
2011. október 27. 
Ára: 120 Ft

A L A P Í T O T T A :  L E Z S Á K  S Á N D O R , 19 8 9 - B E N

LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIII. évfolyam 10. szám
Mindszent hava, Õszhó, Magvetõ hava 

„Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.” 
Széchenyi István

Fény – árny, tûnékenység...

Ma valahogy sokkal szomorúbb lett minden... 
Az októbertõl szokatlan, verõfényes nappalokat

felváltotta a szomorú, esõs idõ. Visszavonhatatlanul
itt ácsorog már  az Õsz a kertajtóban, s morózus
arccal néz velünk farkasszemet... Éjjelente halkan dudorász, karcol,
vídiakörmével  csupaszra kaparászott már egy csomó faágat.
Néhány óra leforgása alatt az érzékenyebb lombozat minden levelét
összezsugorította,  s avarszõnyegként borította a még zöldellõ pá-
zsitra. Gúnyos kacajjal tudatja a vénséges vén szakállas, hogy
milyen nagy a hatalma a természet, s az ember felett... Játszado-
zik. Zörögve görgeti  a faleveleket a harmatcsepp buborékától ra-
gyogó  fûben, majd az elázott kis leveleket szép sorban a kis tócsák
szélére lapítgatja. Néhány pillanat alatt sorban odavész a csoda. S
már fordul is egyet... Könyörtelenül tönkreteszi a még alig sárguló
leveleket. Dehogy hagy örülni a melengetõ nagyfénynek! Besurran
a legkisebb résen át a lakásba, a kabát alá; nem átallott már emberi
életet is elvenni a fagyos éjszakák leple alatt...  

November elsejéhez közeledve egyre többször szemtanúi
lehetünk ilyen pillanatoknak, s akaratlanul is párhuzamot vonunk a
levél és az ember tûnékenysége közé... Minden évben, minden
õsszel, míg a világ a világ..

Íme a levél... Íme az ember...   Milyen tûnékeny mindkettõ...
Czinege Edit

„Ismerem az utat, amerre mennem kell. Ismerem a szellemi hatal-
mat, világteremtõ energiát, mellyel számolnom kell, semmi kétség,
hogy egy még legjobb világrészbe kerülünk, s kiapaszthatatlan szép-
ségekben gyönyörködünk.” Csontváry Kosztka Tivadar: A TÚLVILÁG

Gulyásné Gyöngyösi Gyöngyi
1958-2011

„Midõn a roncsolt anyagon Diadalmas lelked megállt; S megnézve
bátran a halált, Hittel, reménnyel gazdagon, Indult, nem földi utakon,
Egy volt közös szent vigaszunk! A lélek él: találkozunk!“ – talán Arany János e szavaiból meríthetünk
most vigaszt – kezdõdött Harmatos Áronné, nyugalmazott iskolaigazgató búcsúzója.

Drága Gyöngyi! 

Egy héttel ezelõtt jött a hihetetlen hír, hogy  elindultál, immár nem „földi utakon“…  Akkor,
a tanítás végeztével a tanáriban ülve hallgattuk Kosztolányi Halotti beszédét, közben
néztem a széket, ahol ülni szoktál, az asztalodat, melyen riasztóan  nagy a rend, a sok-
sok könyv, író- és rajzeszköz helyén a fényképed, mellette mécses… Azt vártam, hogy
belépsz, rám mosolyogsz, a szemeddel is üzensz, ahogy szoktál: örülsz a találkozásnak,
aztán hozzám lépsz és beszélgetünk…

De csak a csönd beszélt körülöttünk… Kevesebbek lettünk…
Emlékképek villannak fel bennem: Az elsõ találkozás még '79-ben, amikor már nem

diákként, de tanárjelöltként léptél iskolánkba, az idei lett volna a 32. itt töltött tanéved.
Eszembe jutnak a jóízû beszélgetések, a közös tanítás örömei, keservei, kiállítások,
képek, kézmûves foglalkozások, az alkotás öröme sok-sok gyermek arcán…

Látom a boldog édesanyát, a családjáért serénykedõt, a lelkes pedagógust, a kreatív,
alkotó mûvészt, és látom az aggódó, a gyötrõdõ embert is….

Gyászoló Gyülekezet!

Kevesebbek lettünk… Sokat veszítettünk, mi, akik ismerhettük õt, de a legnagyobb
veszteség a családot érte, a családot, akikért Gyöngyi fáradhatatlanul munkálkodott,
akiknek szeretetébõl mindenkor erõt meríthetett.

Kevesebbek lettünk egy kiváló nevelõvel, aki nem könyörtelen szigorral, hanem szép szó-
val terelte helyes útra neveltjeit, aki hitt abban, hogy a mindenki lelkében ott rejtezõ jót kell
elõhívni, azt kell erõsíteni. 

Kevesebbek lettünk egy közösségi emberrel, aki mindenkor készségesen, önzetlenül
segített, akit a hívó szó mindig megtalált.

Kevesebbek lettünk egy kreatív, alkotó mûvésszel, aki nagy utat tett meg a kezdetektõl
mostanáig. Mûvészi munkájában, ahogyan a mindennapokban is, a férje volt segítõtársa.
Emlékszem a 85-ös Antológia-est képes versüzeneteire, és arra is, milyen nagy öröm volt
számára, hogy munkáival kiérdemelte a Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének tagságát, hogy munkáit számtalan kiállításon megismerhették, láthatták
nemcsak itt, Lakiteleken és Kecskeméten, de Zalaegerszegtõl Szegeden át Erdélyig
számtalan településen. És persze jól estek az elismerõ díjak! Akkor is, ha saját alkotá-
saiért, és akkor is, ha az általa irányított gyermekek munkáiért adták.

Mennyi öröm, mennyi szépség, mennyi feladat várta volna még! De bevégeztetett…
Segítsen bennünket Gyöngyi példaértékû, rendíthetetlen hite, mely sok megpróbál-

tatáson átvezette õt. Higgyük, lelke már szabadon repülhet, és örvendhet az édesapjá-
val való találkozásnak is, higgyük, együtt vigyázzák majd itt maradt szeretteiket!

Drága Gyöngyi!

Iskolánk valamennyi munkatársa nevében mondok istenhozzádot Neked!  
Hiszem, ha tehetnéd, Jókai szavaihoz hasonlókkal köszönnél el tõlünk: „Ami bennem

lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervad-
nak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor
elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.“ 
Isten legyen mindnyájunkkal! 2011. október 21-én. 

Kedves Lakitelekiek!

2011. november 19-én, szombaton
reggel 8 órára mindenkit szeretettel
hívunk és várunk ERZSÉBET-napi
faültetésre a mûvelõdési ház mellé,
mert most azt a parkot szeretnénk szebbé varázsolni
– közösen!  (Délben most is közös ebéd lesz!)

Gyertyaláng, tiszta fény 
Csonkig égõ áldozás, 

Áldozatban tisztulás 
Isten oltárainál. 

Gyertyaláng, tiszta fény 
Embert hívó lángolás 
Végsõ percig lobogás 
Áldozatunk asztalán. 

Gyertyaláng, tiszta fény 
Önpusztító lobogás 

Nem is akar lenni más 
Nem is kíván semmi mást 

Nem is lehet soha más, 
GYERTYALÁNG! 

Szelíden, könnyesen 
Minden új dal gyõzelem 
Ezer gyötrõdésemen, 
minden gyöngeségemen 
Gyertyaláng életem 
Könnyû széltõl megremeg, 
De mit lehet megteszek 
Áldozattá így leszek. 
Gyertyaláng, tiszta fény 
Önpusztító lobogás, 
Nem is akar lenni más, 
Nem is kíván semmi mást 
Nem is lehet soha más
GYERTYALÁNG!...

GYERGYERTYTYALÁNGALÁNG



ANYAKÖNYVI hírek

Született:

Tóth Natália Renáta (Pesti Renáta)

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:

VASADI-BALÁZS GYÖRGY (1989)

Fábián Mihályné Ignácz Emília (1921)

Hábenczius Gyula Dezsõné Barcsa Sára (1957)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

MAGYAR JÓZSEF ÉS KOVÁCS ÉVA MÁRIA

LÁNGOS JÓZSEF ÉS PATI KLAUDIA

Sok boldogságot kívánunk!

Az ügyeletes orvos telefonszáma:

06-20/91-57-063

LAKITELEKI    ÚJSÁG október2. oldal

LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK 
SEGÍTSÉGHÍVÁSHOZ:

ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr): 06-20/539-58-99
Török Nándor (polgárõr): 06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (polgárõr): 06-30/370-04-81
Tóth Ferenc (közterület-felügyelõ): 06-70/931-78-28

Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Lakitelek nevében megköszönjük
minden kedves támogatónknak, akik szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk
javára ajánlották fel.  2010. évben kapott támo-
gatás 26.415.- Ft volt, melyet a tûzoltóautó
mûszaki vizsgáztatására fordítottunk.
Segítségüket ezúton is köszönjük, és
reméljük, hogy a továbbiakban is támogatják
tevékenységünket.
Számlaszámunk: 52000018-15100027
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

GYÖNGYI...

„… kell, hogy az embernek megadassék a képesség a szép-
ség felismerésére, a gyönyörûségre...“ –  vallott magáról –
Csontváryt idézve –  a 2000-es iskolai évkönyvben  megje-
lent írásában Gyöngyi. S ekként még:

„Szerencsére gyermekkoromtól megszoktam, hogy
idõnként meg kell állni és bátran rácsodálkozni az Isten
adta, illetve az ember alkotta szépségekre. Nagyon
hálás vagyok azoknak, akik azóta is vagy személyes
varázsukkal vagy mûveik által „parancsoltak“ megálljt
nekem a mindennapok taposómalmában…
„Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak
megadatott a képesség a halhatatlanságra."  Csontváry
e mondata már önmagában is elegendõ arra, hogy
komolyan tegyünk minden alkotómunkát, hát még ha
azokra a büszke arcokra, felszabadultan örvendezõ
gyerekekre gondolok, akik sikeresen dolgoztak velem…
Ha visszagondolok… sok-sok arc, sok-sok alkotás vonul
el a szemem elõtt.“

A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány
(adószáma: 18341618-1-03)                 

Köszönetet mond támogatóinak a 2010-ben
utalt jövedelemadójuk egy százalékáért. A
felajánlott támogatás összege: 248.090.-Ft,
melyet az Ovi-vakáció támogatására, a só-
szobába sófolyadék és a csoportszobába
hajópadló vásárlására fordítottunk a lakiteleki
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda részére.
Köszönjük, és reméljük, hogy számíthatunk
támogató felajánlásukra a jövõben is.

Számlaszámunk:  52000018-13100052
Lakiteleki Óvodáért Alapítvány Kuratóriuma

„Miért? Kiáltunk a csillagok felé, 
de válasz nem jön, 
csak a csend kopog 
könyörtelenül...“

Köszönetet mondunk  a rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak, s mind-
azoknak, akik drága szerettünket,

VASADI-BALÁZS GYÖRGYÖT
az utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot tettek, fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a
polgárõrségnek, akik segítettek a keresésében… 

gyászoló családja

A halál nem jelent feledést és véget.
Míg élnek azok, kik szeretnek Téged.

ZUBOR MIHÁLY
halálának 12. évfordulóján emlékezik 

a gyászoló család.

Örömmel tudatjuk, hogy
2011. szeptember 28-án,

Szolnokon megszületett
GYÁNYI GERGÕ

kisunokánk (édesanyja: Zubor Andrea). 
Szeretettel vártuk és gratulálunk, minden

jót kívánunk: nagypapa és nagymama 
(Zubor Mihály és felesége, Éva)

Földvári Korina okt. 9-én
töltötte be 3. életévét, ez alka-
lomból sok szeretettel köszönti:

Lénárt mama és papa, Erikáék, Dédi

1%

1%

Búcsú 
Gulyásné Gyöngyösi Gyöngyitõl

„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindíg, mindíg játszani,
akarsz-e együtt a sötétbe menni,
gyerekszívvel fontosnak látszani,
nagykomolyan az asztalfõre ülni,
borból-vízbõl mértékkel tölteni,

gyöngyöt dobálni, semminek örülni,
sóhajtva rossz ruhákat ölteni?

Akarsz-e játszani, mindent, mi élet,
havas telet és hosszú-hosszú õszt,

lehet-e némán teát inni véled,
rubinteát és sárga páragõzt?

Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni,
hogy a körúton járkál a november,

ez az utcaseprõ, szegény, beteg ember,
ki fütyörész az ablakunk alatt?

Akarsz-e játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,

karácsonyt, álmot, mindenféle jót?
Akarsz-e játszani boldog szeretõt,

színlelni sírást, cifra temetõt?
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?

Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?“

(Kosztolányi)

Mákvirág Galéria Drogéria

Figyelem! Mindenszentek és halottak
napján nagyon vigyázzanak az
értékeikre, mert ezeken a napokon
megszaporodnak a lopások. Táskára,
kocsiban tartott értékeire különösen figyeljenek!
A rendõrség felhívását a 15. oldalon láthatják. 

MÉHNYAKSZÛRÉS  LAKITELEKEN!
Helye: I. sz.  Rendelõ (Dr. Rácz Péter rendelõje)
IDÕPONTOK:
– Nov. 17.  (csütörtök) 12-17 óráig
– Nov.  18. (péntek) 12-16 óráig

A szûrés ULTRAHANGOS vizsgálattal
együtt történik, így,  3.000 Ft fizetendõ.

