 20, 1-16a)

( Részletek)
Szüret idején a szõlõmunkásokról szóló példázat mintha egybevágna a

mezõgazdasági munkálatokkal . Elsõ hallásra mi magunk is igazat adunk azok-
nak   reggeltõl zúgolódó munkásoknak, akik csak annyit kaptak, mint akik az utol-
só órában érkeztek arra gondolva, hogy hol van itt a szociális igazságosság? 

Ez a példázat azonban fölülemelkedik a munkabérek és a munka viszonyán.
Vissza kell nyúlni egészen a gyökerekhez, magának a szõlõnek a biblikus
értelmezéséhez és annak a nagy isteni tervnek a mélyébe kellene belepillanta-
nunk, ami az üdvösséget jelenti, ehhez azonban  maga a példázat is csak hason-
latot tud elénk adni. 

A választott nép úgy tartotta, hogy õk jelentik, õk adják ki Isten szõlõskertjét. És
ahogy egy jó gazda gondozza a szõlõskertet, úgy van Isten a választott néppel is.  (…)

Jézus gondolkodásában már nem az egész szõlõskert van benne, hanem õ
maga hasonlítja saját létét a szõlõtõkéhez. Azt mondja: „Én vagyok a szõlõtõ, ti
a szõlõvesszõk“ és bennem kell, hogy legyetek, mert ha nem vagytok bennem,
akkor lemetszenek benneteket, mint a haszontalan szõlõvesszõket és tûzre vet-
nek majd. Tehát ez a kapcsolat most már nem egy messzire vonatkozó kijelen-
tés, hogy az Istennek van egy területe, van egy népe, hanem maga Jézus
azonosítja magát a szõlõtõkével. Mi pedig olyan szorosan kell, hogy kapcsolód-
junk Hozzá, mint az élõ szõlõvesszõk.     

Nagyon jó, hogy az Úrjézus nem definíciókat, nem meghatározásokat mondott
Isten országáról, mert akkor azt nem lehetne tovább vinni, tovább gondolni. (…)
Isten országának azt az oldalát emeli ki Jézus a példázatában, hogy az Isten
üdvözítõ tette, az õ megváltása és kegyelme és az azt magában foglaló
üdvösség az nem olyan, mint a munkabér. Nem úgy vagyunk vele, mint ahogy a
szõlõmunkások gondolták, hogy mi ennyit dolgozunk, nekünk ennyi fog járni,
hanem az mindig megmarad ajándéknak. 

A megigazulás körébe visz vissza bennünket ez a példázat, ami különösen a
reformáció  idején lett központi kérdéssé. Ugyanis a hitújítók azt mondták, hogy
az ember nem a tettei által, hanem a hit által üdvözül. Komolyan hisz az Istenben
és Isten mintegy ajándékot adja az üdvösséget az ember számára. A katolikus
egyház azt mondta, hogy a cselekedetekre is szükség van ahhoz, hogy mi az
üdvösségre eljussunk. Azt lehet mondani, hogy olyan széles választóvonal volt ez
a megigazulás kérdésében, ami fölött a mai napig majdnem vitatkozni lehetett.
Kétezerben a megigazulás kérdésében – éppen Augsburgban, ahonnan a refor-
máció lutheri ága elindult – ott írták alá azt a megegyezést, hogy valamiképpen
mindannyian ugyanazt gondoljuk, csak más oldalról közelítjük meg. Mert a refor-
mátorok sem azt mondták, hogy elég hinni, hanem azt mondták, hogy az
embernek dokumentálnia kell az életével, hogy õ Istenhez tartozik. Mi pedig arról
az oldalról közelítjük meg, hogy az Üdvösség Isten ajándéka, de azért fáradoz-

nunk is kell. Ez a mi gondolkodásunkban egymást kizáró fogalom, mert amikor mi
ajándékot adunk, akkor általában nem kérünk ellenszolgáltatást. Jóllehet azért
bennünk van az, amikor valakinek ajándékot adunk  –   akár egy lakodalomkor –
hogy  mit is adtak õk nekünk annak idején? Hát legalább annyit vissza kell adni.
Vagy mit fogok tõle kérni névnapomra? Hát legalább ezt nekem is vissza illik adni.
Isten azonban azt mondja nekünk, hogy ezt ajándékba adom nektek, meg nem
szolgálhatjátok, mégis cselekednetek, fáradoznotok kell érte. (…)

Isten annak   is azt adja, aki kisgyerek korától mélyen  hívõ,   cselekede-
teiben próbálja megvalósítani az evangéliumot, mint annak,aki a jobbik lator mód-
jára az utolsó pillanatban tér meg. Mert mind a kettõhöz irgalmas az Isten és mind
a kettõnek olyan ajándékot ad, ami fölülmúlhatatlan. Az az egy dénár nem a pénzt
jelenti, hanem magát az Isten országát és magát az Istent. Hiszen az Isten orszá-
ga az Jézusról szól.  (…)

Bennünk azért ott lakozik mindig az a hátsó gondolat, hogy :  igazságos dolog
ez? Visszaemlékszünk, hogy a rendszerváltás idején nagyon sokan megjelentek
a templomban, akik annak idején nem jártak. Azok akik mindig kitartottak, azt
mondták: most jönnek ezek? Most akarnak valamit? Kétségtelen, hogy többféle
ember volt ekkor. Olyannal is találkoztam – akkor Budapesten szolgáltam – akit
titkon megkereszteltetett a nagymama, magas beosztású rendõrtiszt volt az apja,
kereste a keresztlevelét, mert nem tudta, hogy hol volt megkeresztelve.  Nehogy
hátránya legyen neki ebbõl. Nem tudom hány telefont kellett lebonyolítanom, mire
rájöttünk arra, hogy hol van megkeresztelve. Aztán voltak olyanok is, akik azt
mondták: kanyarodik az út, nekünk is kanyarodni kell vele, hátha így lesz ebbõl
valami hasznunk.   Voltak  olyanok is, akik akkor döbbentek rá arra – talán tudat-
lanságból, talán a hit kellõ  fölajánlása nélkül – hogy mi ezzel nem találkoztunk.
Ugyanis a hithirdetés nem jutott el hozzájuk.  Akkor jöttek rá és onnan kezdve
megmaradtak hûségben. Egy megtérést felnõtt fejjel mindenkitõl nem hogy el
lehet, el kell fogadni. Akik gyerekkoruktól kezdve benne voltak még az egy-
házban, olyanok is érzik sokszor, hogy elég lagymatag keresztény voltam én. És
meg kell térnie.  A szentek életében látjuk – bár nem voltak õk Istentõl elru-
gaszkodott tékozló fiak – hogy egyszer csak rájöttek arra, hogy nekik komolyab-
ban kell venni a keresztény életet és megtértek.  Ez az egy dénárnak a példáza-
ta, hogy aki reggel, vagy este jön, végül is az Isten irgalmából ugyanazt kapja. 

És még egy. Ma már ismerjük a munkanélküliségnek a fogalmát.   Egy olyan
ember, aki tényleg munkás életet élt, annak borzasztó dolog, ha nem talál munkát
és munkanélkülivé válik. Persze vannak, akik jól érzik magukat benne, de az
emberek jó részének lelki problémát okoz, hogy  munkanélküli. Szeretne elhe-
lyezkedni, de nem talál munkát. Azért azok a piacon ácsorgó emberek,   sem
voltak könnyû helyzetben, akik arra vártak, hogy fölfogadják õket.  Aki reggeltõl
ott volt, az tudta, hogy neki van biztos munkája és  a végén kap valami fizetséget,
de aki napközben  jött, akit nem fogadtak föl  annak nem volt lelkileg könnyû a
helyzete. Így az, aki fiatal korától kezdve benne él a hitben,   nem tudja fölfogni
annak az életét, aki megmaradt egy tétovaságban, egy keresésben és nincs
komoly hite, nincs reménye. Melyiknek jobb lenni? Annak, aki reggeltõl  ott van a
munkában. Aki fiatal korától tudja, hogy mi az életcélja, mint annak, aki csak
késõbb döbben rá arra. Tehát az Isten irgalma  megmutatkozik azokon is, akik
reggeltõl kezdve beálltak az Úr szõlejébe. Nem szabad irigykedniük, mert tudják,
hogy õk az atyai házban vannak és meg fogják kapni a dénárt, az Isten országát.

Tehát ez a példázat, éppen a dogmatikának ebbe a nagyon nehéz kérdésébe;
a megigazulásba, az Isten irgalmába és az Isten igazságosságába enged bepil-
lantani. Mert mi emberek nem tudunk általában egyszerre irgalmasok és igazsá-
gosak lenni. Gondoljunk egy tanáremberre. Év végén osztályozni kell a gyereket.
Igazság szerint meg kellene buktatni, mert nem tud, de aztán eszébe jut az, hogy
szerencsétlen családi körülményei vannak, betegeskedett is a gyerek, millió más
dolgot is egybevesz és azt mondja: át kell engedni. Ott az irgalom gyõzött, a külsõ
szemlélõ elõtt az igazságosság sérült.   (…)

Tehát ez a példázat szóljon hozzánk ezen a vasárnapon, hogy egyaránt
köszönetet mondjunk Isten igazságosságáért és irgalmáért. Mi, akik itt vagyunk
már az Úr szõlejében, azért is adjunk hálát, hogy a meghívást a szõlõbe meghal-
lottuk és itt vagyunk. Imádkozzunk azokért, kik még kívül állnak, hogy õk is eljus-
sanak – ha máskor nem, napszállta elõtt – az atyai házba. 

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

„Éljetek tehát ti is Krisztus evangéliumához méltóan.“ (Fil.: 1,27)
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„Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik
fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is
titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek õket.“ (1Thessz. 5: 12-13)

Isten fenti kérésének engedelmeskedett a Lakitelek – Nyárlõrinci Református
Társegyházközség, a Tiszaalpár Református Szórványgyülekezettel
egyetemben. Lelkészünk Szabó Tamás nagytiszteletû úr pontosan 20 éve
szolgál gyülekezeteinkben. Hisszük, hogy érezte az elmúlt években iránta
való tiszteletünket. A szeptember végi ünnepséggel még inkább kifejezhettük
iránta való szeretetünket. Több hetes titkos készülõdés elõzte meg szeptem-
ber 25-ét. Mindenkinek a szíve tele volt várakozással, és kíváncsisággal:
Vajon mit szól majd tiszteletes úr meglepetésünkhöz. Úgy gondoljuk nem val-
lottunk szégyent a szervezéssel, az egész ünnepi nap levezénylésével. Sokan
elfogadták meghívásunkat, és köszöntötték Szabó Tamást ezen a szép kerek
évfordulón. Isten áldja meg közöttünk végzett további szolgálatát! Kérjük,
maradjon addig közöttünk, amíg van mondanivalója a számunkra, amíg Isten
engedi neki, hogy hirdesse az evangéliumot közöttünk. 
Isten áldja meg Tiszteletes Urat az õ szerettei körében!