Bejelentkezni: 2011.november 14-én lehet egész
nap a védõnõnél személyesen vagy az alábbi tele-
fonon. Telefonszám: 06-20-5291-605
Avizsgálatot végzõ orvos: DR. NYIRÁDY TAMÁS 

MEGJELENÉSÜKRE SZÁMÍTUNK!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve FELHÍVÁSA

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett nõi
lakosság emlõszûrõ vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nõk meghívó levelet kapnak, akik
2 éven belül emlõszûrõ vizsgálaton nem vettek részt, vagy az
elsõ megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél fel-
mutatásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs
szükség. Az útiköltség utólag visszaigényelhetõ, utazási
utalványt a szûrõállomáson illetve háziorvosánál lehet kérni.

A lakiteleki nõk legközelebb 2011.  december 12-re
kapnak meghívót.

A vizsgálat helye: Kecskemét, Nyíri út 38. II. em. Megyei
Kórház MaMMa Eü. Rt. Tel.: 76/504-819; 482-115
A szûrõvizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülõ
kérdésekben Dr. Ambrózay Éva radiológus fõorvosnõ és
Fehérné Horváth Margit vezetõ operátor készséggel szolgáltat
további információt a 76/482-115 telefonszámon. Akinek a
meghívó levélben jelzett idõpontban nincs módjuk a
szûrõvizsgálaton megjelenni a fent megadott telefonszámon,
új idõpontot kérhetnek. Az idõben felfedezett emlõdaganat jó
eséllyel gyógyítható! Éljen a felkínált lehetõséggel!
Megyénkben a múlt évben a meghívottaknak mindössze 54 %-a élt a
felkínált lehetõséggel. A WHO legalább 70%-ost tart elfogadhatónak.
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KEMÉNY DIÓ! (7.)
Kedves Olvasók!

Madari Andor alpolgármester úrral 
folytatjuk most a beszélgetést.

MOTTÓ: Képviselõként ugyanaz a cél vezérli
mindannyiunk munkáját: szolgálni Lakiteleket,  és
az ott élõk érdekében a lehetõ legjobb döntést
hozni. Olykor fájdalmas döntésekkel. A prob-
lémákat meg kell oldani, mégpedig nekünk,
lakitelekieknek! Csak egymásra számíthatunk!
Csak az vezet eredményre, ha átbeszéljük a dolgokat, megosztjuk a gondokat, s
együtt találjuk ki, mi  a legjobb. Persze, hogy nem tudunk 4500-an egy asztalhoz
leülni! Ezért vannak a „nép küldöttei“, a képviselõk, hogy tudásuk legjavával a
lakosság érdekét képviseljék. Egyformán ható döntés nincs, sajnos valakiknek az
érdekei mindig sérülnek. Épp ezért nehéz jó döntést hozni…

– Egy esztendeje regnál ez a testület.  Röviden összefoglalni szinte lehetetlen
az intézkedések sorát.  Most arra vagyok kíváncsi, miként látod, mi volt a több: a
siker, vagy épp a kudarc?

– A közelmúltban már többen megkérdezték tõlem, hogy az elmúlt egy év alatt
milyen sikerek és kudarcok értek. Egy év nem nagy idõ, gyorsan el is telt, de van
mit felsorolni mindkét oldalon.

Szerencsére a sikeres élményekbõl van a több. Lassú folyamat eredményeként
kezd kialakulni az önkormányzatban is a vállalkozói és szolgáltatói szemlélet.
Igyekszünk az önkormányzatot érintõ ügyletekben (kivitelezés, beszerzés) a
lakitelekieket elõtérbe helyezni. Lehetõleg mindent helyben szerezzünk be, gyár-
tassunk le, vagy csináltassuk meg, – ezzel is a helyi lakosok megélhetését
javíthatjuk. Óriási szerepe van a munkahely megõrzésében.

Ezen rövid idõ alatt is látványos változásokat érzékelhettek, akik lelátogattak a
Tõserdõbe. Nemcsak a bõvülõ szolgáltatások (csónakkölcsönzõ, kalandpark)
okán, hanem az egyre több és színesebb rendezvények kapcsán is büszkék
lehetünk, hogy elindult itt is valami.

– Minek köszönhetõ a fejlõdés, hiszen sorra eladósodnak az önkormányzatok
szerte az országban!

– Folyamatosan figyelik a kollégák a pályázati kiírásokat és ahol esélyt látunk,
hogy a település elõnyére beruházzunk, azonnal beindul a gépezet. Jelenleg is
sok pályázat fut. Van, amit már megnyertünk, van, ami elbírálásra vár, és van, ami
elõkészület alatt áll,... de még sok van a fejekben is. A nyertes pályázatok között
az elsõ, amelyet napokon belül elkezdik a kivitelezõk az árpádszállási nyárigát
helyett egy komoly védmû megépítése. Ezt a pályázatot még 2006 elõtt adták be,
azonban még csak most jutott el a kivitelezési szakaszba. A gát nyomvonalába
esõ területet az önkormányzat a tulajdonosoktól tisztességes áron megvásárolja.
Sajnos akadnak egyesek, akiknek a piaci ár többszöröse nem elég, és tel-
hetetlenségükkel akadályozzák a munka folyamatosságát, de legfõképpen az ott
élõk hosszú távú létbiztonságát. Nem hiszem, hogy belegondoltak abba, hogy
árvíz esetén mit veszélyeztetnek, és milyen támadások érhetik majd õket az
önfejûségük miatt. Ez felelõtlen gondolkodásra vall...

– Van egy friss pályázat, ami igen gyorsan sikeres lett!
–  Néhány napja kaptuk a hírt, hogy nyert az egyik energetikai pályázatunk,

amelyben a mûvelõdési ház, a polgármesteri hivatal és a rendõrségi épület kap
homlokzat- és tetõszigetelést, megoldjuk a nyert pénzbõl a nyílászárók cseréjét,
a fûtéskorszerûsítést és a tetõkön az áram termelésére szolgáló napelemek
elhelyezését. Ezek az épületek amellett, hogy energiatakarékosabbá válnak, még
sokkal tetszetõsebbek is lesznek... igaz, hogy csak kívülrõl, de ez is örömteli.
Ennek a pályázatnak a kivitelezése igen sok idõt és pénzt emészt majd fel, ezért
szeretnénk, ha minél több munkát a helyi vállalkozások végeznének el. Sokakat
lehet foglalkoztatni, hiszen szerteágazó munkákról van szó. 

– Mely pályázatok várnak még elbírálásra?
– Nem régen lett benyújtva a piac fejlesztésére egy pályázat, amely a boltok

által behatárolt belsõ teret szebbé és kulturáltabb keretek közé fejlesztené. Fedett
asztalsorok, új mosdók és szép térburkolat kerül majd kialakításra, ha nyer a
pályázat. Bízom benne nagyon!

Szinte ezzel egy idõben, de ettõl függetlenül pályázunk a Dr. Deák István út
felújítására, ez a víztoronytól a faluba felvezetõ Árpádszállási út. Sikeres
elbírálás esetén az ötös keresztezõdésben körforgalom kerülne kialakításra, az
út meg lenne szélesítve, ezáltal a vízelvezetés is megoldódna. 

– Sikeres pályázat... pályázati siker – összefogással.
– Az eddigi felsorolt eredményeinken túl számomra van egy mindennél na-

gyobb siker, ez pedig a folyamatosan növekvõ támogató csapat. Sokan jöttek már
az elsõ hívó szóra idõsek, fiatalok egyaránt. Mind amellett, hogy dolgozni hívtuk
õket, még sok-sok jó szót és tanácsot is kaptunk tõlük. Ezzel egy idõben folya-
matosan jelentkeztek az önként segíteni akarók olyankor is, amikor nem is hív-
tunk, de szeretnének, akarnak dolgozni a köz érdekében – a jó ügyért. Õk is
érzékelik, hogy valami elindult, valami változás részesei lehetnek velünk együtt ...
és ez nagyon jó érzés.

A legmeghatóbb, legörömtelibb esemény számomra is az augusztus utolsó
hétvégéjén megrendezésre kerülõ honosítási ünnepséggel egybekötött
országzászló- és haranglábavatás volt. Régóta nem volt részem ilyen mély
érzelmeket megmozgató közösségi rendezvényen részt venni. Úgy gondolom,
emlékezetes lesz az életem végéig az az élmény, amikor az elõttem is elvonuló
friss magyar állampolgárok sírva köszönték meg a visszakapott jogos jussukat a
honosítás által; és láthattam meghatódottságukat a kis ajándékokon is.

– Igen, ez nagyon sokunkban feledhetetlen élményként él mindörökre. S lesz
majd folytatása, hiszen számtalanan várnak még arra, hogy megkaphassák a
magyar állampolgárságukat. Lakitelek ebben élenjáró hely lett, s lesz.

Ám nem hallottunk még azokról a dolgokról, melyek nem épp kedves pillana-
tokat õrinznek. 

– A sok pozitívum mellett természetesen vannak kisebb-nagyobb kudarcok is.
Ez természetes annak ellenére, hogy nemigen tetszik senkinek sem.

Nagyon rossz érzéssel gondolok a megemelt kommunális adóra, amely egy
szükséges lépés volt az elõzõ évek nem túl következetes gazdálkodása után. A
jövõ évi költségvetési koncepció tervezésekor most úgy tûnik, hogy nem lesz
lehetõség adó csökkentésére, mert a bevételkiesés veszélybe sodorhatná az
önkormányzat jövõjét. Sajnos ilyen áldozatokat hoznunk kell.

Sok panaszt és észrevételt kaptunk a behajtást tiltó táblák kapcsán, hogy nincs
semmi hatása. Ezt egy önkormányzati rendelettel javítottuk, de az ellenõrzési és
szankcionálási szakasz eddig késett. Azonban a közeljövõben  komolyabb
figyelmeztetésre, majd bírságolásra is számíthatnak a szabályszegõk. 

Ugyanez a helyzet a piac mellett levõ üzletsor elõtti szakaszon a megállni tilos
tábla ellenére ott parkoló autók esetében is.  

De a temetõben, a közterületeken szemetelõk is számíthatnak arra, hogy na-
gyon komoly pénzbírságot szabunk ki rájuk (akár 50 ezer forintot is), különben
tapasztalhatjuk, hogy képtelenek betartani az elemi együttélés szabályait.

– Bizony a következetesség elvét itt is el kell kezdeni! Hol lesz még igazán nagy
szükség a kemény szándéka és akaratra?

– 2008-ban, az akkori testület döntése értelmében megalakítottak két 100%-os
önkormányzati tulajdonlású kft-t, amelyek végezték a dolgukat, de a hozzáfûzött
reményeket nem teljesen töltötték be. Mi most komoly szándékkal és akarattal
azon vagyunk, hogy lehetõségeik maximális kihasználására törekedve hasznot
termeljenek az önkormányzatnak. A Laki-Gazda kft gépparkját igyekszünk az
anyagi lehetõségeinkhez igazodva fejleszteni, mert csak így várhatjuk el a külsõs
munkák végzését, s jelentõs jövedelem termelését.

A Laki-Konyha kft-tõl is elvárjuk és támogatjuk, hogy szerezzen minél több
külsõ megrendelést, minél több helyen jelenjen meg. 

Ha mindenki igyekszik ezen elvek mentén gondolkozni és dolgozni, akkor rövid
idõn belül jönnie kell az eredményeknek is, amiért érdemes dolgozni.

Megemlítek még egy dolgot, ahol a következetesség nagyon fontos lesz: most
készült el a temetõ felújítása – összefogással. Új kerítés, új kapu, felszántott, friss
sáv a kerítés külsõ és belsõ részénél. Nagyon sok munkával készült el. De azt
tudnia kell mindenkinek, hogy nagyon szigorúak leszünk azokkal, akik eldobálják
a szemetet. Komoly bírságra számíthatnak. 

– Van egy kiemelkedõen jó eredményünk, amire igazán büszkék lehetünk!
– Az ez évi költségvetés elfogadása után nagyon következetesen végigkísértük

a számok alakulását és az elvekbõl nem engedve közeledünk az év végéhez, amit
a jelenlegi ismereteink alapján jól fogunk zárni. Jelentõs adósságokat csökkentet-
tünk! Az elõzõ testületek mûködési hiteleit, és még néhány pályázatból meglévõ
kötelezettséget kifizettünk!  Újabb hiteleket nem vettünk fel, és mégis tudunk
tovább dolgozni. Úgy gondolom, hogy ez nagy eredmény mindamellett, hogy min-
den intézmény folyamatosan mûködik tovább – azonos színvonalon!

– Köszönöm, Andor!  Teljes biztonsággal állítom, hogy folytatjuk a KEMÉNY
DIÓ kérdéseire a választ. Önöktõl –  kedves Olvasók – pedig várjuk a kérdéseket,
észrevételeket! Választ továbbra is a polgármester, illetve az alpolgármester úrtól
várunk majd. Czinege Edit
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Komplex épületenergetikai korszerûsítés
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.9.0/11 „Épületener-
getikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kom-
binálva“ címû pályázati konstrukcióra, mely pályázaton sikeresen
szerepelt. A „Komplex épületenergetikai korszerûsítés Lakitelek
Nagyközség Önkormányzatánál“ elnevezésû projekt megvalósítására
201.857.763,- Ft, azaz 85%-os támogatást nyert el, amihez 15% vagyis
35.621.958,- Ft összeget kell biztosítania önrészként. 

A projekt célja, a Mûvelõdési ház, a rendõrség és hivatal épületének
nyílászáró cseréjével, hõszigetelésével, a fûtési és világítási rendszer
korszerûsítésével, valamint napelemek elhelyezésével az energiafo-
gyasztás a minimálisra csökkenjen. Az épületek csökkentett villamos
energia fogyasztásának megújuló energiaforrással való kiváltásával az
épületek együttes villamos energiafogyasztása a minimálisra csökkent-
hetõ, vagy teljesen kiváltható. Az épületek elavult gázfûtésének kiváltása
megújuló energiaforrásra az épületek gázfogyasztását teljesen kiváltja.

A projekt megvalósításának idõtartamára 24 hónap áll ren-
delkezésre, mely 2011. november 1-vel indul.

Lakitelek Önkormányzata október 21-én, 
pénteken délelõtt a temetõ melletti területre

szemétgyûjtési akciót szervezett...
...hogy a  lakosság részvételével takarítsuk ki a területet az
irgalmatlan állapottól. Felhívásban kértük, hogy minél többen jöj-
jenek el, hogy halottak napján – végre – méltó kép fogadja a
sírkertbe látogatókat Lakiteleken is.

Leírhatatlan, milyen kép fogadott bennünket. Szinte hihetetlen, hogy milyen sokan
megteszik, hogy kidobják a (mû)koszorúkat, a mûvirágokat, a szalagokat, mécse-
seket, mindent, amit feleslegesnek találnak... a kerítésen át, hogy majd lesz vele vala-
mi... A lebontott, eltört sírkövet is odahordják... Tessék mondani, otthon is így csinálják?
Igénytelenül, vandál módjára viselkednek, elhajítanak mindent! De kik viszik oda a ház-
tartási hulladékot?... Félelmetes! Az igénytelenségnek, a primitívségnek nincs határa! 

Mindnyájan egyetértettünk abban, akik ott dolgoztunk és hordtuk más
szemetét, hogy túl enyhe büntetés lesz az, ha „csak“ kifizettetik majd a
szemetelõvel a több tízezer forintnyi bírságot.  Be is hívják majd a pol-
gármesteri hivatalba, de bizony meg is kellene  õket nevezni!

A Laki- Gazda KFT. Termelési és Üzemeltetési Csoportjának emberei mellett
Csománé Erzsike, Kelemenné Rózsika,  Baginé Varga Eszter, S. Kovácsné Ilonka,
Verzárné Marika, Verzár Csaba, Madariné Marika, Klárikné Marika, Bányai Antal,
Guthné Marika, Kiss Istvánné, Horváth Sándor, Felföldi Zoltán, Madari Andor és
Czinege Edit jött el dolgozni. Csütörtökön délelõtt pedig Kutasi János és felesége
szedte a szemetet, mivel a meghirdetett napon nem tudtak jönni. Nagyon köszön-
jük mindnyájuknak, hogy feláldozták a délelõttjüket, s igen sokat tettek azért,
hogy a temetõnk környezete is elfogadhatóvá, rendezettebbé váljon. Cz. E.

A népdaléneklés a „természet tüneménye“
„Mélyebb zenei mûveltség mindig csak ott fejlõdött, ahol ének volt az alapja.
A hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang, a mindenkinek
hozzáférhetõ, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános,
sokakra kiterjedõ zenekultúra termõ talaja.“ (Kodály Zoltán)

Együtt énekelni öröm. Öröm mindazoknak akik hallgathatják és akik mûvelik.
Örömöt és megnyugvást találhatunk az éneklésben, az új dalok megismerésében.
Kiszakíthat bennünket a mindennapok nyûgébõl, elhozhatja azt a nyugalmat, amelyre
vágyunk. A zenei hagyományok ápolása igen mély gyökerekkel rendelkezik

1969-ben alakult meg hivatalosan Lakiteleken a Népdalkör az akkori Nõbizottság
keretein belül. Ez a negyvenkét év nagyon soknak tûnik, de úgy érzem, hogy a mi nép-
dalkörünkön meg sem látszik ez az idõ. A lelkesedés, a még nem ismert népdalok tan-
ulása iránti vágy töretlen.

Népdalkörünk immár kilencedik alkalommal rendezte meg a Vass Lajos Népzenei
Találkozót 2011. augusztus 27-én. A hagyományos rendezvény igen szép példája
annak, hogy hogyan lehet összefogni, összegyûjteni -, mint egy kincset - a térség nép-
dalait õrzõ csoportokat.

A Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség záróakkordjaként a
Mûvelõdési Házban találkoztak mindazok, akiket megérint a népzene világa. 

Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés alelnöke nyitotta meg ezt a szép
programot. A jelenlevõk megemlékeztek Vass Lajosról, akinek a nevét kevesen
ismerik, pedig egy személyben volt zeneszerzõ, zenepedagógus, karnagy, népdal-
gyûjtõ és nem utolsó sorban minden idõben helytálló Ember. A Röpülj páva vetélkedõ
neve mindenki számára ismerõs lehet, melynek szervezõje és mûsorvezetõ riportere
volt. Mint komponista, oratóriumokat, kantátákat, gyermekoperákat, mesejátékokat,
bábjátékokat és színpadi mûvek kísérõzenéit, illetve kórusmûveket alkotott. 

Lakiteleken nagy hagyománya van a népdaléneklésnek, táncnak, zenének. Régen
a járási népdaléneklési versenyt is településünkön rendezték meg, amelynek
meghívott vendége volt 8 éven keresztül Vass Lajos. 

Méltón viseli tehát a nevét a kétévenként megrendezésre kerülõ Népzenei
Találkozó, melyet Lakitelek Népdalköre nyitott meg egy szép dalcsokorral.

A szomszédos települések is felvonultatták táncosaikat, népdalosaikat. Vendégül
láthattuk Nyárlõrinc Népdalkörét, Tiszaalpár néptáncosait és népdalosait. A Kösöntyû
Néptánccsoport és Szentkirály táncosai is szemet gyönyörködtetõ mûsorral szerepeltek.

Távolabbi településekrõl is szép számmal megjelentek: a Bajáról érkezett
Õszirózsa Népdalkórus, a szeremlei Sugovica Népdalkör, a szabadszállási Kis-kun
Népdalkör, a bugaci Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar, Ágasegyháza
Népdalköre, Dunaegyházáról Dunamente Citerások csoportja, illetve Szappanos
Lukács Népdalkör Kunszentmiklósról. Kónya Gábor szólistaként lépett színpadra,
szép népdalokat játszott furulyán a közönségnek. Nagy örömmel üdvözölhettük
településünkön ismét a vajdasági Bajmokról érkezett Búzavirág Népdalkört, akik
különleges színfoltjai voltak a rendezvénynek. 

A mûsort követõen a csoportok a Népfõiskolára igyekeztek, ahol a Szent István
kápolna színes üvegablakainak szentelése után vacsora várta a vendégeket.  Kitûnõ
alkalom volt ez az ismerkedésre, beszélgetésre és ismét egy kis dalolásra, amikor már
jólesett üldögélni a borospoharak mellett. Voltak akik a régi szép emlékeket elevenítet-
ték fel, voltak akik a jövõt tervezgették és voltak akik egyszerûen csak élvezték a bará-
tok, ismerõsök társaságát. A zenészek megalapozták a jó hangulatot, mindenki
elénekelhette kedvenc nótáját. 

Két év múlva készülünk a tíz éves évfordulóra. Szeretettel várunk mindenkit  a Vass
Lajos nevét viselõ népzenei találkozóra, hogy újra együtt lehessünk mindazokkal, akik
évtizedek óta gyakorolják és õrzik a népdaléneklés mûvészetét. 

Bartók Béla szavaival búcsúzom: 
„A népzene tehát a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves

szabadsággal fejlõdött, mint a természet egyéb élõ szervezetei, a virágok, az állatok.
Éppen ezért olyan gyönyörû, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a mûvészi
tökéletesség megtestesítõi. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, leg-
szerényebb eszközökkel valamilyen zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni.“

Dávid Orsolya

Könyv: VITÉZEKRÕL (nemcsak) VITÉZEKNEK
címmel megjelent vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás
legújabb könyve.  Hamarosan je lentkezünk
egy könyvbemutatóval  e  könyv kapcs á n.

Ez azért nem semmi!!!! Sok köb-
métert szedtünk össze, mert a
terület így nézett ki!

Szedjük mások mocskát!

Új drótkeírtés, új kapu... 
megtisztított terület... több szeméttartó...
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„1956 olyan forrás, ami többre predestinál
minket, mint ahol ma vagyunk...“ – ‘56 hõseire
emlékeztek a lakitelekiek

A szokásoknak megfelelõen október 22-én, a forradalom elõestéjén emlékezett
Lakitelek az 1956-os forradalom és szabadságharc hõs résztvevõire, áldozataira,
vértanúira. Az idei megemlékezés ünnepi szónoka dr. Horváth János ország-
gyûlési képviselõ, az Országgyûlés korelnöke volt.

Felföldi Zoltán polgármester köszöntötte a kora este megjelent lakitelekieket,
külön köszöntötte a Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület ifjú tag-
jait, akik a megemlékezés elõtti percekben elsõ alkalommal vonultak fel Heinrich
Gábor vezetésével. A községi megemlékezésen részt vettek továbbá a
Népfõiskolán tartózkodó kazahsztáni fiatalok is.

Az általános iskolások mûsora után Lezsák Sándor átadta az idei Kátay
Zoltán-ösztöndíjat, melyet ezúttal Fráter Olivér történész, doktorandusz érdemelt
ki. A fiatal történésznek sok más mellett jelent meg tanulmánya a Székely
Hadosztály történetérõl, Erdély román megszállásáról, Wass Albert életpályájáról,
valamint Károlyi Mihály történelmi felelõsségérõl. 

Az ösztöndíj átadását követõen Lezsák Sándor méltatta a megemlékezés
ünnepi szónokát, Horváth Jánost, aki hosszú életutat tudhat maga mögött: 1921-
ben született a Fejér megyei Cecén, és mind a mai napig aktív. Politikai pályáját
1942-ben kezdte, ekkor lépett be a Független Kisgazdapártba. 1944-ben a nyila-
sok halálra ítélték, de sikerült megmenekülnie. 1945-ben részt vett az ország
újjáépítésében, a Kisgazdapárt jelöltjeként tagja lett az 1945-ben megalakult
Nemzetgyûlésnek. Koholt vádak alapján 1947-ben a kommunisták perbe fogták,
majd kényszermunkára ítélték, végül 1951-ben szabadult. 1956-ban részt vett a
forradalom szervezésében, annak leverését követõen emigrációba kényszerült,
és New York-ban élt 1997-es hazatéréséig. 1998 óta országgyûlési képviselõ a
Fidesz színeiben, ma az Országgyûlés legidõsebb képviselõje.

A 90 esztendõs szónok visszaemlékezett az 1945-1947 közötti – a korábbi és
késõbbi évekhez képest – demokratikus idõszakra, az ország újjáépítésére, a
kommunisták fokozatos térnyerésére. Ennek az idõszaknak egyik nagy vívmánya
– sok más mellett – az új fizetõeszköz, a forint bevezetése. Azonban a megszál-
ló szovjet hadsereg közremûködésével fokozatosan eltávolították és
bebörtönözték az ország vezetõ tisztségviselõit, és helyükre kommunistákat ültet-
tek. Ezt a külsõ hatalomgyakorlási módszert elégelték meg a magyarok 1956-ban.
„1956 olyan forrás, ami többre predestinál minket, mint ahol ma vagyunk“ – fogal-
mazott a képviselõ. Záró szavaiban az összefogást hangsúlyozta, az vezetheti
elõre a nemzetet.

Horváth János emlékezõ gondolatait követõen Felföldi Zoltán polgármester az
Önkormányzat nevében, a település elismeréseként, köszöneteként zászlót
adományozott a Lakiteleki Polgárõr Egyesületnek. A polgármester hangsúlyozta,
hogy a polgárõrség fontos feladatokat lát el Lakiteleken. Mint mondta: „éjszakai
járõrözés, temetéseknél a 44-es fõút biztosítása, balesetnél útbiztosítás,
gyerekek átsegítése a zebrán, rendezvények biztosítása.“ A lakiteleki polgárõrség
új zászlaját Török Nándor elnök vette át. Az ünnepi alkalmon számos díszruhás
polgárõrt lehetett látni a Templom téren, valamint lovas polgárõrök is jelen voltak.

Az emlékezés virágai és a koszorúk után, a Szózat éneklését követõen szent-
mise keretében emlékeztek az '56-os hõsökre a katolikus templomban.

Varga Zoltán

Az '56-os forradalom lakiteleki
eseményei c. írás utóélete:

A Lakiteleki Újság elõzõ számában megjelent '56-os cikk kapcsán többen jelezték,
hogy másként, máshogy emlékeznek vissza a lakiteleki események történetére. (Az
írás a Bács-Kiskun Megyei Levéltár által szerkesztett kötet alapján készült.) Kérem
azokat, akiknek van emléke az '56-os lakiteleki eseményekrõl – akár az írással
egyezõ, akár nem – jelentkezzenek az újság szerkesztõségében, vagy közvetlenül
vegyük fel a kapcsolatot (30/412-28-84), hogy ezáltal sikeresen fel lehessen dolgozni
az 55 évvel ezelõtti napok történetét.       Varga Zoltán

SZÁLKA…
Nagyon sok emberrel beszélgettem a lakiteleki rendezvényekrõl (is) az

elmúlt néhány hónapban, s örömmel állapították meg valamennyien, hogy
Lakitelek hogy megváltozott, mennyire pezseg az élet, milyen szép, jó,
felemelõ rendezvények színhelye lett. Szívesen érkeznek Tiszakécskérõl,
Kecskemétrõl, Nyárlõrincrõl, Ugról és még számtalan környékbeli helyrõl is a
vendégek, mert vonzó számukra  a Tisza-partján, a községi rendezvényeken,
az ünnepeinken való részvétel. Nívósak az emlékezéseink, feltöltekezésre
alkalmasak az összejöveteleink, szeretnek ellátogatni, eljönni közénk. Akár a
Mákvirág Galériába, akár a Népfõiskolára, akár a Tisza-partján megren-
dezésre kerülõ szórakoztató, látványos rendezvényeinkre, vagy akár a közsé-
gi ünnepségeinkre is…

Egyetlen elszomorító jelenséget emlegetnek mindahányan – melyet persze
mi is megállapítottunk már magunkban, vagy magunk között –, hogy rendkívül
kevesen jönnek el az itt élõk, a lakitelekiek közül. Sokkal többen vannak a
máshonnan érkezõk, mint akiknek „illene“ részt venni helybõl! Sokan vagyunk,
ez persze, hogy úgy látszik, viszont hiányolják õk is a helybelieket, akikért és
akiknek szól  – elsõsorban – minden rendezvényünk.