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak ünnep-
ségünk zökkenõmentes lebonyolításához. Köszönjük a kétkezi munkákat, a
dolgos kezeket, a pénzbeli adományokat, és minden egyéb felajánlást, segít-
séget, amit kaptunk Lakitelekrõl, Nyárlõrincrõl és Tiszaalpárról.

Lakitelek - Nyárlõrinc Református Társegyházközség Presbitériuma

MINDENKI SZÁMÍT…
„Jézus ekkor így szólt: Vajon nem tízen tisztultak-e meg?

Hol van a többi kilenc?...“ (Lukács 17,11-19)

2011 októberében népszámlálás lesz Magyarországon. Célja, hogy minél
teljesebb, hitelesebb képet alkothassunk környezetünk és az egész ország
állapotáról. Ebben az állapotfelmérésben beletartozik az emberek lelki
kötõdésének feltárása is. 

Forgatom a szórólapot. Mondatok ragadnak meg: „Az adatlapon szereplõ
kérdés nem azt akarja megtudni, hogy vallásosak vagyunk-e, ill. mennyire

vagyunk aktív reformátusok?“
Hát igen! Jézus ennél többre kíváncsi!
Vissza a szórólaphoz: „Van-e olyan kapcsolatunk a reformátussággal, amit

meghatározónak érzünk?“ Ilyenkor októberben emlékezünk meg és valljuk
meg kapcsolatunkat a reformátussággal, az anyaszentegyházzal, miközben
buzgón énekeljük: „Az egyháznak a Jézus a fundamentuma“ (RÉ 392).

Ismét a szórólapról: „Meggyõzõdésünk, hogy a református identitás, öna-
zonosságtudat, mint olyan, sajátos, össze nem téveszthetõ értékszemléletet
képvisel hazánk történelmében és a mában, ami képes az Ön számára is
könnyen felismerhetõ közösséget alkotni.“ Egy érzés kerekedik felül bennem,
miszerint minél jobban távolodunk az idõben a reformáció dátumától, annál
inkább veszítjük szem elõl, tévesztjük össze az értékszemléletét. Talán azért
vagyunk ilyen kevesen, mert nem ismerjük fel környezetünk, és önmagunk
életvitelében ezt a sajátos, össze nem téveszthetõ értékszemléletet?

Az a bizonyos október hónap 1517-ben pontosan erre az értékszemléletre
hívta fel a figyelmet, hogy nem minden, hanem mindenki számít. Ezt kellene
minden megemlékezõnek, minden megemlékezésnek üzenetként hordozni
és továbbadni. Miközben bõszen számlálunk, mi is megszámláltatunk.  Jézus
figyel! És számlál minket!

A történet szerint tízen gyógyultak, tisztultak meg (Lukács 17:14), és ezért a
gyógyulásért csak egy adott hálát. Szemmel láthatólag összement a társaság.
A reformáció idejében egy hatalmas tisztulási folyamaton ment keresztül az
egyház. Innen szét- és visszatekintve szomorúan és fájdalmasan adunk
igazat Jézusnak, hogy számszerûen igen csak kevesen vagyunk, akik ezért a
megtisztulásért szívbõl jövõ hálával az Õ lábai elé borulunk… 

A kilence pedig hol van? 
És Te, hol vagy?
Igen! Neki mindenki számít! 

Gönczõ Sándor
hajósi lelkipásztor

ISTENTISZTELETEK RENDJE

2011. október 02.
8  óra  Tiszaalpár
9  óra  Lakitelek

11  óra  Nyárlõrinc
2011. október 9 - 16 - 23. 

9  óra  Lakitelek
11  óra  Nyárlõrinc

2011. október 29. Bûnbánati istentisztelet
17  óra  Nyárlõrinc
18  óra  Lakitelek

2011. október 30. HÁLAADÁS AZ ÚJ BORÉRT
9  óra  Lakitelek (úrvacsora)

11  óra  Nyárlõrinc (úrvacsora)
2011. október 31.  REFORMÁCIÓ  EMLÉKÜNNEPE

9  óra  Lakitelek
11  óra  Nyárlõrinc

2011. november 01. TEMETÕI ISTENTISZTELET
14 óra  Nyárlõrinc  (temetõi ravatalozó)
15 óra  Lakitelek    (ravatalozó mellett, 

Papp Kálmán fõgondnok úr síremlékénél) 

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

„Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel – 
szeretettel szolgáljatok egymásnak.“ ( Zsolt 100,2;  Galata 5,13. )
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Munkatársunk, 
Sváb Kovács Sándor

koporsója elõtt

Gyászoló Gyülekezet!

Évekkel ezelõtt a lakiteleki népfõiskolán, a
Széchenyi terem elõtt megállított:

– Kérdezhetek valamit?
– Tessék, hallgatom.
– Lehet, hogy nem pontosan idézem, sõt

valószínû, hogy csak a lényegét, a tartalmát mon-
dom annak, amit az elõbb hallottam, és az
elõadót elfelejtette mondani az idézet
szerzõjének a nevét: sírunk amikor a világra
jövünk, amikor megszületünk, de körülöttünk
mindenki nevet és mosolyog, és úgy kell élnünk, olyan legyen az életünk, hogy amikor el-
megyünk, amikor meghalunk, akkor mi mosolyogjunk, körülöttünk pedig mindenki sírjon. Tetszik
érteni, ugye? Tanár úr, nem tudja, ki írta, ki mondta ezt?

Nem tudtam, ma sem tudom, és amikor ma, a temetése napján, a hajnali mennydörgésben
fölidéztem ezt az emléket, összeszorul a szívem.

Igen, aki körülötte élt, akik maradtunk még, valamennyien erõsen siratjuk Sváb Kovács
Sándort, munkatársunkat.

Siratjuk, mert lett volna még bõven dolga, tennivalója e földi létben, világban, családban,
munkahelyen.

Igen, a munkahelyén is, a lakiteleki Népfõiskolán, ahol a Portaszolgálat vezetõje volt.
Feleségemmel együtt mondom: erõsen megbíztunk benne. Becsületes hozzáállással, zokszó
nélkül végezte felelõs munkáját.

Az idén 20 esztendõs Népfõiskola egyik legrégebbi, 1992 óta munkatársa, nehéz kimondani:
volt.

Ebben a két évtizedben sokszor éltünk meg válságos, a létünket is csõddel fenyegetõ idõt. Egy
ilyen alkalommal, erõsen gondterhelten kérdeztem tõle:

– Hogy vannak? Mi újság?
Arcán a jellegzetes, mindentudó és együttérzõ mosoly:
– Újság az van, írnak mindenfélét. Inkább én kérdezem, ha szabad visszakérdezni: hogy tet-

szik lenni, mert mi akkor vagyunk igazán jól, ha jókedvûnek látjuk.
Az elmúlt két évtizedben nem egy alkalommal próbáltam az arcomat jókedvûre igazítani, de

Sándor is azok közé tartozott, aki átlátott rajtam, és most megvallom, hogy rendkívüli erõt
mozgósított bennem, a nem tolakodó, finomra hangolt együttérzõ mondat, tekintet. Közös
kincsünket, a munkatársakkal együtt mûködtetett Népfõiskolát féltettük. Úgy féltettük, hogy min-
denki tette a dolgát tisztességgel, jóakarattal. Ezt megkövetelte a Népfõiskola nemzeti
programjának megvalósítása, de megkövetelte több mint 50 munkatársunk munkahelyének
megtartása, családjuk megélhetése, biztonsága.

Sándor azok közé tartozik, akit a hetvenes évek második felében tanítottam a lakiteleki
általános iskolában. Sokszor mondogatta:

– A verseket még ma is tudom!  Fel is tudnám mondani õket, – kis szünet után hozzátette: –
egy kis segítséggel.

Kedves Sándor, most nekem kell egy kis segítség, hogy hibátlanul fel tudjam olvasni a hajnal-
ban leírt, búcsúzó gondolataimat. Most nekünk, Édesanyádnak, valamennyiünknek kell nem is
kicsi segítség, hogy könnyekkel küszködve ugyan, de tudomásul vegyük a Jóisten akaratát.

Tested a koporsóban, Te pedig az égi magasban, ott mosolyogsz immár, mi pedig elsiratunk
Téged.

Isten Veled, kedves Sándor!
Isten velünk, barátaim, gyászoló Gyülekezet!

Lezsák Sándor
Lakitelek, 2011. szeptember 15.

Kosztolányi Dezsõ: 

Halotti beszéd
Látjátok feleim, egyszerre meghalt

és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.

De nincs már.
Akár a föld.

Jaj, összedõlt
a kincstár. 

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló. 

Nézzétek e fõt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész

kõvé meredve,
mint egy ereklye,

s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének õsi titka. 

Akárki is volt õ, de fény, de hõ volt.
Mindenki tudta és hirdette: õ volt.

Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt

a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja

a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék“,
vagy bort ivott és boldogan meredt a

kezében égõ, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,

és szõtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,

hogy milliók közt az egyetlenegy. 
Keresheted õt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,

a múltba sem és a gazdag jövõben
akárki megszülethet már, csak õ nem.

Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.

Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse. 

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak õrája gondolt,

mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...“,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,

s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...“
Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra,

mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.
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MAKOVECZ IMRE
(Bp, 1935. XI. 20. - Bp. 2011. IX. 27.) 

Meghalt nemzetünk nagy fia, a világhírû építész, a Kárpát-
medence szellemi életének és egyedülálló mûvészetének,
stílusának istápolója. A népéért kiálló nemes - neves példaember
volt, akire ugyanúgy hallgathattunk, mint erdélyi társaink Kós
Károlyra, vagy Márton Áronra. Sosem hagyott cserben bennünket, szegény ma-
gyarokat. Ha kellett az egész világgal pörbeszállt nemzetünk, s az igazság; (munkatár-
sai, embertársai, közösségei), védelmében egyaránt. 

Makovecz Imre alkotásai, építményei; a mûvelõdési házak, temp-lomok, iskolák,
más középületek, az árvízkárosultak lakóépületei, önmagukért beszélnek. Öröm
azoknak, akik ma használják, azoknak is, akik majd gyönyörködhetnek bennük.
Remélhetõleg még századokig hírét viszik a MESTER zseniális tehetségének.

Mi, akik ismertük, becsültük Õt, felnéztünk rá. Támaszt leltünk benne közös törekvé-
seinkhez, terveinkhez. Nagyon fájlaljuk halálát. Sokat köszönhetünk neki, mert Õ
nemzetépítõ munkát vállalt a közéletben is. A civil társadalom mérvadó vezetõje, szá-
mos szervezet, közintézmény ötletadó gazdája és jeles képviselõje volt, pl. a Magyar
Örökség - díj alapításában fontos szerepet vitt.  76 évet élt velünk és értünk is. Nélküle
nehezebben fogunk boldogulni, jó útra lelni a jövõben. Munkatársai és tanítványai mel-
lett, a magyar nemzet alkotó erõi, emberek milliói fogják emlékét éltetni, határon innen
és túl. Követik példáját is; sokan és sokfelé, határtalanul. 

Hálás vagyok Istennek, hogy néhány évig, a Magyarok Világszövet-ségében együtt
dolgozhattam vele. Köszönöm pártfogó barátságát, amit az MVSZ székházának
felújításához adott segítsége, a Magyarok Házának újjáépítésére készített, de sajnos
meg nem valósított terve, s hajdani elköszönõ levelemre írott becses válasza tanúsít.
2008-ban, a Bethlen Gábor Alapítvány az Õ magyarság-szolgálatát is Teleki Pál
érdeméremmel jutalmazta. Örülök, hogy e kitüntetést oly szeretettel vette át, ahogyan
mi adtuk neki. Õ Teleki Pál szellemi örökségének nemcsak egyik hordozója. Rokona
abban is, hogy a tudós-államférfi emlékmûvét szülõvárosából kitiltották; a világhírû
építésznek pedig nem hagyták fölépíteni. Egy alkotását, a Farkasréti temetõ
Makovecz-ravatalozóját, azonban mindenki ismeri a fõvárosban. Innen kísérjük utolsó
útjukra szeretteinket: a Ravatalozó al-kotóját, Makovecz Imrét, Budapest szülöttét, a
magyar vidék fõépítészét is.

Isten áldja emlékét! Nyugodjék békében! Bakos István, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora

„Isten léte evidens. Nézzen meg egy falevelet! Hogyan lehet ilyet tervezni?
Szimmetrikus minden, s mégis egyedi. Milyen szellem az, amely mindezt fenntartja és
kormányozza? Mert a rendszer mûködik. Hacsak le nem téped a levelet, az örök
törvények szerint nõ meg. Jelen van egy állandóan megújuló, kreatív, felfoghatatlan
színvonalú, befoghatatlan méretû világ, amely nem valahol van, hiszen én is belõle
vagyok. Meg maga is, ahogy a kutya, a hernyó, a lepke, a felhõ meg minden létezõ.
Mindig fölfele mutogatunk, amikor a Jóistenrõl beszélünk, ami mókás, mert közben
Ausztráliában is fölfele mutogatnak, ami ugye épp az ellenkezõ irány. Pedig ha Istenrõl
beszélünk, körbe kellene mutatni. 

Ott van mindenben, bennünk is. A szeretetben, amely a kapcsolatkeresés elõszobá-
ja, egyben szülõszoba is: ott, és csak ott születik a megismerés. Intellektuális megis-
merés ugyanis nem létezik. Abban benne van az ítélet, a tetszik-nem tetszik. A
szeretet az egyetlen hatékony megismerõ erõ. Amikor megszûnik a tetszik-nem tet-
szik kettõssége, és õszintén érdekel, amit, akit látsz, akkor vagy képes a megis-
merésére. Azaz, ha szereted. Ez nem hit-, hanem ténykérdés. Annyira evidens,
hogy én nem is hiszek. Csupán nem vagyok vak. Azt viszont, aki erre a valóságra
rányitotta a szemünket, úgy hívják: Jézus Krisztus.“ (Makovecz Imre)

KÖSZÖNET minden szervezõnek, segítõnek, támogatónak!
A Lakiteleki Országzászló és az Emlékezés Harangja létrehozásában, valamint a
2011. augusztus 26-27-ei Kárpát-medencei testvértalálkozó és Honosítási Ünnep-
ség megszervezésében és lebonyolításában részt vett segítõk, támogatók:

Magánszemélyek:

Ádám József és családja
Ambrus Zsolt
Anka Balázs és családja
Antal Imre
Bagi Ferenc
Bányai Antal
Baranyi Dániel 
Barcsa László
Belicza András
Bencsik József
Bencsik Tamás
Bódor Imre
Bogár Ferenc
Botos Árpád
Bozsódi Csaba
Bõszény Józsefné
Bús Miklós
Czinege Edit
Czinege Sándor Ifj.
Csató Tamás
Csikós Lõrinc 
Csikós Mihály Id.
Csikós Mihály Ifj.
Csikós Tamás  
Csinger Andrea
Csinger Sándorné
Csoma Sándorné 
Csontos Mihály Ferencné
Dávid László
Dávid Orsolya
Dobecz Éva
Dobecz Gilbert
Dobos Zoltán
Dobos Zoltán Ifj
Dombi Sándor
Dóra Dávid 
Dr. Fincicky Sándorné
Dr. Jeney Gábor
Egedi István
Faragó Anett
Faragó Dávid 
Faragó Józsefné
Faragó Menyhért
Faragó Sándorné
Fehér István és családja
Fekete József
Felföldi Zoltán Id.
Felföldi Zoltán Ifj.
Felkai Károlyné
Gábris Kázmér
Gál Ferencné
Gangl János
Golovics Mihály
Golovics Mihályné
Gulyás Imre
Gulyás Sándor
Hajnal János
Harmatos Áronné
Harmatos Zoltán
Heinrich Gábor
Heinrichné Czilling Orsolya
Honti Attila
Horváth Béla
Horváth Imre
Hunyadi Hajnalka
Jandrasits József
Jánosi Márton
Jász Zoltán
Kalló Ferencné
Kalócz Antal
Kalócz Gábor 
Kasztel Antal
Kecskés Norbert
Kerekes Lajos
Keresztúri Dénes György
Kis Nándor
Kis Nándorné

Kiss Béla és felesége
Kiss Kornél
Kiss Róbert
Kissné Tubak Irén
Kocsis Károlyné
Koncsik Marianna
Kotvics István
Kovács Sándor 
Kovács Sándorné
Kovács Zsolt
Kökény Gyula
Kökény Imre és családja
Kökény Sándor
Kutasi Mihályné
Lakatos Imre
Lakatosné Ircsik Terézia
Lendvainé Dr. Erki Mária
Lezsák Sándor
Lezsák Sándorné
Lõrincz István
Madari Andor
Madari István
Madari Márton 
Madari Regina
Madari Róbert
Madi Tibor
Magyar Jánosné
Major Józsefné
Matúz László
Mócza István
Mokos József és családja
Molnár Gyula
Molnár Jánosné 
Molnár László
Molnár Szilvia
Monitor Zoltán
Müller Ferenc
Nagy József
Németh Ferencné
Nyiki Józsefné
Olajos István és családja
Pankotai Gyula
Pap Attila
Pap István
Papp Ferenc
Papp Kálmán
Parádi Józsefné
Pesti József
Pótári Béla
Rácz Adrienn
Raisz Árpád
Salánki Imre
Salánki Imre Id.
Salánki Imréné
Sallai András
Sallainé Gyõri Csilla
Sastinszki László
Sütõné Gulyás Éva 
Szabó Andrásné
Szabó József
Szabó Lászlóné
Szabó Mihály
Szabó Tamás
Szabó Zsolt
Szakács Kálmán
Szatmári Kálmán
Szél Zoltán
Szentirmay Tamás
Szilvási Dávid 
Szórát Tibor
Szuetta Béla
Szuettáné Bõszén Mária
Szûcs Erzsébet
Szûcs Pál
Tábori Ferenc és családja
Tábori Kálmán  és családja
Tábori Margit 
Talmácsi Mihály
Tamási Piroska

Tar Sándor
Tóbi István
Tolnai Endre
Tombácz Ferenc Ifj. és családja
Tombácz Ferencné Id.
Tornyi Gyula
Tóth Imréné
Tóth Sándor 
Tóthné Balla Mária
Tóth-Péli Emõke
Török Mihály
Török Mihályné
Török Nándor
Török Nándorné
Tyukász Alajos
Újvári Kálmán Elemér és neje
Újvári Lénárd
Váradiné Tarjányi Judit
Varga Antal és családja
Varga János
Varga József és 
Varga Józsefné
Varga Lajosné
Varga Lászlóné
Varga Zoltán
Vass Ákos és családja
Veres Zoltán
Verzár Csaba ifj. és családja
Verzár Csaba id. és családja
Víglási Imre
Zérci Sándor és családja
Zetkó Imréné
Zobokiné Kiss Anita
Zsetkó Imréné

Szervezetek:

7. Dimenzió Építész Iroda
Anna Bt.
Árpád Népe Egyesület
Bács-Kiskun Megyei Polgárõr
Szövetség
Duna-Aszfalt Kft.
Flóravit Kft.
Jobbik Lakiteleki Szervezete
Jutka ABC
Kecskeméti Fõplébánia Hivatal
Kösöntyû Néptánccsoport
Lakatos Tüzép
Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete
Lakiteleki Énekkar
Lakiteleki Nõbizottság
Magyar Pékség
Nemzeti Fórum Egyesület
Népfõiskola Alapítvány
Olympos-Top Kft.
Omega-Bau Kft.
Polgárõrség Lakitelek
Református Egyházközség
Római Katolikus Egyházközség
Szabó Tüzép
Tisza-Folk Alapítvány
Tölgy Alapítvány
Tõs Invest HungaryKft.
Tõserdei Vadásztársaság
Tõsfürdõ

Szeretnénk kérni, ha valaki
véletlenül nem szerepel a listán,
vagy valakinek nem jól írtuk a
nevét,  szíveskedjék minél elõbb
jelezni az önkormányzati titkársá-
gon, Kotvics Lászlónénál.
Köszönjük!
Tudják, az adakozók, a segítõk
névsorát egy táblán megörökítjük!

Külön köszönjük azoknak a segít-
ségét, akik nem a községünkben
élnek, de segítettek nekünk!