Fel is sorolják, hogy kiket hiányolnak a település ünnepségeirõl: elsõsorban
azon intézmények vezetõit és dolgozóit, akik az önkormányzat intézményeiben
dolgoznak, valamint a fiatalokat... Elvárnák, hogy jóval több helyi érdeklõdõ
legyen, akiket kivisz a szíve, az öntudata, az akarata… Miért nem voltak ott a
honosítási ünnepségen? Hol volt az augusztusi, az októberi nemzeti ünnepekrõl
az önkormányzati, a könyvtári, bölcsõdei, óvodai, iskolai dolgozók többsége?
Hol voltak egyes képviselõk? Mindig ugyanazokat az arcokat látják, mert
mindig ugyanazok jönnek el, mindig csak õket érdeklik ezek a rendezvények… 

Igen, tudja mindenki, hogy már nem olyan idõket élünk, amikor „kötelezõ“
megjelenni az ünnepségeken, vezényszóra kell cselekedni. Szó sincs már
ilyesmirõl! Itt elsõsorban lelkiismeretrõl beszélhetünk már. De ahogyan az
idõsebb korosztály tagjai fontosnak érzik, hogy ott legyenek ezeken a
lélekemelõ rendezvényeken, úgy magukénak kellene éreznie mindenki más-
nak is a faluban. Elsõsorban önmaga miatt menjen mindenki. Ennyivel tar-
tozunk  az ünnepnek, a szereplõknek, a rendezõknek, a fellépõ gyer-
mekeinknek, unokáinknak. Szánjunk idõt az életükbõl, hogy megtiszteljük a
rendezvényt, a községet, s az embertársainkat. 

Meglátják, még élvezni is fogják, mert tetszeni fog! Nem véletlenül jönnek ide
mások, máshonnan!

Együtt vagyunk, együtt gondolkodunk, együtt munkálkodunk, egy cél vezérel.
Nem politikáról, nem párthovatartozásról van itt szó, dehogy! Hanem arról,
hogy együtt teszünk valamit a községünkért, együtt vagyunk jelen a lakóhe-
lyünkért… de leginkább egymásért. Mindenki odaállhat, mindenki befér a
körbe, mindenki fontos! Mert lakiteleki, mert magyar, mert ember!  CzinegeEdit

Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Programot a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program
keretében az EU-s forrásból elõállított élelmiszereket az MVH a vele – nyertes
pályázat alapján – szerzõdött segélyszervezetek, így például a Katolikus
Karitász közremûködésével juttatja el a magyarországi rászorulók részére.

Lakiteleken a Katolikus Karitász helyi csoportja részesült ebbõl az adomány-
ból. Szétosztásra került, több mint 200 családnak, idén már a második alkalom-
mal. Októberben 53 mázsa élelmiszer került kiosztásra, melybõl a Laki
Konyha a közétkeztetés támogatására közel 9 mázsa tartós élelmiszert kapott.

Köszönetet mond a helyi Karitász Csoport minden segítõnek és
közremûködõnek. Köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatalnak és a
Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületének a segítségért.

Törteli Rózsa Katolikus Karitász Lakiteleki Csoport

A képeken: az ünnepi szónok; néhány
iskolás a szereplõk közül; valamint a
polgárõrség vezetõje látható, amint
kibontja a kapott polgárõrzászlót.
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Kozma Gyula naplójából idézünk... 5. 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:

...A puskacsõ vége pontosan odaért a nyakszirtem és a koponyám alatti részhez... Ha hátra-
hajtom a fejemet, csak a biztosítót kell kikapcsolni... Ha a hüvelykujjamat ráteszem a ravaszra, és
megnyomom lefelé, még a dörrenést sem fogom hallani…

Ez volt a végpont, és amikor idáig jutottam, a lelkembõl feltört egy hang: 
„Te õrült, mit akarsz tenni? Biztos vagy, hogy a négybõl egy sem él? Hiszen Gyuszi fiad két-

szer is felkeresett Dorogon Pestrõl! Gyuszit elvitték, mint leventét villamoskalauznak, én meg
írtam a nagybátyámnak Pestre, hogy hol vagyok. Gyuszi meg annál volt óratokkészítõ inas, míg
be nem hívták, és meglátogatta õket, azoktól tudta meg, hogy hol vagyok. Hátha Gyuszi él! A
fiad! És azok akik Szikrában maradtak, nem biztos, hogy mind meghaltak! Ha csak egy maradt
is meg a négybõl, annak százszorta nagyobb szüksége lesz reád!"

És ekkor felnéztem a csillagos, fényes égre, az arcomon patakokban folytak a könnyeim, és
felkiáltottam: „Édes jó Istenem, drága jó Atyám, bocsáss meg nekem, és segíts meg, óvj meg
minden veszedelemtõl, és segíts haza, õrizzél meg, hogy meg se sebesüljek!“

És Õ megõrzött, haza is segített. A mindenható Nagy Isten!

Itt született Geléren, 1945 elején az egyik versem, a szeretteim utáni vágyódás, meg a bizony-
talanság szavai, sorai:          

Fáj a szívem

Fáj a szívem, panaszkodnék, de nincs kinek, 
Rábíznám a napsugárra, holdsugárra,
Vigye haza tinéktek.
Érezzétek forró vágyam égetõ nap hevében,
Fájó szívem dermedését, sápadt holdnak fényével.

Fáj a szívem, panaszkodnék, de nincs kinek, 
Sóhajtásom viszik haza bánatomtól terhes sötét fellegek.
Szellõ viszi csókjaimat,
Felszárítja nehéz, fájó könnyetek,
Én kedvesim, de messzi is elszakadtam tõletek.

Fáj a szívem, panaszkodnék, de minek?
Hiszen a ti bánattok milliószor több lehet.
Szeretett férj, édesapa
Drága gyermek, jó testvér a fájdalom!
Vérzõ szívetekben egyikért sem kevesebb.

Fájó szívek panaszának egyszer mégis vége lesz,
Ha az Isten hazasegít bennünket.
Nagy boldogság meggyógyítja, viszontlátás öröme
De ha sorsunk mégis... másképp lenne,
A föld alatt már úgysem fáj majd semmi sem.

Ezek után az események már gyorsan pörögtek. Budapest eleste után menekülések.
Csallóközbõl kijöttünk, Bágyogszovát, Csorna körül Fertõszentmiklósra. Szomorú hely.
Bombázást kaptunk, halottaink, sebesültjeink lettek kedves bajtársaimból. Amit megéreztem,
bekövetkezett: a sebesült bajtársakat elvitték Sopronba kórházba,a bombázások ott verték õket
agyon. Sopront elneveztem Romvárosnak, halottak városának. Keresztül mentünk rajta,
Kõhidára, majd Ágfalvánál Burgenlandba, amit Trianon, az Ántánt, az elsõ világháború után az
osztrákoknak adott. Stinkenbrünig jutottam, ott vonult a front keresztül rajtam. Húsvét elsõ napján,
1945. április 1-jén. Onnan civilbe vissza. Sopronba 2-án értem, és itt estem fogságba. Innen haj-
tottak sok ezrünket Székesfehérvárra. Rengeteg élmény, szenvedés.. egy regényre való!

A következõ verseim itt születtek. A vívódások, a gyötrelmek hangjai ezek. Itt lenni Fehérváron,
kint szabad magyarok, civilek... Láttuk õket járkálni. Körénk nap mint nap húzták a szögesdrótot,
mindig sûrûbbre... késõbb pár méterrel odébb új drótsövényt...

Éjszaka meg odaállt a vonat, a vagonok, és megrakták... reggelre elment. Rettegés, hogy a
következõben én is benne leszek-e.. Itt jutottam el odáig, ahol a vég, a téboly... ahová szegény
Dunszt doktor úr... Itt volt Lakiteleken a körzeti orvosunk, aki megõrült a fogságban.

Folytatás a következõ számban – a Fogságban címû verssel kezdõdõen...                     Czinege Edit

A KÖNYVTÁR  RENDEZVÉNYEI
November – December

Elõadások:

Nov. 9. 18 óra Egy misszionárius Afrikában. 3. rész
Elõadó: Dr. Szilvási József fõiskolai rektor
Nov. 16. 18 óra Miért szenvednek ártatlan emberek?
Elõadó: Kormos Tivadar teológus
Nov. 23. 18 óra Mi történik a halál után?
Elõadó: Kormos Tivadar teológus
Dec. 7. 18 óra Az igazi boldogság titka...
Elõadó: Kormos Tivadar teológus
Dec. 14. 18 óra 3 lépés egy új kapcsolat felé...
Elõadó: Kormos Tivadar teológus

Kiállítások:
Nov. 25. 18 óra Színes világunk. 

N. Virók Csilla festménykiállításának megnyitója
Köszöntõt mond: Felföldi Zoltán polgármester

A kiállítást megnyitja: Turai G. Kamil esztéta, fõiskolai docens
Közremûködik: Dávid Orsolya énekes

Tanfolyamok:
Angol kezdõknek: november 3, 10, 17, 24, december 1, 8, 15-én
csütörtökön 17 órától
Angol haladóknak: november 7, 14, 21, 28, december, 5, 12. hét-
fõn 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

PÁLYÁZAT: 
Karácsony az én falumban

Kedves Gyerekek!
A Lakiteleki Fiatalok Egyesülete pályázatot hirdet „Karácsony
az én falumban“ címmel. (Díjátadás a falukarácsonyon!)

A pályamû készülhet bármilyen technikával, a lényeg, hogy a mûben
felismerhetõ legyen Lakitelek valamelyik jellegzetes pontja karácsonyi
hangulatban (pl.: iskola, óvoda, bölcsõde, önkormányzat, Mûvelõdési
Ház, vasútállomás, Tõserdõ, piac, Népfõiskola, áruház,…stb.).
A pályamûveket a lakiteleki Mûvelõdési Ház elõcsarnokában

állítjuk ki, a hagyományos Ünnepi Hét megnyitóján.
A díjátadás ünnepélyes keretek között – a falu apraja nagyja

elõtt – lesz a Falukarácsonyon!
Beadási határidõ: december 2. (péntek)
Beadás helye: Mûvelõdési Ház

A pályamunkákra írjátok rá a neveteket és életkorotokat!
Jó munkát  k íván a L.A.F.E!

Köszönjük a Magyar Élelmiszerbanktól
érkezõ adományt, melyet a Lakiteleki
Nagycsaládosok Egyesületén keresztül
kapott minden tag – az október 24-én! 

MAGGI levesporokat, kinder tojásokat és tápszereket.

(1903-1994)



Október 1-jén kezdõdtek meg iskola könyvtárunkban a KönyvTÁRva-
nyitva jó gyakorlat idei foglalkozásai. Dr. Olajos Éva vezetésével a gyer-
mekek a modern ismeretszerzés alapjait sajátítják el sok-sok játékkal.

Október 4-én Tiszaugon tartottunk kihelyezett fogadóórát. Évente két
alkalommal látogat tantestületünk az iskolatársulásban részt vevõ szomszédos településre,
ahol nagy örömünkre mindig sok szülõ vár bennünket.

Október 6-án hagyományaink szerint rövid iskolai ünnepséggel és sportnappal
emlékeztünk az aradi vértanúkra. Alsó tagozatosaink a Polgárõrség és a
Rendõrkapitányság jóvoltából az Autós kempingben KRESZ PARK segítségével
ismerkedtek a közlekedési szabályokkal. Szeretnénk megköszönni minden szervezõnek a
nagyon jól sikerült napot!

Október 13-14-15-én nyílt napokat tartottunk, melyeknek sok látogatója volt. Az elsõ
osztályokban – ahogy a tanító nénik mondták –, több volt a szülõ, mint a gyermek.
Köszönjük az érdeklõdést, tavasszal is várjuk a kedves szülõket. Ha a nyílt napokon nem
volt olyan óra, amit szívesen megnéztek volna, egyéni egyeztetés alapján van lehetõség az
óralátogatásra.

Lezárult a jelentkezés iskolánk 17. alkalommal megrendezésre kerülõ országos történel-
mi versenyére. A Hadak villáma címû játék a Hunyadiak korát, valamint a török hódoltság
idõszakát dolgozza fel játékos formában. Idén harmadik alkalommal középiskolás csapatok
jelentkezését is vártuk Összesen közel 140 csapat jelezte részvételi szándékát.

Október 15-én rendeztük hagyományos õszi hulladékgyûjtésünket. Köszönjük
Kovácsné Nagy Szilvia és Vass Anikó szervezõmunkáját!