Köszönet minden segítõnek!
Az összefogás ereje igen hatékony volt a lakiteleki nyári rendez-

vényeinken! Hálásan köszönjük minden adakozónak a segítségét az
augusztus 20-i rendezvényhez: a Magyar Pékségnek a csodás vekniket, Mokosné
Mariannak a drapériákat, a Jutka Boltnak a mécseseket. Köszönjük az egyházfõk
kenyéráldását. Hálás köszönet a fellépõknek: Lovas Polgárõrség (kiemelten Rácz
Adrienn), Kösöntyû Néptáncegyüttes, Lakiteleki Népdalkör, Dávid Orsolya,
Madari Regina, Lõrincz István, Faragó Anita. Kiss Márti gyöngykoronáját  min-
denki megcsodálta. Köszönet Török Tamásnak, Czinege Orsolyának, Kökény
Imrének, Kovács Sándornak és a polgárõrségnek a segítségért. 

Ha visszaemlékeznek, azon a napon igen nagy erejû szél fújt, s ez bizony fel-
borította a vízen „várakozó“ máglyát, így kétszer kellett azt megraknia a
Lakigazda Kft. embereinek. Külön köszönet ezért valamennyiüknek! 

S hála a közönségnek, hogy igen sokan megtisztelték jelenlétükkel az ünnepségünket.
CzinegeEdit
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Sikeres a lovas polgárõrök tevékenysége
2011 elején a Lakiteleki Polgárõr Egyesület élete új színfolttal bõvült: megalakult

az egyesület lovas szakosztálya. Két lakiteleki lovas 2009-ben elhatározta, hogy a
polgárõrség keretén belül lovaikkal szolgálatot adnak. Mára majdnem teljesen
megszervezõdött Lakitelek lovas tár-
sadalma, és 2011-ben 14 lovas
részvételével megalakították a
helyi polgárõrség lovas szakosztá-
lyát, melynek tagja lett Lakitelek pol-
gármestere, Felföldi Zoltán is.

A lovas polgárõrök járõrözésükkel összekötik a kellemeset a hasznossal: lovaik
és maguk számára a szolgálat kellemes idõtöltés, ugyanakkor jelenlétük fontos
tényezõ Lakitelek közbiztonságában. A párosan járõrözõ lovas polgárõrök fõleg
a település külterületén, valamint a lakiteleki üdülõterületen teljesítenek szolgálatot
nappal, illetve – megfelelõ látási viszonyok esetén – éjszaka is. A külterületi lovas
járõrözés elõnye, hogy az esetleges termény- és falopásokat, valamint a tanyás
térségekben a kisebb betöréseket csendben meg tudják közelíteni a lovasok.

A járõrözés mellett a lakiteleki lovas polgárõrök több alkalommal részt vet-
tek helyi rendezvényeken is, így az I. Tõserdei Lovasnapon, Lakitelek augusz-
tus 20-i ünnepségén, ahol bemutatót is tartottak. Az augusztus 27-én Lakiteleken
megrendezett Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség alka-
lmából a lovasok polgárõr egyenruhában álltak díszsort a több száz résztvevõ
elõtt. Ezen a napon meglátogatta a helyi polgárõrséget Kolozsi József, az
Országos Polgárõr Szövetség gazdasági-pénzügyi alelnöke is.

A helyi polgárõrséget támogatja Lakitelek Önkormányzata: ez év tavaszán terület-
használati szerzõdést kötött a két fél, melynek értelmében a helyi önkormányzat
ingyenesen átadott egy használaton kívüli területet az egyesületnek, ahol a lovas pol-
gárõrök lovaikat és saját magukat tudják képezni. A késõbbiekben ezt a területet
szeretnék fejleszteni a lovas polgárõrök. A Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szövetség
biztosította a lovak lábán lévõ fényvisszaverõ csíkokat, valamint ugyancsak a megyei
szövetség támogatásával a lovasok polgárõr kabátot kapnak a téli hónapokra.

A lakiteleki polgárõrség lovas szakosztályának célja, hogy a gyakori járõrözésen
túl megismertesse a helyi gyermekeket a lovakkal; a készülõ Nemzeti Lovas
Program révén kapcsolatot fognak keresni a lakiteleki iskolával. További cél az
ország különbözõ helyein mûködõ lovas polgárõrökkel való ismerkedés, közös
edzõtáborok szervezése. Várják azon tanyatulajdonosok jelentkezését, akik
szeretnék, hogy a lovas polgárõrök fokozottan figyeljék külterületen lévõ házukat,
erdõjüket, terményeiket, jelentkezni lehet Török Nándornál (30/531-65-18), a pol-
gárõrség vezetõjénél.                                                                    Varga Zoltán

Kedves Gyerekek!

A Mûvelõdési Ház és a Lakiteleki Fiatalok Egyesülete

TÖKLÁMPÁS SZÉPSÉGVERSENYT hirdet

Szeretettel várunk benneteket október 29-én, szombaton 1000 órától a
Mûvelõdési Házba, ahol elkészíthetitek Lakitelek legszebb töklámpását.

A lámpások egy hétig a Mûvelõdési Ház elõcsarnokában lesznek
megtekinthetõk, és ott adhatjátok le a szavazataitokat is.

A legszebb lámpás készítõje elnyeri a TÖK-KIRÁLY SERLEGET!

Kedves Alsósok és Óvodások! Az apró sérülések elkerülése miatt arra
kérünk benneteket, hogy vegyétek igénybe nagyobb testvéretek, vagy

szüleitek, nagyszüleitek segítségét a töklámpások faragásánál!      D.O.

Rendõrségi ajánlás a 
népszámlálás idõszakára 

Óvakodjunk a trükkös csalóktól
2011. október 1-je és október 31-e közötti idõben nép-

és lakásszámlálásra, továbbá az ebbõl kimaradtak 2011.
november 8-ig történõ pót-összeírásra kerül sor. Sajnos
az utóbbi idõben elszaporodtak a trükkös módszerrel végre-
hajtott lopások, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy a népszámlálás idõszakában is feltûnhetnek olyan
rossz szándékú emberek, akik magukat számlálóbiztosnak
kiadva juthatnak be lakásokba és az ott lakók figyelmét
elterelve próbálnak eltulajdonítani különbözõ értékeket. Az
elkövetõkre jellemzõ, hogy sosem „dolgoznak“ egyedül.
Küllemük többnyire ápolt, rendezett, modoruk megnyerõ,
ezért könnyebben beférkõzhetnek az emberek bizalmába.
Hihetõ, életszerû történeteket mondanak el, melyek célja
minden esetben a figyelemelterelés. 

Amennyiben a tolvaj cselekménye végrehajtása közben
leleplezõdik, kizárólag az adott helyzet mérlegelése után
szabad ellenállást tanúsítani az elkövetõvel szemben,
mert az addig „csak“ megtévesztésre, figyelemel-
terelésre koncentráló elkövetõ a zsákmány megsz-
erzése érdekében, akár a testi épséget veszélyeztetõ
magatartást is tanúsíthat, erõszakot alkalmazhat.
Veszélyhelyzetben célszerûbb a rendõrség vagy a szom-
szédok, járókelõk segítségét kérni.  
Javasoljuk, hogy több ismeretlen látogató fogadása
esetén ismerõsök, rokonok is tartózkodjanak a
lakásban. Idegen személyt soha ne hagyjunk felü-
gyelet nélkül!
Az áldozattá válás elkerülése érdekében az értékeket

(ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya,
stb.) a személyes okmányoktól (személyi igazolvány,
lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya,
stb.) elkülönítve célszerû tárolni. 
Magyarország területén 2011. szeptember 27. és 30.

közötti idõben, mintegy 40 000 számlálóbiztos minden
egyes lakott épületbe eljuttat egy-egy úgynevezett adat-
felvételi csomagot. Ezen szerepel az összeíró személy
neve, azonosítója és telefonszáma. Ezt a számot tár-
csázva megtudhatjuk a számlálóbiztos látogatásának
pontos dátumát, idõpontját.

A becsöngetõ népszámlálást
végzõ minden esetben felmutat
majd egy kék színû, számláló-
biztosi igazolványt, amelyen
szerepel a biztos neve és
aláírása, az azonosítószáma,
valamint a kártya hátoldalán a
település jegyzõjének az aláírása. Ezen igazolvány
kizárólag a biztos személyazonosságát igazoló
fényképes hatósági igazolvánnyal (személyi igazol-
vány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes! Az alábbi,
ingyenesen hívható zöld számokon lehetõség van az
adatok valódiságágának ellenõrzésére is.

06-80-200-014, ill.   06-80-200-224
A népszámlálás során a személyes okirataikat a szám-

lálóbiztosok nem kérhetik el, õk viszont hitelt érdemlõen,
a fent felsorolt okmányaikkal igazolják magukat.

Amennyiben veszélyben érzi magát, hívja
bizalommal a rendõrséget az ingyenes 107-
es, vagy a 112-es segélyhívók valamelyikén.
Ha korábbi bûncselekményre vonatkozóan ren-

delkezik adatokkal, névtelenül tárcsázhatja a
rendõrség által mûködtetett Telefontanú 06-80/
555-111-es ingyenes számát is. 

ORFK Szóvivõi Iroda

Tanácsok ingatlan eladáshoz
és ingatlan vásárláshoz

Jövõre már csak így adhatja el
a lakását

A jövõ évtõl mélyen a pénztárcájá-
ba nyúlhat az, aki eladná, vagy hosz-
szabb távra kiadná ingatlanát. 2012-
tõl ugyanis kötelezõvé válik a már
meglévõ épületek esetén is az ener-
getikai tanúsítvány elkészítése,
mely akár 100 ezer forintjába is
kerülhet a tulajdonosoknak. Az
alacsonyabb besorolás ugyanakkor
nagymértékben csökkentheti az
ingatlan értékét, valamint megne-
hezítheti az eladhatóságát.

Új építésû ingatlanok esetében már
2009 januárja óta kötelezõ, míg a már
meglévõ ingatlanoknál csak önkéntes
alapon várták el idáig az energetikai
tanúsítvány elkészítését. A vonatkozó
kormányrendelet értelmében azon-
ban 2012. január elsejétõl a már
meglévõ épületek, önálló rendelte-
tési egységek, valamint lakások ese-
tében is kötelezõvé válik az energe-
tikai tanúsítvány készíttetése abban
az esetben, ha ellenérték fejében
történõ tulajdonátruházás, vagy egy
évet meghaladó bérbeadás történik.

A tanúsítvány elkészítése, vagyis
maga a dokumentáció átlagosan
csak 30-40 ezer forintba kerül,
azonban a költségeket nagymérték-
ben megdobhatja az ingatlan
mûszaki paramétereinek felmérése,
ha az igénylõ nem rendelkezik az
ingatlan részletes mûszaki tartalmát
is tartalmazó tervrajzokkal. A
tanúsítvány elkészítése további
költségeket róhat a tulajdonosra. 

Rosszabb besorolás, olcsóbb
ingatlan?

Bár kétségtelen, hogy nem kevés
az akár 100 ezer forintot is meghal-
adó tanúsítvány elkészíttetése,
azonban a hivatalos dokumentum 10
évig érvényes, így például egy
hosszú távú bérleti szerzõdés
megkötése esetén hamar megtérül a
tulajdonos számára. Azonban az
értékvesztés, amit az esetleges
rossz besorolás jelenthet, már nagy-
obb érvágás lehet az ingatlanát elad-
ni készülõ tulajdonosoknak.

A vonatkozó kormányrendelet
értelmében, 10 energetikai minõ-
sítési osztályba sorolhatják be a sza-
kértõk az ingatlanokat. Az „A+“
mutatóval jelölt „fokozottan ener-
giatakarékostól“, egészen az „I“
betûvel jelzett „rossz“ kategóriáig
(A+; A; B; C; D; E; F; G; H; I).

Fehér Sára 
ingatlanértékesítõ és értékbecslõ                   

Tel.: +36-30-206-2458

Történelmünk

Minden ember mellett elszalad az élet. 
De nem hal ki soha, utódai élnek.
Viszik tovább a fáklyát, mit õseink égettek 
A szellemiséget, melybõl a nemzet élhet.

A magyar nép volt, van és sokáig lesz! 
Nem felejtjük el az õseinket!
Rájuk büszke lehet a magyar nemzet.
Nem hagyjuk magunkat, hogy fél-
revezessenek!

Bár 500 éve, hogy ezt tették velünk, 
Mindig mások írták a történelmünk. 
Meghazudtolták dicsõ múltunkat, 
Kitaláltak nekünk valótlanságokat.

Meghamisították nemes származásunk, 
Megingatták nemzeti öntudatunk.
De idõvel az igazság napfényre kerül, 
Lesz még büszke nemzet a mi népünkbõl!

Ha évszázadok óta sötétségben éltünk, 
Kell, hogy kiderüljön a kék ég fölöttünk!
Mûveltségünk már sok-sok ezer éves, 
Õseinktõl tanultak más népek.

A magyar nép már ötezer éve lakik itt a
Kárpát-medencében.
A tudósok – kik vérünkbõl származnak –
Múltunk után azért kutatnak,
Hogy a magyarok emelt fõvel járjanak.

Lejegyezte: Hegyi Rozália
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Alig kezdõdött el a bajnoki szezon, máris megfogyatkozott  a
fenõtt játékoskeret. A 3. bajnoki fordulót megelõzõen motor-
balesetet szenvedett a csapat fiatal balszélsõje, Subicz Norbert.
Szerencsére csonttörés nélkül megúszta, de csúnya, horzsolá-
sos sérülései miatt hetekig nem számíthat játékára edzõje.
A másik kiesõ játékos Kótai Márió, aki kezdettõl fogva nem

igazán tudott beilleszkedni a csapat ba sem a pályán, sem a
pályán kívül. Az õ esetében az döbbentette meg a játékos
társakat és a vezetõket egyaránt, hogy nemcsak a felnõtt
csapatot, hanem a gondjaira bízott ifjúsági és serdülõcsapa-
tot is szó nélkül faképnél hagyta. Távozását követõen az
ifjúsági csapat edzõi teendõit ifj. Tóth Sándor vette át, a
serdülõkhöz pedig  visszatért Rózsa József.
Mindezek ellenére a Bugac elleni hazai mérkõzésünket –

hanem is szemet gyönyörködtetõ játékkal, de végig küzdve
–  megnyertük 3-1-re. Összeállításunk a következõ volt: Terjéki,
Tóth, Kovács, Kótai (Szécsényi 46'), Seres  (Tánczos 75'),  Polyák
(Szabó L. 89.'), Kalics, Gazdag, Lángos (Gulyás 82'),  Tamásy (Vankó
86'), Gyõri. Gólszerzõink: Lángos (26'), Kovács (47'), Gazdag (62').

A 4. fordulóra a hazai pályán mindig mindenkire veszélyes
Tabdi otthonában került sor. A Terjéki- Kalics, Kovács, Tóth,
Seres-Polyák (Gulyás), Tamásy (Vankó), Gazdag, Lángos-
Szécsényi, Gyõri összeállítású csapattal szerepeltünk, és a
mérkõzés egészét tekintve sima gyõzelemmel kellett volna haz-
ajönnünk, de a helyzetek kihagyásában ezúttal is jeleskedtünk,
különösen Szécsényi jóvoltából. A hazaiak viszont egy vitatható
11-essel már a 9. percben vezetést szereztek, és ezt õrizni is
tudták egészen a 90. percig. Ekkor a sokadik vendégszöglethez
elõrement kapusunk, Terjéki Gabi is, és a lecsorgó labdát a lábak
között laposan a hálóba lõtte. Nem mindennapi esemény volt…
A mérkõzés összképére jellemzõ, hogy a lefújás után – annak
ellenére, hogy az utolsó pillanatban veszítettek 2 pontot  –  a haz-
aiak örültek jobban a döntetlennek.
Következett az 5. forduló, a Kiskunfélegyházi Vasutas ellen,

hazai pályán. Játékosokban és szurkolókban egyaránt élt még
a tavaszi, szintén hazai mérkõzés emléke, amikor hiába
támadtuk végig a 90 percet, a vendégek egy „talált“ góllal
elvitték a 3 pontot. A labdabirtoklást és a helyzet-
kihasználást illetõen nagyon hasonlított a mérkõzés a
tavaszihoz, két dologban viszont egészen más volt! Az egyik,
hogy most nem kaptunk gólt, a másik, hogy a gólínségünk
csak a 83. percig tartott. Ekkor Gazdag Attila megszerezte a
vezetést, majd a 89. percben a 2 perccel korábban csereként
pályára lépett Szabó Ádám Szécsényi Attila beadásából beál-
lította a 2-0-ás végeredményt. A mieink összeállítása:
Terjéki-Kalics, Kovács, Tóth, Seres-  Polyák (Szabó L.86'),
Tamásy (Szabó Á.87'), Gazdag, Lángos-  Szécsényi, Gyõri.
A három „szomszédvár“ közül ebben a szezonban elõször a

Nyárlõrinc együttesével kerültünk szembe. A hazaiaknak lett
volna mit törleszteni a mieinkkel szemben, hiszen az elõzõ
bajnokságban egészen addig vezették a bajnoki tabellát, amíg
Lakitelekre nem látogattak.  Valószínû, hogy õk is így gondolták,
mert rácáfolva eddigi szereplésükre (5 õszi mérkõzésükön

mindössze  4 pontot szereztek), az elsõ percektõl kezdve nagy
lelkesedéssel, keményen küzdöttek. Annak ellenére, hogy
nekünk volt több helyzetünk, egyre inkább lehetett érezni, hogy
itt egyetlen gól eldöntheti a mérkõzést, és a végén, amikor már
szinte mindenki elkönyvelte az 1-1 pontot, Gyõri Sanyi óriási, „fel-
sõléces“ gólt lõtt. Nagyon örülünk a három pontnak, az viszont
szomorú, hogy mindhárom cserénk sérülés miatti kényszer-
csere volt. Reméljük, hogy egyik sérülés sem súlyos, és a
következõ, Harkakötöny elleni mérkõzésen egészségesek
lesznek. A lakiteleki csapat: Terjéki-Kalics (Vankó 75'), Kovács
(Tánczos 80'), Tóth, Seres-Polyák, Tamásy, Gazdag (Szabó Á.
46'), Lángos-Szécsényi, Gyõri.

Ifjúsági csapatunk eredményei:
3. forduló (09. 04.): LTE –  Bugac  4-1 (1-0)
LTE: Bujáki Péter (LovasTamás 76')-Lovas József (Rózsa Máté

58'), Kalócz Gábor, Tasi László (Kecskés Zoltán 46'), Tombácz
Barnabás-Dakó József (Kovács László 46'), Boda Zoltán, Szabó
Ádám, Rácz Zsolt-Berényi József, Barcsa László Gólszerzõink:
Tombácz (22'), Tasi (51'), Szabó (60'), Rózsa (66')
4.  forduló (09. 11.): Tabdi  –  LTE  5-5 (5-2)

LTE: Lovas T.-Lovas J. (Pillár Balázs 66'), Kalócz, Tasi,
Tombácz (Rácz70')-Dakó  (Kecskés  46'), Boda, Szabó,
Rózsa-  Erõs, Barcsa. Gólszerzõink: Tasi (3'), Szabó Á. (5'),
Erõs (48'), Szabó Á. (50'), Boda (90').
5. forduló (09. 18.): LTE  – Kkfházi Vasutas  7-4  (5-2)
LTE: Bujáki (Lovas T. 46') - Lovas J., Kalócz (Géró 59'),

Kecskés, Tombácz-Dakó (Berényi 46'), Boda, Tasi, Rózsa  -
Erõs, Barcsa. Gólszerzõink: Dakó (14'), Tasi (18'), Rózsa
(27'), Barcsa (28'), Erõs (30'), Barcsa (70'), Barcsa (74').
6.  forduló (09. 25.): Nyárlõrinc  –  LTE  5-0  (2-0)
LTE: Bujáki (Lovas T. 60') -  Lovas J. (Madari M. 64'), Kalócz,

Géró (Kecskés 46'), Tombácz  (Kovács L. 60')-  Dakó, Boda
(RáczZs. 66'), Tasi, Rózsa- Berényi, Barcsa.   

Serdülõcsapatunk eredményei:
1. forduló (09. 03.):  Jászszentlászló  – LTE  3-1 (1-1)
LTE: Pesti Krisztofer-Király Balázs, Tóth Gábor, Dobos Zoltán,

Csernák Richárd - Gyurika Norbert, Géró Roland, Elek Róbert,
Madari Márton - Kovács Zsolt (Sallai Bence 72'), Rácz Zsolt.
Gólszerzõnk: Géró (44')
2. forduló (09. 10.): LTE  –  Helvécia  3-0  (1-0) 
LTE: Pesti- Pillár, Tóth G., Dobos, Csernák - KovácsZs., Géró,

Elek, Madari - Sallai B., Rácz. Gólszerzõink: Rácz (5'), Géró
(66' és 73')
3. forduló (09. 18.): Kerekegyháza  –  LTE  0-9  (0-4)
LTE: Pesti- Király (Varga 46'), Tóth G., Dobos, Csernák -

Gyurika, Géró, Elek, Madari - Sallai B., Rácz. Gólszerzõink:
Géró (5, 72, 74, 82 és 88'), Rácz (9, 13, 32 és 89')
4. forduló (09. 24.): LTE  –  Kunszállás  6-1  (4-0)
LTE: Pesti-Király, Tóth G., Dobos, Csernák- Gyurika (KovácsZs.