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány nevében tisztelettel köszönjük a 2010. évi 1%-os
felajánlásokat, melyek összértéke 456 466Ft volt. Ebbõl az osztálykirándulásokat 59
ezer Forinttal támogattuk, iskolakezdési támogatásra 383 ezer Forintot fizettünk ki,
mûködési költségekre pedig 14 697Ft-ot fordítottunk.

Az 1956-os forradalom gyõzelmének 55. évfordulójára október 22-én emlékeztünk. A
községi ünnepségen iskolánk 8.a osztályosai és énekkarosai adtak mûsort Szekeres
Jánosné és Varga Melinda tanárnõk vezetésével. Itt mutatkozott be a nyilvánosság elõtt
iskolánk hagyományõrzõ egyesülete is. Heinrich Gábor irányításával díszszakaszt és
zászlókíséretet adtak.

Október 23-án délelõtt a római katolikus templomban zeneiskolásaink és tanáraik
jótékonysági koncertet adtak. A befolyt összeggel a templom és plébánia tetõcseréjének
költségeihez járultak hozzá az adakozók. Növendékeink színvonalas mûsorát Járvás
Ferencné, Polyák Albertné, Kubinyi Attiláné, Fellegi Jenõné Vadas László és Kokovecz
András tanították be. Köszönjük!

Október 27-én, csütörtökön nyolcadikos diákjaink Kecskeméten vesznek részt
pályaválasztási kiállításon. Pályaválasztási szülõi értekezletünk, amelyre minden
környezõ városból meghívtuk a középiskolák képviselõit, november 10-én, csütörtökön 17
órakor lesz iskolánkban. Szeretettel várjuk hetedikes és nyolcadikos diákjainkat és a
kedves szülõket!

Október 28-án tanítás nélküli munkanap lesz, ekkor tartjuk az Apáczai Kiadó bázis-
napját intézményünkben. A pedagógusok három osztályban vesznek részt bemutató
órákon, melyek a digitális táblák használatához kötõdnek. Az óramegbeszélések után õszi
nevelési értekezletünkre kerül sor, témánk a tehetséggondozás. Elõadónk: Miskolci Szilvia,
a Apáczai Kiadó vezetõ szerkesztõje.

A Szülõi Munkaközösség ERZSÉBET-KATALIN BÁLT szervez
2011. november 19-én a mûvelõdési házban. Remek mûsorral, kitûnõ zenév-
el, finom vacsorával várunk minden vigadni vágyót. 

A belépõ – vacsorával együtt 2800Ft, vacsora nélkül 1200Ft. 
Asztalfoglalás, jegyelõvétel iskolánk titkárságán Faragóné Németh Annánál.

A TÖLGYFA Sportegyesület birkózóinak hírei

2011. szeptember 17-én Mezõhegyesen rendezték meg a Csanádi István gyermek és
diák emlékversenyt. Közepes mezõny gyûlt össze a versenyre. 10 egyesület 50 indulóval
vett rész a versenyen. 

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

69 kg -os   súlycsoportban  Berente Erik
III. helyezést ért el 50 kg -os súlycsoportban  Futó Richárd

Október 8-án Lakiteleken került megrendezésre az I. Eötvös Kupa birkózóverseny.
14 egyesület 80 indulója vett részt ezen a rendezvényen. Külön öröm számunkra, hogy
Zentáról és Magyarkanizsáról is érkeztek gyermekek, így ismét nemzetközi versenyt ren-
dezhettünk. A versenyt csapatban a kecskemétiek nyerték, õk vihették elõször haza az
Eötvös Kupát.

Eredményeink a következõk:
I. helyezett 22 kg-os súlycsoportban Mócza István Bendegúz
II. helyezett 35 kg-os súlycsoportban Soltész Norbert Nándor

69 kg-os súlycsoportban Berente Erik
III. helyezett 50 kg-os súlycsoportban Szilvási Dávid, aki ezen kívül 

különdíjban is részesült.

Köszönjük a támogatóknak a segítséget az Orkán Kft-nek és a Kedvenc italok boltjának
Tiszakécskérõl, Galambos Lászlónak Lakitelekrõl.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7. oldaloktóber

25 éve végeztünk…

Október elsején 25 év elteltével ismét beülhettünk a lakiteleki iskola padjai-
ba. Jó volt találkozni a rég nem látott iskolatársakkal, pedagógusokkal.
Évfolyamszintû találkozót terveztünk, mely sikeresnek bizonyult, sokan
meghallották a hívó szót. Erre az egy délutánra, estére magára hagytuk család-
jainkat, s csak a régi közös emlékeket idéztük fel. Meghívtuk erre az alsó
tagozatos tanítóinkat is, akik nagy örömmel fogadták a meghívást. Nagy öröm
a számunkra, hogy minden osztályfõnökünk még velünk ünnepelhetett.
Magyarné Ica néni, Rozsnyóiné Margó néni, Szelesné Irma néni, Tábori Kálmán
bácsi, mint alsós tanítók voltak jelen. Felsõ tagozatos osztályfõnökeinkkel
felelevenítettük az együtt töltött 4 évet. Kotvitsné Marika néni és Kassai Éva 5
évente hûségesen jönnek az 1986-ban végzett évfolyamok találkozóira.

Este a terített asztal mellett folytattuk a beszélgetéseket, majd elkezdõdött a
hajnalig tartó mulatozás.

Köszönjük a Lakiteleki Általános Iskola jelen vezetõségének, hogy helyszínt
adott a rendkívüli osztályfõnöki órák megtartásához, valamint hogy kézbe
vehettük egykori naplóinkat.

5  é v  m ú l v a  t a l á l ko z u n k !  

A négy  le lkes szervezõ:   Farkas Lehel  8.  b;  Nagy József  8.  a,
S.  Kovács Mónika 8.  a és Ványolós Márta 8.  b.

Minden pedagógust köszöntöttünk erre az alkalomra készítetett gravírozott
vázával, valamint Füle Lajos: Pedagógus c. versével, melyet díszítettünk, s
lamináltunk. 

A 8. a-ból jelen volt: Dudás Katalin, Illés Károly, Kalló Andrea, Kormos Zsolt, S.
Kovács Mónika, Kökény Anita, Kökény Barna, Labancz István, Magyar Attila, Nagy
József, Papp Kálmán, Rozsnyói Rita, Salánki Imre, Százdi Natália. 

A 8. b-bõl jelen volt: Baranyi Tamás, Faragó Helga, Farkas Lehel, Fodor Nándor,
Gálfi Zsuzsa, Gödény Mária, Gulyás Anett, Harkai Csilla, Kapás Nóra, Kelemen
Péter, Kovács Zsolt, Laki Zoltán, Nagy Sándor, Révész Tünde, Tóth Henriett,
Tubak Nándor, Ványolós Márta, Varga Róbert, Varga Tünde, Veres János.

Tanáraink közül jelen voltak: Kassai Éva, Szeles Miháylné, Kotvits Jánosné,
Rozsnyói Zoltánné, Magyar Sándorné, Tábori Kálmán.  

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ...



Juhász Gyula: Örök zene
( részlet)

Gondolj el nem múló zenékre lelkem,
Szûz csillagokon fönn az égi kertben.

És éjszakára, melynek tükörében
Elsápad minden árnyék földön, égen.

Ember Fiára, ki lenn járt e tájon,
Hogy minden szív eztán remélve fájjon.

Az õ hajára, mely szõkébb a holdnál
És a halálra, mely békébe pólyál.

MÉCS Napok
Gabr ie l  Calvo atya programsorozata

f iata lok,  f iata l  párok,  házaspárok,
egyéni  résztvevõk,  csa ládok,

va lamint  papok,  szerzetesek számára.  

A MÉCS Napok tanúságtételekbõl, elmélkedésbõl, beszélgetésbõl, imádságból álló, 
kétnapos lelki programok.  (www.mecsnapok.hu)

Borrá válik a víz
(Jn. 2, 1-11)

Egy széthagyott zokni, egy ledobott nadrág, egy elejtett szó. Vajon 8 év és három
gyerek után az ember már tényleg nem hallja meg a kéréseket? Szavak röpködnek,
de amit mondani akarok, õ nem úgy érti, amit meg õ mond, én nem fogom föl. Jeleket
küldünk egymásnak, de hibás a dekódolás. Zavart a kommunikáció, és aztán egyre
kevesebb az õszinte, meghitt beszégetés. Mi a baj velünk? Mi történik? Csak zaka-
tolunk a mindennapi teendõink és gondjaink közt lavírozva, és a bizalom, az öröm, a
romantika felörlõdik a belegyenfizetveellegyenszállítvahazalegyenhozvakile-
gyenürítvefellegyentörölvebelegyenírvakilegyencserélve... taposómalmában.
Száguldozunk egymás mellett, a pályáink néha találkoznak, de legtöbbször elkerü-
lik egymást, és sokszor már úgy érzem, csak lakótársak vagyunk.  Megállunk, imád-
kozunk, és megállapítjuk, hogy ez így nagyon nem jó. Kibékülünk, újrakezdünk, de
valójában minden ugyanúgy megy tovább. Míg aztán az egyik hupa mélyén csodát
kérek: változást, közös hullámhosszt, odafigyelést. És viszem a kancsót, vízzel
töltve. Megnézem, jelentkezek, és nógatom a férjem, hogy utalja át az elõleget.
Gyõzködöm, hogy, igen, kell ez nekünk. Megszervezem a gyerekek elhelyezését,
összepakolok. És elindulunk, persze rohanva és ziláltan. És odaérünk, lám, idõben,
és lehiggadva. Kiszállunk az autóból, és nincsenek befizetésre váró csekkek,
megetetendõ gyerekek, halaszthatatlan teendõk. Csak Isten és mi ketten. A jelek
érthetõvé válnak. A szavak õszinték, de nem bántóak. A figyelem valódi, és teljes és
végre értelmes dolgokról beszélgetünk. A megbocsátás szívbõl jövõ, és maradékta-
lan. A csoda megtörténik, a víz borrá válik, a poharam csordultig megtelik. Pedig
nem váltottam családot, és a lottón sem nyertem. De a hozzáállásom, a látószögem,
a lelkületem megújult, felfrissült, új életre támadtam. Törékeny elhatározásainkat,
közös családi életünket jobbító szándékainkat gondosan becsomagolva hozzuk
haza, és úgy látszik, valakinek érdeke, hogy semmivé tegye, mert haladéktalanul
bombázni kezdi. A gonosz a családunk egységéért harcol, és keményen a közepébe
céloz. Nem baj,  úgysem adjuk, és úgyis megnyerjük, mert van Támogatónk,
derekunkat felöveztük, fegyvereinket kiélesítettük. De ehhez el kellett menni...

Ankáné Tábori Hajnalka

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

Néhány szó a vallásos nevelésrõl
Piros ceruzával otthon
Részletek Szent- Gály Kata írásaiból

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

Lélekmentõ
Igaz, hogy ki-ki szeret a saját feje szerint cselekedni és szívesebben
hajlik azokhoz, akik úgy gondolkodnak , mint õ. De ha Isten van közöt-
tünk, úgy van rendjén, hogy néha a magunk tetszésétõl is el tudjunk
szakadni a békesség kedvéért. Ki olyan bölcs, hogy mindent velejéig átlásson? Ne
bízzál hát túlságosan saját véleményedben, hallgasd meg szívesen a másokét.

A szentmisék rendje

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

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

" Te vagy menedékem, és a szabadulás ujjongásával veszel körül engem."
( 31. zsoltár )

LAKITELEKI    ÚJSÁG október8. oldal

Templomi koncert

November 5. Szent Imre herceg emléknapja

November 5-én emlékezik a katolikus egyház Szent Imre hercegre, Szent
István király és Boldog Gizella szentéltû fiúgyermekére. Emlékezik rá Lakitelek
is: a katolikus templomban õrizzük Szent Imre herceg ereklyéjét, a plébánia elõtt
pedig a szentéletû herceg mellszobra áll. Õ, a magyar ifjúság védõszentje pél-
daképe lehet minden fiatalnak, a lakiteleki fiataloknak is.

Szent Imre herceg imája 
Úristen, te az egész világ gondviselõje vagy.
Te adsz erõt a gyönge embernek, a te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál.Tégy velem tetszésed szerint! 
Ámen.



Ünneplésbõl ünnep…

„Taníts minket úgy megülni ünnepeinket, hogy közben bölcs szívhez jus-
sunk…“

A szabad, vagy munkaszüneti nap még nem ünnep. Ahhoz, hogy az ünneplés ünnep is
legyen, annak legalább két feltétele van:

1.) A megünneplés célja, rendeltetésének érvényesülése 
A múltidézés erõsítése, a kollektív identitás, a nemzeti ünnepek megünneplése, a min-
denkori nemzeti közösség alakulásában, erõsítésében is komoly szerepet játszik.
Hiszen az ünneplés lényegéhez nem csak az tartozik, hogy felidézzük a múltat, hanem
az is, hogy közösségi idõélményünk táplálkozik belõle. Az ünneplés során összekötjük
a múltat a jelennel és megpróbáljuk kiolvasni belõle a mának szóló üzenetet. Így a múlt-
nak, az ünneplõ közösség által elvégzett "rekonstrukciójától" függ, hogy a jelen számára
mennyire válik értelmezhetõvé a napjainkig tartó történelmi idõ. Az ünneplések vállal-
ható érzelmi töltése, a közös együttlét, a nemzeti szimbólumok intenzív közelsége
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes és kollektív nemzeti identitásunkban
megerõsödjünk és, hogy egy közösségi szolidaritás élményében részesüljünk.