46'), Géró (Pillár 53'), Elek, Madari - Varga (Sallai B. 46'), Rácz.
Gólszerzõink: Rácz (10'), Tóth G. (16'), Madari (38'), Géró (40'),
Sallai B. (48'), Tábi (öngól 53')

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
Tevékenységünk 2011. októberétõl újabb szolgál-

tatás – családterápia, párterápia – közvetítésével
bõvül. A családterápia sikeresen alkalmazható pél-
dául szülõ és gyermek közötti konfliktus, párkapcso-
lati konfliktus, gyermekkori szorongásos zavarok,
gyermekkori magatartászavarok, hangulatzavarok,
evési zavarok, munkanélküliség és annak lelki követ-
kezményei a családban, gyász miatti családi vál-
sághelyzet, generációk együttélési zavarai, pszicho-
szomatikus problémák jelentkezése  esetén.

A családterápia folyamatszerûen kíséri a család-
ban zajló változásokat. Más terápiákhoz képest azon-
ban a családterápia viszonylag rövid folyamat, ami
részben a terapeuta aktivitásának, a családterápia gaz-
dag eszköztárának köszönhetõ. Részben pedig annak,
hogy mindazok részt vesznek a folyamatban, akik a
megoldáshoz jelentõs mértékben hozzájárulhatnak.

A családterápia lehet önálló terápiás módszer,
illetve kombinálható egyik vagy másik családtag
egyéni terápiájával együtt.

Meghívó
A már szokásosnak mondható ismeretterjesztõ,

tájékoztató következõ összejövetelre várom az
érdeklõdõket 2011. október 11-én (kedden) 17 órára
a Mûvelõdési Ház belsõ klubtermébe.

Meghívott elõadó: Iváncsics Sándor ügyfélszol-
gálati igazgató GDF SUEZ   (Dégáz)

Egyéb témák: lakásfenntartási támogatás,
más szociális információk.

A mediáció módszerének közvetítésére már
2010. novembere óta lehetõség van igény esetén.

Ez a módszer segítséget nyújthat azoknak, akik
megoldhatatlannak tûnõ magánéletbeli konfliktusba
bonyolódtak, s a helyzetet már nem tudjál kezelni,
mert akárhányszor megpróbálják tisztázni a dolgokat
a beszélgetés veszekedésbe torkollik.

Gyakran megtörténik, hogy a vitatkozó felek
érzelmileg annyira mélyen bevonódnak egy vitába,
hogy a vita kiindulópontjának számító probléma
megoldására már nem jut elég erõ, figyelem. Hiába
vannak tisztában azzal, hogy az idõ sürgeti õket,
hiszen a kapcsolat megromlása, megszakadása
fenyeget, esetleg hosszú és költséges bírósági
eljárás várható, mégsem tudnak elõre jutni a
megoldás-keresésben. Ebben az esetben érdemes
egy pártatlan személy közremûködését kérni, aki
hivatásszerûen (közvetít) mediál a felek között.

A mediáció elõnye, hogy a felek végül saját maguk
határoznak a saját ügyükben, ezen kívül idõt és
pénzt spórolnak meg. A módszer alapján lefolytatott
beszélgetés/ek/tõl akkor várható eredmény, ha a
felek valóban szót akarnak érteni egymással és ren-
dezni kívánják vitás ügyeiket. A szolgáltatás
megfelelõen képzett és tapasztalattal rendelkezõ
szakemberek biztosításával  válik elérhetõvé.

Felhívás
Kérem, hogy feleslegessé vált háztartási berendezé-

sek-gépek-felszerelések  esetén jelezzék azt ügyfélszol-
gálati idõben. e-mailben: csaladsegito@lakitelek.hu
címen. Kályha (4), kazán, bojler, hûtõszekrény,
mosógép, centrifuga (2), polcos szekrényre már van
nálam igény bejelentve.

Az igénylõk nevében elõre is köszönöm.
Tóth Sándor családsegítõ

SOHA ROSSZABB SZEPTEMBERT!

Négy napos jobb agyféltekés
rajztanfolyam indul

Tiszakécskén.
Idõpont: okt. 22-23; ill. nov. 5-6.

Ára: 30 ezer forint.

Bõvebb információ:
www.jobbagyfeltekesrajz.lapunk.hu

Érd. 06-70/419-23-39 

„Az ég ma fá tyo los,
mint  egy könnyes lányszem,
de haj l ik  kéken,
hogy da lomat  kezdem.“ (Van így néha)

„Szál l j,  ragyogj,  te  mennyei  fény,
angyalszárnyú ének,
fá jó  szívén:  magyar  szívén
minden remetének,
add Urunk,  hogy rab és szegény
mind testvérre le l jünk,  
Á ldd meg hazánk,  hogy a remény 
átö le l je  le lkünk! “ (Boldog Özséb himnusz)
Gérecz Attila, ‘56-os mártír költõnk sorai...
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Gondolatok az életrõl:
„Minden emberben isteni szikra szunnyad. Életfeladatunk ezt a szikrát lángra
lobbantani. Ha magasztos eszményeket követnünk, s ha így harmóniában
élünk önmagunkkal, megszabadulunk a betegségektõl és szenvedéstõl.
Testünk, sõt egész életünk nem más mint lelkiállapotunk pontos tükörképe,
hiszen a lélek alakítja a testet és határozza meg sorsunkat.“

Kedves Olvasó! Tisztelettel és szeretettel köszön-
tök Mindenkit, e a csodálatos gondolatokkal.
Lovasné Marika vagyok, és ezúton szeretnék pár
szóval bemutatkozni! 1990 óta élek Lakiteleken,
kereskedõként dolgoztam sok éven keresztül,
majd férjhez mentem és született két gyermekem.
A családom az életem, ezért is mindig fontosnak
tartottam az egészségüket. Sokat olvastam arról,
hogyan lehet megelõzni a betegségeket és
elkezdtem keresni a természetes gyógymódokat.
Rájöttem mennyi mindent nem tudok, ezért 2007-tõl természetgyó-
gyászati képzésekre kezdetem el járni, válaszokat kerestem a ben-
nem felmerülõ kérdésekre, majd választottam egy szakot, amely a
reflexológiával foglalkozott. Nagyon érdekes volt és sok mindent tan-
ultam meg, majd sikeres vizsgát tettem talpreflexológiából. Sokat
segített a tanulás, fejlõdtem és rájöttem arra is, hogy segíteni
szeretnék más embereknek is, hogy teljesebb életet élhessenek.
Szeretnék egy sorozatot elindítani a Lakiteleki újságban azoknak, akik aktív
segítõi kívánnak lenni családjuk prevenciós (megelõzés) életvitelének.
Szívbõl ajánlom azokat a különbözõ természetes gyógymódokat,
amelyeket megtanítottak és átadtak nekem tanáraim, akiknek ezúton
szeretném megköszönni segítségüket.
„A reflexológia mûvészet, a tudatos érintés csodálatos mûvészete.” (Csi An) 

Reflexológia: A reflexológia kínai eredetû, közel 5000 éves gyógymód,
de a régészeti leletek szerint az ókori Egyiptomban is ismerték, aztán mint-
ha feledésbe merült volna. Reneszánszát 1913-tól éli: ekkor kezdte alkal-
mazni egy amerikai fül-orr-gégész, W. Fitzgerald, aki zóna-terápiának ne-
vezte el. Fitzgerald a testet tíz hosszanti irányú zónára vagy csatornára
osztotta, melyeken keresztül a test életenergiája áramlik. Ezek a lábujjak-
tól a testen át a fejig, majd a kezekig terjednek, egyenlõ szélességûek,
és az összes szervet beborítják. A reflexológusok szerint betegség akkor
lép fel, ha a szervezet energiacsatornái elzáródnak. Az ilyen energiablo-
kádokat oldja többek között a talpmasszázs. A talp idegellátása rendkí-
vül gazdag. Több mint 70000 idegvégzõdés található rajta, így különösen
alkalmas arra, hogy rajta keresztül a szervezet egészét kezeljék.

A reflexológia az emberi test minden egyes részének megfelelõ
mûködésére kiható reflexpontokra gyakorolt nyomás tudományos tech-
nikája. Megfelelõen végezve a masszírozás ingerületet küld a test
különbözõ szervei, mirigyei és idegei felé. 
Célja: az egyensúly helyreállítása, amely az egészséges életmûködés
feltétele. A feszültség csökkentése, újra mûködésbe hozni, regenerál-
ni, gyógyítani az egész szervezetet, valamint az egész rendszer har-
móniájának és kiváló egészségi állapotának helyreállítása ter-
mészetes módon. A reflexterületek ingerlése mintegy
ingerzuhatagként éri a központi idegrendszert, minek folytán külön-
bözõ aktiváló és gátló jelenségek jönnek létre. A test bármely
részében fellépõ fájdalom, kellemetlenség vagy betegség megszünte-
thetõ a talp megfelelõ zónájában található reflexpontok
masszírozásával. A láb elveszítette az önerõsítését, amikor cipõbe
kényszeríttették, ezért is fontos, hogy megerõsítsük lábunkat.
Gyógyító mechanizmus!
1. Serkenti a vér- és nyirokkeringést, az utóbbin keresztül erõsíti az
immunrendszert. 2. Elõsegíti a salakanyagok kiválasztását, a szervezetbõl
való eltávolítását. 3. Szabályozza a hormontermelõ mirigyek mûködését.
4. Fájdalomcsillapító hatása van.  Frissít, beindítja szervezet öngyógyító
mechanizmusait. Hatékonyan alkalmazható betegségek megelõzésében,
orvosi kezelések kiegészítéseként, rehabilitáció során. Gyógyító terápia
az orvoslásban, ma már elfogadott gyógymód. Elõsegíti más ter-
mészetgyógyászati módszerek hatékonyságát. A talpreflexológia nem-
csak azoknak ajánlott, akik valamilyen betegségben szenvednek,
hanem azoknak is, akik fáradtak, kimerültek, kedvetlenek. 

Volt egyszer egy iskola, avagy a HÁRMASHATÁRI NÉPISKOLA
öregdiák találkozója 2011-ben, annál is inkább, mivel ez az iskola 1926-1977-ig mûködött!

Páratlan nehéz feladatra vállalkoztak a nyárlõrinci öregdiákok szervezõi az önkormányzat
támogatásával, amikor megszerveztek egy megható találkozót az 1926-ban megnyílt tanyai isko-
la valamennyi ott tanult diákja számára Nyárlõrincen 2011. augusztus. 13-án.