2.) Az ünnep társadalmi hátterének egyértelmûsége
Az ünnep értelmezésében feltétlenül társadalmi konszenzusnak kell lennie. Az ünnep
egyúttal a kollektív tudat rendszeres megerõsítésének élménye is, amennyiben a
család, az iskola, a média, a társadalmi szervezetek az ünnep lényegében és jelen-
tõségében egyetértenek, és nem próbálják felülírni egymás hatásait és nem is
közvetítenek ellentétes tartalmakat. Így évrõl évre ismétlõdõ ünneplések szinte
belevésik a felnövekvõ nemzedékek azonosságtudatába a közös múlt értékeit, az
együvé tartozás szempontjából megfogalmazható tanulságát. Magyarországon ez a tár-
sadalmi konszenzus inkább csak formálódóban van és kialakulását nehezíti, hogy
bizonyos ünnepek nemegyszer társadalmi szervezetek hatalmi helyezkedésének
áldozatául esnek. Az ünneplések tétje tehát, nagy! Nagyon nagy! Ennyit az elméletrõl.

A gyakorlatban – számos teendõk közül – csak három területet említenék:

1.) Tartalmi problémák
Az ünnepek változásai a sajátos magyar társadalomtörténetben gyökereznek. A több-
szöri politikai fordulatok, ünnepek megszûnésével, elõjeleik megváltoztatásával le- és
felértékeléssel jártak. A 20. században ünnepek szûntek meg, alakultak át és
keletkeztek. A mögöttük lévõ események értelmezésében többségünk csak tudás-
mozaikokkal rendelkezik és rengeteget kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a
tudásmozaikok egységes képpé álljanak össze, és mi is képbe legyünk.

2.) Dramaturgiai problémák
Az ünnep általában, valamely "alapító esemény" drámai formában történõ, újra jelen-
valóvá tétele, azaz reprezentációja. Hazánkban megerõsödött az ünnepléseknek a ver-
bális, vagy vizuális pátosz abszolút elsõségén nyugvó hagyománya. A most formálódó
"ünnepi kultúrában" helye kell, hogy legyen a tartalom mellett, a korszerû, mához szóló
gondolatoknak éppúgy, mint az érzelmi közösséget ünneplésben megélõ építõ, letisz-
tult formáknak.

3.) Állampolgári problémák
Magyarországon az elmúlt évtizedekben számos tényezõ nehezítette a történelmi
emlékezésben való közös részvételt. Ilyen történelmi fordulatokra gondolok, mint 1918,
1919, 1944, 1945, 1948,1956, 1989. A rendszerváltás elõtti idõszakban - a kutatások
szerint - a közgondolkodás egyfajta "kettõs könyveléssel" kezelte a társadalmi-politikai
ünnepeket: elkülönítették a saját életünkben a legfontosabbnak tartott ünnepeket a poli-
tikai szempontból legjelentõsebbnek tartott ünnepektõl. Ez a magatartás a mostani
ünnepléseink területén is érezhetõ. Ahelyett, hogy az ünnepi folyamatok a
készülõdésen át a megvalósulásig az ünneplõk szélesebb körének bevonásával és
részvételével történne, az ünneplõk - óvódás kortól kezdve felfelé - fogyasztásra készen
kapnak mindent és jobbik esetben csak elviselik, rosszabbik esetben elszenvedik az
ünnepet. 

Azért, hogy mindez ne így legyen a 90. Zsoltár parafrázisának imádságba emelésén túl
"Taníts minket úgy számlálni "(ünnep)napjainkat", hogy azokban bölcs szívhez jussunk"
mindannyiunknak, az egész nemzetnek, haladéktalanul, hatékonyan és sokat kell tenni,
hogy az ünneplésbõl ünnep legyen, nemzeti ünnep!  Gönczõ Sándor református lelkész

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

„AHOL AZ ÚRNAK LELKE – OTT A SZABADSÁG!“ (2Kor 3,17. )

LAKITELEKI    ÚJSÁGoktóber 9. oldal

Október 23. – Nemzeti ünnep
A szabadság édes, meghamisítatlan
ízének egyedi zamatával és Faludy
György pár sorával köszöntelek,
Magyar Köztársaság, 20. születés-
napodon.

Faludy György: 1956, Te csillag

Másnap, szerdán reggel: por, ágyúszó 
és szenvedés; mégis, mikor átvágtam 
a Hõsök terén, mosolyognom kellett, 
mert nem állt szobor többé a csizmában; – 

csütörtök: lázrózsák mindenki arcán. 
Földváry már kedd este elesett 
a Rókus elõtt. Szemközt, az iskola 
padlásán felfegyverzett gyerekek; – 

péntek: még több vér, tankok a Ligetnél. 
Az ütegek torkolattüzeit 
nézem éjjel és borzongok: a szörnyû 
szépség most nálunk is megszületik; – 

hat nap: a kénezett arcú halottak 
apró csokorral mellükön, a járdán 
(Köztársaság tér), röplapok, szorongás, 
szemem elõtt kis, tétova szivárvány; – 

ölelkezés az Írószövetségben: 
csomagolnak és indulnak haza; 
feltépett sínek, utcák és fölöttünk 
a szabadság liliom-illata; – 

ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc, 
és ötvenhat: egyszer minden száz évben 
talpra állunk kínzóink ellen. Bármi 
következik, boldogság, hogy megértem; –

és újra péntek: a Dunánál állunk, 
a nap áttör ködön, füstön. Talán 
sikerül minden s az alkonyat bíbor 
brokátja Zsuzska lenszõke haján;–

és szombat: hajnalban csupa reménység, 
de estefelé: nyakunkon a kés. 
A keleti szemhatár mögött mocskos 
felhõk, nyugatról álszent röfögés; – 

mentünk a kétszázezerrel: nem bírok 
újabb börtönt, s ha nem is jött velem: 
Árpád óta bennem lakik az ország, 
minden völgyét meg dombját ösmerem; – 

a Bach-huszárok tankban tértek vissza: 
eddig sem ápolt, s ha más föld takar, 
mit számít az? és mit, hogy fiam majd 
Dad-nek szólít és nem lesz már magyar? 

Mit elvesztek, ötven vagy száz év múltán 
az ifjúságtól mind visszakapom, 
és otthon, a sötét elõszobákban 
kabátom még ott lóg a fogason – 

ezerkilencszázötvenhat, nem emlék, 
nem múlt vagy nékem, nem történelem, 
de húsom-vérem, lényem egy darabja, 
szívem, gerincem – kijöttél velem 

az irgalmatlan mindenségbe, hol a 
Semmi vize zubog a híd alatt 
és korlát nincs sehol sem – életemnek 
te adtál értelmet, vad álmokat 

éjjelre és kedvet a szenvedéshez 
s az örömhöz; te fogtál mindig kézen, 
ha botladoztam; hányszor ihlettél meg, 
s nem engedted, hogy kifulladjak vénen; – 

ezerkilencszázötvenhat, te csillag, 
oly könnyû volt a nehéz út veled! 
Nagyon soká sütöttél õsz hajamra, 
ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett.

„Ezerkilencszázötvenhat, nem emlék, 
nem múlt vagy nékem, nem

történelem, 
de húsom-vérem, lényem egy 
darabja, szívem, gerincem.“



GLO
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H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. Telefon: +36 76/549-049; fax: +36 76/549-048
www.lakitelek.hu/nepfoiskola     E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu

Sütõ Linda: 76/549-047 és Lezsák Anna 76/549-049

LAKITELEKI    ÚJSÁG10. oldal október

A KISTÉRSÉGI ÉS KISKÖZÖSSÉGI TELEVÍZIÓK 
XII. FILMSZEMLE TERVEZETT PROGRAMJA

w  2011. november 7. (hétfõ)

KÖLCSEY HÁZ
20.00 Lakatos Vince: Hírmondó c. filmjének vetítése (20')

Vendég: Lakatos Iván operatõr
Vezeti: Sára Sándor és Lezsák Sándor

w 2011. november 8. (kedd)

KÖLCSEY HÁZ 
9.00-12.00 A Szemle megnyitója, versenyfilmek vetítése

8. Pozsonypüspöki, 45. Éden a Csúnyaföldön, 35. Zöld piramis, 16. Az
utolsó vashajlító, 59. Valamikor lábon mentek Európába!, 19. „Tán épp a
hazájára gondol, s enyémért jön meghalni“, 10. A lakótelepi csoda – 30
éves a budapesti KINCSÕ néptáncegyüttes

KÖLCSEY HÁZ
14.00-18.30 Versenyfilmek vetítése

5. Mozaikok a magyar halászat történetébõl, 48. Kereszthegy, 32. Virág
virágossága – Kazettás mennyezetû templomok a Tiszaháton, 29. Az
idõ sodrásában 2. rész, 37. A szatmári szilvapálinka története, 21.
„Reggel korántól este setétig“ élet a Gyímesben, 25. Kincsek Bihar
vármegyében, 30. Telepesek Wekerlén, 9. Székelyderzs éléskamrája

KÖLCSEY HÁZ
20.00 Találkozás a versenyfilmek alkotóival, 

kötetlen szakmai beszélgetés a zsûri tagjaival 

w 2011. november 9. (szerda)

KÖLCSEY HÁZ
900-12.00 Versenyfilmek vetítése

14. Maradunk, 4. Munkácsy kiállítás a Csíki Székely Múzeumban, 44. A
mese ereje, 12. Barangolás a murányi fennsíkon, 54. A korondi Herkules,
51. „Csúnya betegség“, 39. Richter Gedeon, a Kalmopyrin atyja

SZÉCHENYI TEREM
14.00 A zsûri zártkörû értékelése

KÖLCSEY HÁZ
14.00 Film.dok fesztivál filmjeinek vetítése: 

1. Kõbe vésett álom (45'), rendezõ: Daczó Katalin, Operatõr: Szabó
Ádám, 2. „Körbe vagyok fülekkel véve“, (42'), Rendezõ: Zsók Enikõ,
Operatõr: Jakab Ervin, 3. Janovics Jenõ, a magyar Pathé, (62'), rendezõ:
Zágoni Bálint, Operatõr: Bántó Csaba, Filep Farkas, Keresztes Péter,
Székely Róbert

KÖLCSEY HÁZ
20.00 Találkozás a versenyfilmek alkotóival, 

kötetlen szakmai beszélgetés a zsûri tagjaival

w 2011. november 10. (csütörtök)

KÖLCSEY HÁZ
8.30 Díjkiosztó ünnepség, a díjnyertes filmek vetítése

w 2011. november 19. (szombat) – BUDAPEST!
16.00-18.00 Uránia Nemzeti Filmszínház (Budapest VIII. Rákóczi út 21.)

Díszbemutató

Kazah csoport a Népfõiskolán
Kazahsztán legnagyobb városából, Almatiból érkezett hozzánk egy

küldöttség október 19-én, szerdán. Az Abai Egyetemrõl Temirbolat Taskalivish
vezetésével 6 oktatót - közöttük az egyetem rektora és dékánja - és 19 diákot
láttunk vendégül egy hétig és mutattuk be nekik Magyarország kultúráját,
történelmét. Az egész hetes programjuk alatt látogatást tettek a Szegedi
Tudományegyetem altajisztika tanszékén, Ópusztaszeren Tokovics Tamás
vezetésével a Feszty-körkép és a nomád bemutató megtekintése mellett
kipróbálhatták a lovaglást és az íjászatot. Budapest legtöbb nevezetességét
megtekintették és látogatást tettek több ízben a Parlamentben is. Mándoky
Ongajsa vezetésével jobban megismerhették Mándoky Kongur István életét és
munkásságát.

Október 22-én Kiskunmajsán megnézték az '56-os múzeumot és a kápol-
nát, ill. részt vettek Lakiteleken az ünnepségen. A hétvége nagy részét a
Népfõiskola Mándoky Kollégiumának hallgatóival töltötték, akik nemrég voltak
Almatiban egy tanulmányi kiránduláson. 

Október 23-án, vasárnap a solymászbemutató alatt Buda Ádám zenélt
nekik, majd az ebédnél Vadas László vezetésével citera mûsor keretében
ismerkedtek meg a magyar népzenével. 

Október 25-én, kedden Felföldi Zoltán látta vendégül õket a lakiteleki önko-
rmányzatnál, majd megnézték Kecskemétet, ill. tettek egy kirándulást
Bugacra, a pusztába is. 

A sûrû program mellett azért volt idejük megismerni a Népfõiskolát, Olajos
István elõadása keretében Lakitelek történetét. Több ízben táncházat is tartott
részükre a Kösöntyû Néptánccsoport, ill. Keresztes József vezetésével
megkóstolhatták a Kunsági Borvidék díjnyertes borait. Az ittlétük egy részében
Sallai András vállalta magára a tolmács szerepét, amit ezúton is nagyon
szépen köszönünk.

Kátay Zoltán ösztöndíj. Minden év október 22-én, a lakiteleki ünnepség
keretében kerül sor a Kátay Zoltán tanulmányi ösztöndíj átadására. Az idén
Fráter Olivér kapta meg a 200.000,- Ft értékû, fiatal történészeknek, kutatók-
nak megítélt támogatást.  Az ösztöndíjhoz szívbõl gratulálunk!
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A Vigadó közönsége 1890. október 6-án Edison
fonográf-hengerérõl hallgatta az akkor nyolcvan-
nyolc esztendõs Kossuth Lajos Turinban rögzített
emlékezõ szavait: „…ki nem borulhatok le a ma-
gyar Golgota porába, engem október hatodika
térdeimre borulva fog hontalanságom remete
lakában látni, amint engem a kitagadott Haza felé
nyújtva agg karjaimat a hála bõ érzelmével áldom
a vértanúk szent emlékét…” 

DAMJANICH JÁNOS IMÁJA  
A KIVÉGZÉSE ELÕTT

Mindenség Ura!
Hozzád fohászkodom (...)

Hallgasd meg, ó, Legfõbb Jó
vágyteli kérésemet!

Te vezettél, Atyám,
a csatákban és ütközetekben -

Te engedted, hogy azokat kiállhassam,
és a Te védelmezõ karod

segített némely kétes küzdelembõl
sértetlenül kilábalni -

dicsértessék a Te neved mindörökké!
Oltalmazd meg, Mindenható,

az én különben is szerencsétlen
hazámat a további veszedelemtõl!

Hajlítsd az uralkodó szívét
kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt,

és vezéreld akaratát a népek javára!
Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény,

szerencsétlenségbe süllyedt
Magyarországot!

Te ismered, ó, Uram, az én szívemet,
és egyetlen lépésem sem

ismeretlen elõtted:
azok szerint ítélj fölöttem kegyesen,

s engedj a túlvilágon
kegyes elfogadást találnom!

Ámen. 

OKTÓBER 6-ra
emlékeztünk

Akikre büszkék vagyunk!
Október 2-án a Katona József Színházban
fellépett a Régiposta Zenekar! 

Kecskemét városnapján Buda Ferencet díszpolgárrá választották. 
A gálamûsorban meglepetéseként  köszöntötték õt egy versfeldolgo-
zással, illetve Balassi  egyik megzenésített versével. (Mint tudjuk,
Dávid Orsolya, a zenekar énekese Buda Ferenc menye!) 
Orsi boldogan írta meg nekem ezt az élményt, és én nem birom magamban tartani, megosztom az
olvasókkal, mert nagyon örülök a sikerüknek! Ezt írta Orsi: „Tényleg meglepetés voltunk neki, mert minden-
ki mélyen titkolta, hogy mi is ott vagyunk és zenélni fogunk. Nagyon izgalmas volt, mert titokzatos félhomályban,
még titokzatosabb zenei aláfestéssel, forgószínpaddal érkeztünk a világot jelentõ deszkákra. Úgy dobogott a
szívem, hogy azt hittem, belehallatszik a mikrofonba! Nem is tudom, hogyan tudtam ott énekelni... A hangosítás
és a fények is annyira jók voltak, hogy megalapozták a dalaink hangulatát... Ez egyszerre volt megtisztelõ a szá-
munkra és egyben a feszültség forrása is, hogy igazán jók legyünk, hisz ez egy hatalmas reklámlehetõség volt.
Remélem tényleg az is lesz...“  Minden bizonnyal! 
Már megírtuk, ugye tudják, hogy megjelent a Régiposta CD-je! A mûvházban is lehet érdeklõdni utána!   C-ge

NÁLUNK IS TANULT A MESTER!
NEKÜNK IS ALKOTOTT!

A Népfõiskolán többször is tartott elõadást Makovecz Imre, az ÉPÍTÉSZ, a
MESTER! Szájtátva hallgattuk az elõadását, pislogni is alig mertem, hogy egy pil-
lanatra sem akartam elveszíteni a fonalat, mert úgy tudott beszélni, hogy ámulattal
hallgattuk! Igyekeztem megnézni minden róla készült portréfilmet is. 
A szakmán kívül hihetetlen nemzettudatával tudott lenyûgözni. Szókimondó, igaz magyar ember volt,
széles látókörû. Pótolhatatlan veszteség érte a magyar nemzetet az elvesztésével. Még nagyon sokat
alkothatott volna... 

Kevesen vannak, akik tudják, hogy a Holt-Tisza partján lévõ,
elõzõ, az ún. kosaras kilátót Õ tervezte nekünk! Sajnos az idõ
vasfoga szétmarcangolta a vesszõfonatokat, veszélyessé vált
a kilátó, majd le kellett bontani. S helyette  épült ez a mostani... 

Rendkívül boldog voltam, amikor Lisztes János ismét jelent-
kezett egy írással, most a szomorú hír aktualitása folytán.
Szinte eufórikus állapotba kerültem, amikor elolvastam ezt az
írást, olyan mérhetetlen büszkeség töltött el. Azonnal
megkértem az egykori Kiskunsági Nemzeti Park munkatársát,
hogy feltétlenül osszon meg velünk több hasonló élményt,
hiszen tudom, hogy sok van még a tarsolyában... 

Ígértet is kaptam arra, hogy elindítunk egy cikksorozatot az õ
szerkesztésében. Hálásan köszönöm elõre is.      Czinege Edit

Makovecz Imre 76 éves volt

Bejárta már a fél világot, de a Tõserdõbe ha tehette, vissza- visszatért. Fõleg a nyolcvanas években,
legalább egyszer, de volt, hogy többször is levonatozott Budapestrõl. Szerencsém volt, ilyenkor elkísérhet-
tem, hallgathattam. Programunk rendszerint így alakult. 

Az általa tervezett, virágcsokorra emlékeztetõ Tisza-parti kilátótorony „terhelési próbája“, fölmászott rá,
rángatta, tekergette, ez után séta az erdõben, ebéd a Birka-csárdában – mindig birkapörköltet evett, sze-
rinte sehol sem készítették ilyen finomra a birkát – majd újabb séta következett. Esteledvén egy korsó sör
a Kutasinál és irány az állomás. Több alkalommal is ellátogatott már hozzánk, mikor ügy döntöttem, meg-
mutatom a Nagy-tavi kócsagtelepet belülrõl. Combcsizmát húztunk, elindultunk. Helyenként derékig süly-
lyedtünk a mocsár fekete levébe, de ez egy cseppet sem zavarta õt. Mikor, úgy száz méter dágványozás
után eljutottunk a kócsagok „városába“, döbbenettel nézte a rekettyefûzekre épített  „társasházak“ tömegét. 

Megszólalni nem lehetett.  Az elõl, hátul, lent és fent ülõ fészkek kuszaságát figyelte, de építész sze-
mével a „káoszban“ azonnal felismerte a rendet. Sokaknak, gyakran még a madarászoknak is, ez a
fészekközösség a kis-, és nagykócsagok, selyemgémek, törpegémek és a nádrengeteg védelmében élõ
egyéb fajok véletlenszerûen kiépült kolóniája. De nem az. Õ észrevette, hogy ez a rekettyefûzre épített
„többcsaládos lakóház“ csõrvágásnyi távolságon, mint mértékegységen alapuló mértani rendszer, jel-
legzetes harmóniával, a madarak mindennapjaihoz szükséges kényelmi feltételekkel.  

Az épülettervezés fontos szempontjai ezek, hiszen a túl közeli társasházi lakótársak igen csak megke-
seríthetik egymás életét. Az odavágó hegyes csõr veszélyes szerszám, sérülést  okozhat, s a „légi-
folyosókon“ sem szeretünk egymásba botlani. 

Tudom, hogy a gémtelepi látogatás emlékeit megõrizte. Többször is emlegette, s talán egy kicsit hasz-
nálta is gyönyörû épületeinek tervezésekor. Mi kaptunk tõle egy csokor nyíló virágot idézõ  kilátótornyot,
de talán a tõserdei kócsagok is adtak neki valamit. A semminél kicsit  több valamit. Lisztes János

Kedves Olvasók!

A cikkben említett Birkacsárda sincs
már meg, mint oly sok más épület, épít-
mény sem. Ha valakinek van fényképe
ezekrõl a már nem létezõ épületrõl (rab-
ház, Dékány-tanya, Halászcsárda... stb.),
kérjük, hozza be a szerkesztõségbe annyi
idõre, hogy beszkenneljük. Nem is kell
itthagyni, azonnal visszaadjuk a féltve
õrzött dokumentumokat. De nagyon jó
lenne látni még, feleleveníteni a régmúlt
idõket..., s az ifjakkal megismertetni a múl-
tat, a gyökereket. 

Hiszen tudják, a múlt csak addig él,
amíg beszélünk róla! Cz-E-
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ISMÉT SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT A LAKITELEKI
BOLHAPIACRA november 12-én, szombaton 9 –12 óra között!
Ha sok a lom a padláson, vagy nem férsz a garázsban a sok megunt vagy nem
használt holmitól (könyvek, babaruha, szerszámok, mûszaki cikkek, játékok,
sportszerek, hangszerek, gyûjtemények…..), gyere és hozd el a
mûvházba, ahol megszabadulhatsz tõlük mások örömére, elcserél-
heted õket,  vagy „pár forintért“ eladhatod!

A  b o l h a p i a c i  h e l y á r  t e l j e s e n  i n g y e n e s .
Érdeklõdni lehet a 06/76/449-034 és a 06/70/931-7886-os telefon-
számokon, illetve a muvhaz@lakitelek.hu e-mail címen.

Gondolatok az életrõl (1/b):  Reflexológia gyó-
gyító mechanizmusa – ami az elõzõ cikkbõl kimaradt:
A terápiák személyre szabottak, állapotfelméréssel
kezdõdik, majd elkezdõdik a kezelés, amely
betegségtõl függ mennyi alkalmat vesz igénybe.
Általában 30 perctõl 1 óra a kezelés idõtartalma.

Masszázsprogramokkal lehet még további segít-
séget nyújtani a szervezetnek:

Immunmûködést befolyásoló masszázsprogram célja: Az immunneuro-
hormonális rendszerek harmonizálása.

Méregtelenítõ masszázsprogram célja: a sejtekben felhalmozott toxinok
kiürítése, a külvilágból bekerült mérgek kiáramoltatása, a pangó nyirok-
folyadék áramlásának beindítása.

Harmonizáló masszázsprogram célja: a szervezet összerendezett
mûködésének biztosítása, az életenergiák kiegyenlítése, a test-lélek-
szellem egyensúlyának megteremtése.

Relaxáló masszázsprogram célja: pozitív pszichés változások megterem-
tése, stresszhatások megszüntetése, ellazulás, belsõ nyugalom biztosítása.
„ Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen.”

Gondolatok az életrõl (2. rész)
Isten mindennap ad nekünk egy pillanatot, amikor megváltoztathatunk min-

dent, ami boldogtalanná tesz. S mi mindennap úgy teszünk, mintha nem ven-
nénk észre ezt a pillanatot, mintha nem is létezne, mintha a ma ugyanolyan
lenne, mint a tegnap, és semmiben sem különbözne a holnaptól. De aki résen
van, az észre fogja venni e csodás pillanatot. Bármikor meglephet bennünket:
reggel, amikor felkelünk, vagy amikor dolgozunk a nap bármelyik percében.
Mert ez a pillanat létezik, és ebben a pillanatban a Jóisten minden ereje belénk
száll, és segítségével megtudjuk változtatni életünket. Boldog, egészséges és
sikeres ember válhat belõlünk. Tehát kívánom Mindenkinek, hogy figyeljen a
jelekre, mert a segítséget kivételnékül mindannyian megkapjuk. Akarjuk elfo-
gadni! Ne kétkedjünk magunkban, mert mindig azt tesszük,ami épp a legjobb.
Lehet a döntésünket, késõbb majd megbánjuk, de tanulásra épül az egész világ.
„A Bölcsesség a léleknek az, ami a testnek az egészsége.“ Citatium

A talp a test térképe
Mint ahogy az arc, a fül vagy a kéz, a talp is az egész test lenyomata. Ha

a két lábat egymás mellé tesszük, megtaláljuk benne testünket lekicsinyítve.
Pontos térkép készíthetõ a talpról, sõt az egész lábfejrõl, melyen minden
terület egy-egy szervnek feleltethetõ meg. A jobb oldalon található páratlan
szerveink (pl. máj) zónája a jobb talpon, a bal oldaliaké (pl. lép) a bal talpon,
a test középvonalában elhelyezkedõké (pl. gyomor, gerinc), valamint a
páros szerveké (pl. vese) pedig mindkét talpon megtalálható. A fej és a fejen
levõ szervek zónáinál keresztezõdés tapasztalható (pl. a jobb szem zónája
a bal lábon, a bal szem zónája a jobb lábon van). Legújabban napvilágot
látott elmélet szerint a balkezeseknél ugyanazon az oldalon található a
szervzónája, ahol anatómiailag is található.

Ha elképzeljük magunkat lekicsinyítve úgy, hogy ráférünk a talpunkra, és
fejünk a lábujjak magasságában van, lábunk pedig a sarkunknál, akkor
ahogy fejünktõl haladunk lefelé, ugyanolyan sorrendben következnek
szerveink zónái a talpon. Tehát fent, a lábujjak tövénél a vállöv, alatta a
tüdõ, a talp közepén a vese, kicsit lejjebb az emésztésben részt vevõ
szervek, végül a sarokpárnákon és a sarok külsõ oldalain a kismedencei
szervek zónái húzódnak. A gerinc és a végtagok zónái a talpak belsõ és
külsõ élein futnak végig. Mint ahogy a szervezetben is vannak
szervátfedések, úgy a talpon is vannak zónaátfedések, például a gerinc a
húgyhólyag zónával, a nyelõcsõ a légcsõ zónával van átfedésben. 

A kapcsolat titka – az energia 
A talpon nemcsak rengeteg idegvégzõdés található, de a testet behálózó
energiapályák, meridiánok is itt végzõdnek. Testünk akkor mûködik
egészségesen, ha benne az energia szabadon áramlik, és átjár minden
sejtet. Amikor az áramlás valahol valamiért elakad, akkor az ott levõ
szervben energiahiány alakul ki, ami ha tartósan fennáll, a szerv meg-
betegszik. De problémát okoz az is, ha testünk valamely részén torlódik
az energia. A talp zónáinak ingerlésével a szervezetben áramló
energiára tudunk hatni. Meg tudjuk szüntetni az egyes szervek ener-
giahiányát vagy többletét, ezáltal egész testünkben újra szabadon áram-
lik a kiegyensúlyozott mûködéshez szükséges energia.