A hármashatári iskola a legendás Klebelsberg Kunó kultuszminiszter áldozatos tevékenysége
során létrehozott országos pusztai iskolahálózat egyik tagja a Szentkirály, a volt
Koháryszentlõrinc (ma Nyárlõrinc) és Lakitelek tanyavilágának határvonal metszéspontján a mai
Bács-Kiskun megyében. A miniszter hitvallása szerint Magyarország felemelkedése nem elsõsor-
ban a városi iskolákban, hanem a tanyavilágban élõ nagyszámú szegény gyermekek képzésé-
vel biztosítható. Ez tette lehetõvé a veszendõbe menõ tehetségek megmentését és a gyerekek
révén a szülõk tájékoztatását is.

Ma már felbecsülhetetlen az a hatás, amit egy ilyen tanyasi iskola jelentett a gyerekek és szüleik
számára, amikor még sem rádió, sem újságok, könyvek sem voltak a családok birtokában.
Rohamosan csökkent az analfabetizmus, a babonás tévhit. Láthatjuk ezt, ha rátekintünk a korabeli
értesítõk szülõi aláírására, ahol nem volt ritka az „x“ jel, jóllehet ezek a szülõk sem voltak rossz
képességûek csak nem volt iskolázottságuk, volt viszont munka „látástól vakulásig“. Emlékezetem
szerint még az 1950-es években is az iskola tárta fel a gyerekek számára a világot, biztosítot-
ta az alaptudást, az alapvetõ viselkedési formák megismerését. Ezek az iskolák még ma is
igen jó minõségû építményeknek számítanak a környezetükben lévõ tanyákhoz képest.

Sok gyerek itt látott a döngölt agyag talajú lakások helyett faburkolatú padlót és normális WC-t.
No, nem angol WC-t! Itt nem volt villany, sem vezetékes víz, csupán gémeskút biztosította a vizet.
Az olajozott padló okozott némi kellemetlenséget, mivel a cipõ túl drága volt, s a jó idõ beálltával
a fiúk, de bizony még a lányoknál is elõfordult, hogy mezítláb jártak iskolába a királydinnyével
benõtt földeken át. Esténként nem kis fáradtságába került a szülõknek mire egy alkalmas
tégladarabbal megtisztították a gyerekek talpát az olajtól. Ezekben az iskolákban tanító pedagó-
gusok nemcsak a gyerekek tanítói voltak, hanem a tanyasi emberek tanácsadói, a betegségek-
ben gyógyítóik, Gárdonyi gondolatával élve „lámpásai“ voltak a tanyai világnak. Maguk is nehéz
körülmények közt éltek, tanítottak, hiszen 8 osztályt tanítottak egy idõben és egy teremben, pedig
nem volt ritka, hogy 80, 90, 100 gyermeket is kellett egyszerre tanítani egy pedagógusnak.

PI. 1936/37 tanévben 89; 1938/39 tanévben 104; 1941/42 tanévben 95 gyermek járt az iskolába.
Szemléltetõ eszközök is hiányoztak csak a tanító kreativitási képességén múlott, hogyan pótol-

ta ezeket. Az 1950-es években nem volt ritka, hogy a tél közepén a szénhiány miatt a gyerekek
egy-egy rõzseköteggel a nyalábjukban jöttek az iskolába. (A fa kivágásáért akkoriban börtön járt.)
Az 1960-as években már nagyon nagy segítség volt, amikor a tanító néni az Erdõgazdaságnál
kapott arra lehetõséget, hogy a felsõ tagozatos diákok az „erdész“ felügyelete mellett rõzsét gyûj-
thettek. A tanító egyetlen igazi öröme azonban az volt, ha egy ágrólszakadt gyermekben is
sikerült felgyújtani a tudás iránti vágyat.

Ezek közül a petróleumlámpa melletti tanulás, az osztatlan osztályok ellenére is többen eljutot-
tak középiskolákba, szakmát tanultak, sõt a legjobb egyetemekre is. Nyilvánvalóan az évek elõre
haladtával a körülmények és a lehetõségek is egy kicsit javultak ebben az iskolában is. Gulyás
igazgató úr és tanár kollégái, akik tanítottak ebben az iskolában is ezekrõl a gondolatokról szá-
moltak be a saját élménypikkel, gondjaikkal fûszerezve a beszámolóikat. Tisztelettel emlékeztek
hajdan volt kollégáikról, volt diáktársaikról, akik már nem lehettek közöttünk. Az iskola tanítói
közül itt csak a két leghosszabb ideig oktatókat említjük: Bényei Júlia volt az elsõ, aki 1926.
október 4-én megtartott iskolaavatási ünnepség utáni napokban már el is foglalta az állását, s
1941. január 11-ig tanított Koháryszentlõrinc V. sz. iskolában. Kisegítõ tanítók tanítottak 1941.
október 9-ig. 1941. október 10-tõl követte vitéz Kerekesné Mátray Mária, akit késõbb a II.
világháború után Bodor Béláné követett 1965-ig.

Örömünkre szolgál, hogy a fáradhatatlan szervezõk: Hord Mihály, Hajagos Pál és Bodor Mária
mellett Tormási Zoltán alpolgármester is jelen volt és segített az önkormányzat képviseletében –
köszönjük Neki!

Kultúrtörténeti jelentõségû volt ez a megemlékezés, amit a történelemmé vált tények
felelevenítése mellett a jelenlévõk örömkönnyei, egymás fiatalkori arcvonásainak
szenvedélyes keresése, a legidõsebb diák, aki jelen volt a 88 éves Kelemen Béláné  Csille
Marika köszöntése, a megsárgult régi tablóképek bizonyítványok rácsodálkozásai a
tanárok tarisznyájából elõkerült „naplók“ emeltek olyan érzelmi magaslatra, amit az
ember talán csak egyszer élhet át életében. Élmény volt látni, ahogy az öreg diákok
egymás szavába vágva olyan lelkesedéssel mesélték élményeiket, kapkodták ki egymás
kezébõl a régi képeket, amit a mai diákoknál már nem lehet tapasztalni.

A régmúlt idõket az idõ és az ifjúság emléke megszépíti, de abban a legtöbben megegyeztek,
hogy a nehéz körülmények ellenére oly korban éltek, ahol a természet volt a második dajkájuk,
nem egymás ellenségei voltak, tudták, hogy egymás segítségével elõbbre juthatnak és az évente
megújuló fák, virágok nevei nem voltak ismeretlenek a számukra. Ma már a kevés, vidéken élõ
gyermek is egyre jobban elidegenedik a környezetétõl, elszokik a megpróbáltatásoktól.

Itt mondunk még egyszer mindenkinek köszönetet, hogy elfogadták a meghívá-
sunkat, eljöttek és együtt tudtunk egymásnak örülni. Bodor Mária és Oláh Menyhért

Nagyon köszönjük ezt a beszámolót! Megindító, valóban kultúrtörténeti jelentõségû!!!
Folytatjuk.



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

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

* Selyem a k á c k ap h a t ó !
Te l. :  4 49 - 679 ;  0 6 - 2 0 / 2 0 0-53-15.
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– Gyermekérõl, unokáról és
nyugdíjról történõ gondoskodás
T Õ K E V É D E T T
MEGTAKARÍTÁSSAL!
– AKCIÓS LAKÁSBIZTOSÍTÁS
akár 40% ke d ve z m é n n y e l ! !
– C A S C O  B I Z T O S Í T Á S O K
(Opel,VW, Ford, Renault, Peugeot,
Citroen márkákra most k iemel t
KEDVEZMÉNNYEL ! )
– Cégek, vállalkozások részére
ko r s z e r û V A G Y O N -  é s
FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁSOK
– Ingyenes kalkuláció és tájékoz-
tatás!

Keressen bizalommal 
idõpontegyeztetés céljából! 

Zoltainé Kordik Rita ü z le t k ö t õ

06-30-636-5202

Lakitelek frekventált részén, 110 m2, 2 szoba, kony-
ha, étkezõ, nappali, fürdõszoba, külön wc-s csalá-
di ház, gáz központi fûtéssel, karbantartott állapot-
ban, 1280 m2-es telken, 35m2 pince és 40 nm mel-
léképülettel, teljes közmûvekkel eladó.Tel.: 06-
30/65-56-051
Ugyanitt eladó: 1-1 db: új Schwinn Csepel hajlított
vázas kerékpár, gyümölcscentrifuga, férfi bélelt
barna bõrdzseki, ágynemûtartós heverõ, 2 db
közepes méretû szõnyeg, 3 karos krómozott csillár,
2 db kétméteres futószõnyeg.
Érd.: 76/327-508-as telefonszámon lehet.

Kisgépek javítását vállalom!
(motorkerékpár, robogó, láncfûrész,

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

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

Kisgépek javítását vállalom!
láncfûrészek, 
kerti gépek,
kismotorkerékpárok...  
Lakitelek,
Széchenyi krt. 74.
(UNIVER boltnál)

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

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 abla-
kokkal, klímával, konyhabútorral, gáztûzhellyel
felszerelve és egyedi burkolatokkal ellátva.
Csere is érdekel tiszakécskei társasházban,
amennyiben az földszinti. Tel.: 06-30/219-0718.

* Zab eladó. Tel.: 06-20/98-69-018
* 40-50 mázsa zab eladó. Tel.: 06-20/92-71-220
* Jó minõségû, újszerû állapotban lévõ 2 személyes rekamié
2 fotellel eladó.  Irányár: 25e Ft. Érd.: 06-20/471-52-31

* Tojótyúkok eladók Váriéknál. Zrínyi u. 14. Tel.: 448-674
* Négyórás munkát keresek. 06-30/62-51-569

Kisgyermeknevelõ-gondozó végzettséggel
gyermekfelügyeletet vállalok. Tel.: 06-30/692-34-86.

Tájékoztatjuk a kedves vásár-
lókat, hogy a piactéren a

MISI-KER Zöldség-Gyümölcs
üzlet új nyitva tartással várja

vásárlóit:
hétfõ: 8-17-ig;
kedd: 8-17-ig;
szerda: 8-12-ig; (délután zárva)
csütörtök: 8-17-ig;
péntek: 8-17-ig;
szombat: 7-12-ig;
vasárnap: 7-10-ig;

Szeretet te l  vár juk!

Szobafestést,
mázolást, tapétázást

vállalok. 
Kovács Ferenc,

Lakitelek, Árpád u. 1/a. 
Tel.:06-30/478-93-96.

Dr. Fincicky Sándorné textilfestõ

Egyedi minták: mesefigurák,
virágok és igény szerint bár-
milyen ábra vagy felirat meg-
jelenítése textíliára – mosásál-
ló festékkel. Zászlókészítés.

Lakitelek, Iskola u. 2. 
Tel.: 76/448-992; 06-20/59-55-886

VIKI KÖRÖM
w Zselé és porcelán, tipes vagy
épített mûköröm
w nõi és férfi manikûr
w saját köröm erõsítése.
w Hozd magaddal a hirdetést, vagy keresd a szórólap-
jaimat az akcióért. Diákoknak állandó 10 % kedvezmény.

Varga Viktória
Lakitelek, Liget u. 12. Tel.: 06-30/613-79-88.

JÓSLÁS    SORSELEMZÉS TÉRTISZTÍTÁST VÁLLALOK. 
Ha kell, házhoz megyek. 06-70/509-82-55.

MEGNYÍLT A VARRÓMÛHELYEM!
Javítást, egyedi tervezésû ruhák készítését

vállalom RÖVID HATÁRIDÕvel!
– nadrágfelhajtás         500-700   Ft
– cipzárcsere              600-1200  Ft
– nadrág varrása      2.200-5000  Ft
– szoknya varrása    2.200           Ft-tól
– függönyök, terítõk stb. szegése 130 Ft/varrott méter

Októbertõl ugyanitt TOP CLEAN ruhatisztító gyûjtõpont nyílik!
T I S Z T Í T Á S  R Ö V I D  H AT Á R I D Õ V E L!

– ing,blúz                             550      Ft/db
– nadrág, szoknya, pulóver  1.100       Ft/db
– zakó, blézer, ruha             1.250      Ft/db
– bõrtisztítás,festés             1.100-8.800 Ft/db
– szõnyegtisztítás                1.400      Ft/nm

Részletes árjegyzék
az üzletben!

Az üzlet megtalálható a
pavilonsorral szemben,

a lottózó mellett!



NA NE. . .  KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?
Jó tanulást kívánunk kicsiknek és nagyoknak.“
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Deliné Nagy Anikó.
Selyemakácfát nyert: Kissebestyén Petra. A vacsorát nyerte: Billus Zoltánné,
melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hóna-
pon belül. Újságelõfizetést nyert: Salánki Imre, Tarjányi Mihály, Kovács
Ferenc. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedje-
nek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük. A nyerteseknek gratulá-
lunk!  Köszönjük a felajánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacso-
ra); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) és Klárik Lászlónénak (selyemakác). 

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

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

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

* Víg özvegy
– Felveszem az adatait. Vannak gyerekei?
– Három. Az egyik két-, a másik négy-, a
harmadik hatéves.
– De hiszen maga özvegyasszony! A férje
tíz éve halott.
– De én élek...

* Válogatás
Öt férj meghal, és együtt jelentkeznek

Szent Péternél.
– Tartsa fel a kezét, aki megcsalta a
feleségét ! – kezdi Szent Péter.  Négyen
felemelik a kezüket.  Szent Péter vár egy
darabig, majd így szól :
– Rendben van. A tisztítótûzbe mentek,
és ezt a süketet is vigyétek  magatokkal!

* Helyettes lövész,
A nyolcvanéves Karcsi bácsi dicsekszik

az orvosának, hogy fiatal felesége terhes
lett. A doktor megcsóválj a fejét, és a
következõket mondja :
– Hadd meséljek el egy történetet ! Egy
ember elment vadászni, de olyan szóra-
kozott volt, hogy puska helyett az eser-
nyõjét vitte magával. Amikor váratlanul
elétoppant az oroszlán, jobb híján ráfogta
az esernyõjét, és elkiáltotta magát:
Bumm!  Az oroszlán erre holtan terült el.
– Ilyen nincs, biztosan valaki más lõtt
helyette – hitetlenkedik az „ifjú“ apa.
– Hát ezt akartam én is mondani...

Anyatej
1. levél:  Kedves Péter!

Örömmel értesítelek, hogy szerelmünk
gyümölcse, a kis Péter, megszületett. Sajnos
anyatejem nem lévén szoptató-dajkát kel-
lett alkalmaznom. Õ kubai származású,
így a tejétõl gyermekünk bõre szinte telje-
sen fekete lett. Errõl ugyebár én abszolúte
nem tehetek... A te szeretõ Anitád

2. levél:  Drága édesanyám!
Az imént vettem kézhez Anita levelét,
melyben értesít, hogy kisfiúnk született.
Mivel nincs elég anyateje, dajka segít-
ségére szorul, aki színes bõrû, és a tejétõl
kisunokád bõre is csaknem fekete lett,
amirõl persze az én drágám egyáltalán
nem tehet. Remélem te is együtt örülsz
velünk! Ölel fiad, Péter
3. levél:  Édes fiam! A te születésedkor én
pontosan ugyanúgy jártam, mint most a te
Anitád. Elapadt a tejem, ezért téged
tehéntejjel kellett tápláljalak. Valószínûleg

ettõl lettél te ekkora marha... Amirõl per-
sze én egyáltalán nem tehetek. Csókol
Anyád

MONDÁSOK:

* A hibáiból tanul az ember. Vannak azon-
ban olyanok, akik sohasem hibáznak...
* A gödrök elsõ számú törvénye: Ha
benne vagy, ne áss tovább!
* A tapasztalat segít minket, hogy
ugyanazt a hibát legközelebb sokkal
ravaszabban kövessük el.
* A pénz minden gonoszság gyökere... és
az embernek szüksége van gyökerekre.
* Zavard össze a világot, mosolyogj hétfõn!
* Igaz, hogy a kemény munka még nem
ölt meg senkit, de hát miért kockáztasson
az ember...
* Vegyen fel a gyárba igazgató úr.
Meglátja milyen kevés munkával
beérem...
* A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj
magas.
* Csak azért, mert senki sem ért meg,
még nem vagy mûvész.
* Barátok jönnek, mennek... az ellen-
ségek gyûlnek.
*  A karfiol nem más, mint káposzta, csak
fõiskolát végzett.
* Üzleti érzék: 95 %-ban érteni az
emberekhez, 5 %-ban a gazdasághoz.
* Egyesek szerint a szó akkor hal meg, ha
kimondják. Szerintem akkor kezd el élni
igazán.
* Olyan vagy, mint a csésze. Aljas és
nagyfülû.
* Jöttem, láttam és most nem gyõzök
bocsánatot kérni.
* Engedj a kísértésnek: nem biztos, hogy
máskor is lesz rá alkalmad.
* A zsenialitásnak megvannak a maga
határai. A hülyeség azonban nincs ilyen
határok közé szorítva.
* Soha ne becsüld le az ostobaság
hatalmát!
* Aki kérdez, öt percig buta, ám aki nem
kérdez, örök életre buta marad.
* Ha könnyûnek találod azt, amit mások
nehéznek, tehetséges vagy. Ha meg
tudod tenni, ami a tehetségesek számára
lehetetlen, akkor zseni.
* A sikerhez vezetõ út karbantartás miatt
zárva.
* A legveszélyesebb sütemény az
esküvõi torta.

Hugonnay Vilma, az elsõ magyar orvosnõ gondolatát idézzük
rejtvényünkben.

Vízsz.: 1. Hugonnay Vilma gondolatának elsõ része. (z. b.: LY, S) 14. Tova. 15.
Szipolyozó. 16. Papírra vet. 17. Duna-parti település Budapesttõl északra. 19.
Csókol, régiesen. 20. Állat bõrére festett tulajdonjegy. 22. Fiat voluntas ...!; legyen
meg a te akaratod! 24. Lekváros. 26. A szél közepe! 27. Atommag! 28...., se
száma; nagyon sok. 30. Ebben a városban volt Katona József Bánk bánjának
õsbemutatója 1833-ban. 33. A Kos csillagkép latin neve. 34. Tiltakozás. 36. Bûvöl.
38. Cirkuszi vadállatok lakhelye. 40. Olasz névelõ. 42. Pottyant. 43. Kilométer röv.
46. Vas. 47. Egyik pénzintézetünk. 49. Asszonynévképzõ. 50. Város a Bársonyos
lábánál. 52. Kivágott fatörzs. 54. Tréner. 56. Horgászkellék. 57. Magas hegység
Tádzsikisztánban. 59. Koncepciós per áldozatául esett orosz-szovjet ideológus
(Nyikolaj Ivanovics, 1888-1938). 61. A természetés alapú logaritmus jele. 63. Fél
rial! 64. Ingerületvezetõ rost. 66. Kacat. 67. Katonai bázisáról is ismert Kapos-parti
község. 70. Jézus keresztfájának felirata. 72. Orosz ûrállomás. 74. Indonéziai vad-
tulok. 75. Létezik. 78. Község Szombathely mellett.

Függ.: 1. Sebhely. 2. Megszerzõ. 3. Az innensõ. 4. Társa röv. 5. Forró égövi
sertésszerû állat. 6. Természeti erõk földfelszínpusztító munkája. 7. Nil novum sub
...; nincs új a nap alatt. 8. Nyíl vége! 9. Zöldesszürke. 10. Csongrádi község lakó-
ja. 11. Ágyból kiszáll. 12. Francia fizikus, az áramerõsség régi egységének névadó-
ja (Jean-Baptiste,1774-1862). 13. Tejben is elõforduló vegyület, ibolyántúli fény
hatására D2-vitaminná alakul. 18. Sûrûbbé tesz. 21. Orosz teherautó-márka. 23.
A gondolat második része (z. b.: Õ, Á). 25. Lépték mûszeren. 28. A gondolat
harmádik, befejezõ része (z. b.: E, L, U, S). 29. Alkalomszerû. 31. Arzén. 32.
New ...; angol nyelvû indiai napilap. 35. Bátor, hõsies. 37. Karácsonyi istentisztelet.
39. Kockadarab! 41. Német teniszezõ, a barcelonai olimpián aranyérmet nyert
Boris Becker oldalán (Michael). 44. Madagaszkári nagy testû félmajom. 45. Római
katolikus, röv. 48.Tranzisztortípus. 51. Igavonó állat. 53. Nézõtér felsõ emelete. 54.
Páratlan emír! 55. Személyében. 58. Miatt, népiesen. 60. Szökdécsel. 62. De még
mennyire! 65. Ngo ...Dien; dél-vietnami politikus, köztársasági elnök (1901-1963).
68. Costa del ...; a spanyol Napospart. 69. Rendõr-fõkapitányság, röv. 71. Ehhez
hasonló. 73. Legelõ. 76. Tea alkotórésze! 77. A mélybe.
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