Mirõl árulkodnak az elváltozások? 

Vesd Bele Magad!
Október elsején találkozóra utaztunk Szolnokra. A VBM versenyének záróe-

seményére az iskolabusszal érkeztünk. A többi résztvevõ csapatnak mutatkoztunk be
egy általunk írt szövegû dallal, amiben elmeséltük az elmúlt hónapok eseményeit.
Kiskertészként dolgozott minden gyerek az osztályunkból. Ki-ki több-kevesebb sikerrel
vetette el a lakiteleki fiatal gazdák (ifj. Kecskés János, Madari Andor és Tasi Péter) által
felajánlott magokat. Így került retek, zöldborsó, sárgarépa és tök a családok és az
osztály asztalára. Ettünk nyersen, salátának, levesként és fõzelékként a saját ter-
mésünkbõl. Több diák most kedvelte meg igazán a zöldségeket. Interneten továbbítot-
tuk beszámolóinkat és a fényképeket a kertjeinkrõl.

Most kezdik tisztelni a tanulóink a mezõgazdasági munkát, bár a szülõk segítsége
nélkül semmi sem ment volna! (Köszönjük!) Voltunk „farmlátogatáson“. Rajzoltunk
plakátot, emblémát. Böbe néni gyönyörû zászlót varrt a „Tökduda“ csapatnak, mert
ezen a néven vettünk részt Szolnokon. A záró-rendezvényen,
ahol társasjátékot terveztünk, makettet készítettünk egy
képzeletbeli farmról. Sok más kiskertésszel ismerkedtünk
meg. Jó játék volt! A legnagyobb meglepetésünkre kétnapos
osztálykirándulást is nyertünk. Hogy hová? Még nem tudjuk, mert júniusban, a vizsgák
után utazunk majd. De lesz traktorozás és állatsimogatás is! Egyet ott is alszunk! 

Az elsõ hetekben, amikor még nem is sejtettük, hogy nyerünk megkérdeztem, hogy
szeretnék-e folytatni a munkát, egyhangú választ kaptam: IGEN!!! 

Hátha más osztály is kedvet kap!
Van lehetõség a folytatásra is. A Tellus Oktatási Program jó folytatás lenne a jövõben.

Ezt a programot a Fiatal Gazdák Magyarországi  Szövetsége – az AGRYA – uniós
támogatásával lehetne átvenni. A vidék jövõjének egy lehetõsége nyílhat meg ezzel a
gyerekek elõtt. Ha nem is lesz mindenki mezõgazdász vagy õstermelõ, megismeri ezt
a munkát, megtanulja értékelni az asztalra kerülõ ételeket, a kétkezi munkát. Talán
kevesebb föld marad parlagon, több virág nyílik a házak elõtt. Jobban vigyáznak az
erdõkre, vizeinkre. Jobban becsülnék a szülõföldet.

Sokkal többet nyertünk a kirándulásnál, közösséget építettünk.
Jól éreztük magunkat!                                                                           VDM

Kedves Gyerekek!
Nagy-nagy szeretettel várunk benneteket a lakiteleki Mûvelõdési

Házba M Á R TO N N A P J Á N ,
20 11.  nove m b e r  11 - é n,  p é n t e ke n  15  ó r á r a !

Tréfás liba-játékokkal (libatömés, libaterelés, libatoll fújás…) és
dalokkal várunk benneteket. Egy kis eszem-iszom is vár rátok, finom süteményt
fogunk együtt készíteni, libazsíros kenyeret eszünk és jó néhány kézmûves
meglepetés is vár rátok. Szeretettel várunk Benneteket! Dávid Orsolya

 

 

Vargáné Darabos Márta és Csille Lajosné a „Tökduda“ csapattal

 

No, innen folytatjuk köv. számban...



LTE-hírek – szerkeszti: Anka Balázs–
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VERESÉG A RANGADÓKON
Amilyen sikeres hónapot zártak szeptemberben labdarúgóink,

olyan rosszul alakultak az eredmények októberi mérkõzéseinken.
A nyárlõrincen szerzett sérülések nem múltak el nyomtalanul és

következmények nélkül. A Harkakötöny elleni hazai mérkõzésen
még magabiztos, 4-1-es gyõzelemmel feledtetni tudtuk Subicz
Norbert, Gazdag Attila és Kalics József hiányát. Jakabszálláson vis-
zont - bár itt már Kalics vállalta a játékot - hiába játszottunk egy
félidõt emberelõnyben, képtelenek voltunk gólt szerezni. Fontos két
pontot veszítve 0-0-ra végeztünk a nálunk lényegesen gyengébb
játékerõt képviselõ ellenféllel szemben.
Ilyen elõzmények után következett hazai pályán az õszi szezon

egyik slágermérkõzése a Tiszakécske ellen. Szinte természetes
volt, hogy ezen a napon a még mindig sérült Gazdag és Kovács is
ott volt a kezdõcsapatban, bár elõbbi csak a szilnetig, mert még a
félidõ derekán egy jól irányzott rúgást kapott a sérült bokájára. Meg
kell valljuk, alattomos, de a kécskeiek számára célravezetõ eszköz
volt! Mindez persze nem lehet mentség a hetek óta tartó
katasztrófális helyzetkihasználásunkra. Tény azonban, hogy egy
"döntetlenszagú" mérkõzést veszítettünk el 3-0 arányban. Még ki
sem kesereghettük magunkat a hazai fiaskó után, máris jött az
újabb rangadó, ezúttal a listavezetõ Kiskunmajsa otthonában.
Gazdag mester kénytelen volt átszervezni a csapaalt, hiszen sem Õ,
sem Kovács Jácint nem játszhatott sérülés miatt, és a szintén sérült
Tóth Sándor játéka is kérdéses volt az utolsó pillanatig. A mérkõzés
képe megfelelt az elõzetes várakozásoknak, nagy küzdelem, vál-
tozatos játék volt jellemzõ. Már úgy tûnt, hogy nem bír egymással a
két élcsapat, amikor a 85. percben - a mérkõzés folyamán talán
elõször - egyedül hagyták védõink a hazaiak szemfüles csatárát,
Szalai Boldizsárt, aki kíméletlenül kihasználta a lehetõséget, beállít-
va ezzel az 1-0-ás végeredményt. Ismét rangadót veszítettünk
tehát, és 6 pontra nõtt hátrányunk az elsõ helyezettel szemben.

A mérkõzések jegyzõkönyvei:

7. forduló (10. 02.) LTE – Harkakötöny 4-1 (3-0)
LTE: Terjéki – Vankó, Kovács, Tóth, Seres – Polyák (Tánczos 76'),

Tamásy, Szabó Á. (Gazdag 76'), Lángos, Szécsényi (Gulyás 78'),
Gyõri.
Gólszerzõink: Gyõri (7. 24. és 65'), Polyák (44') Sárga lap: Seres (61')
I f i:  2-4 (0-1)
LTE: Lovas T. – Kovács L., Kalócz, Tasi, Rózsa – Dakó (Kecskés 65'),

Géró (Tombácz 84') , Boda, Rácz (Madari 46') – Berényi, Barcsa L.

8. forduló (10. 09.) Jakabszállás – LTE 0-0
LTE: Terjéki – Kalics, Kovács (Tánczos 70'), Tóth, Seres – Polyák,

Tamást', Szabó Á. (Vaskó 67'), Lángos (Tasi 85') – Szécsényi, Gyõri.
Ifi: 1-7 (1-1)
LTE: Lovas T. – Lovas J., Kalócz, Bujáki, Tombácz – Dakó, Subicz,

Boda, Rózsa Berényi, Barcsa L.
Gólszerzõink: Tombácz (20'), Dakó (55'), Rózsa (56' és 58'), Bujáki

(60'), Boda (82'), Barcsa (90').
Sárga lap: Boda (39').
9. forduló (10. 16.) LTE – Tiszakécske 0-3 (0-1)
LTE: Terjéki – Kalics, Kovács, Tóth, Seres (Tánczos 8T) – Polyák,

Tamásy (Tasi 46'), Gazdag (Szabó Á. 46'), Lángos – Szécsényi
(Gulyás 8T), Gyõri.
Sárga lap: Tóth (29'), Szécsényi (59'), Seres (68'), Terjéki (68').
Ifi: Lovas T. – Kovács L., Kalócz, Bujáki, Tombácz – Lovas J. (Greiner

Gergely 52'), Kecskés, Boda, Rózsa – Lobkovitz Bence, Barcsa L.
Gólszerzõink: Lobkovitz (32'), Barcsa (50'). Sárga lap: Barcsa (79')
10. forduló (10. 22.) Kiskunmajsa – LTE 0-1 (0-0)
LTE: Terjéki - Vankó, Kalics, Seres - Tóth (Boda 82'), Tánczos -

Lángos, Tamásy, Polyák, Subicz (Szécsényi (46') - Gyõri.
Sárga lap: Subicz (21'), Tóth (34'), Seres(43'). Ifi: 3-2 (2-1)
IFI: Lovas T. – Lovas J. (Berényi 46'), Kalócz, Bujáki, Tombácz

–Dakó, Kecskés (Greiner 46'), Géró, Rózsa – Lobkovitz, Barcsa.
Gólszerzõink: Bujáki (4'), Tombácz (59').
Sárga lap: Bujáki (56'), Berényi (78'), Tombácz (85'). 

Serdülõ csapatunk eredményei:

5. forduló (10. 01.) Tiszakécske – LTE 1-1 (1-1)
LTE: Pesti – Király, Tóth, Dobos, Csernák – Gyurika, Géró, Elek,

Madari Kovács Zs. (Sallai B. 46', Varga R. 73'), Rácz.
Gólszerzõnk: Rácz (32'). Sárga lap: Rácz (49').
6. forduló (10. O8.) LTE – Tiszaalpár 14-0 (6-0)
LTE: Pesti – Király, Tóth, Dobos, Csernák – Kovács Zs., Gyurika,

Elek, Madari Sallai B., Rácz.
Góllövõink: Rácz (9' 12' 28' 32' 62' 76' 78'), Gyurika (24'),

Elek (27' S5' 72'), Madari (59'), Csernák (84'), Király (89').
7. forduló (10. 15.) Miklósi GYFE – LTE 3-3 (2-1)
LTE: Pesti – Kovács Zs., Tóth, Varga, Csernák – Gyurika, Madari,

Rácz, Elek Sallai, Géró.
Gólszerzõink: Géró (26' 48' 65').
8. forduló (10. 22.) LTE – Jászszentlászló 0-1 (0-1)
LTE: Pesti – Tóth, Király (Pillár 55'), Dobos, Cserrák – Kovács,

Gyurika, Elek, Madari – Varga (Sallai B. 46'), Rácz.

Tanácsok ingatlan eladáshoz
és ingatlan vásárláshoz

Kemény alkuk, nagyobb kínálat 
– a végtörlesztés hatása!

A devizahitelek rögzített árfolya-
mon történõ végtörlesztései nem
vezetnek a remélt gaz-
daságélénküléshez. A bankok a
magas devizakitettséget jelölték meg
a drága hitelek okaként, most, hogy
lehetõség lenne annak csökken-
tésére, akadályozzák azt. Várhatóan
a forinthitelek kamatai sem fognak
csökkenni.

Ugyanakkor az ingatlanpiacon
egyértelmûen megmutatkozott már az
élénkítõ hatás, miközben persze az
ingatlanáraknak „nem használt“ a vál-
tozás.

A rögzített árfolyamú végtörlesztés
hatására átkalkulálták az árakat az
eladók és a hitelezõ bankok is. Ez azt
jelenti, hogy mindenki a 180 forintos
árfolyammal számol, ami egy 10
százalékos további árcsökkenést
eredményezett a piacon.

Egy másik fontos hatás, hogy
többen vitték most piacra az ingat-
lanukat, még olyanok is, akik nem
akarnak devizahitelt vég törleszteni.

Egyértelmû tehát, hogy nõtt az
eladók száma, viszont a vevõk száma
nem változott, de a csökkenõ árak
miatt végül is emelkedik a megvaló-
sult tranzakciók száma. Jobb és jobb
ingatlanok kerülnek végre a piacra,
melyekre mindig van vevõ is.

Várhatóan a vevõk ki akarják majd
használni a végtörlesztés miatt piacra
lépõk helyzetét, s ennek hatására az
eladók nem számíthatnak arra, hogy
az általuk remélt áron értékesíthetik
ingatlanukat. Akár további 10 száza-
lékos árcsökkenésre lehet számítani
azokban az esetekben, ahol a vevõ
befektetési vagy spekulációs célból
vásárol, és nem érzelmi döntések
alapján.

A törvény néhány hete lépett
hatályba, így még csak az érzékel-
hetõ, hogy az elsõ hetekben a
bankoknál történõ puhatolózással
töltötték az ügyfelek, s csak azután
kezdtek kopogtatni a közvetítõ irodák
ajtaján, hogy megpróbálják
megoldani ingatlan-problémáikat.

Nem könnyû most forinthitelhez
jutni, s várhatóan csak a legjobb
ügyfeleik tudnak majd kölcsönt fel-
venni, több bank pedig nyíltan
elzárkózik a devizahiteleseknek
történõ forinthitel nyújtásától.

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

S Z Í N J Á T É K

„NYOMORULTAK“

Milyen szerencse, hogy Justiciának 
be van kötve a szeme, így nem láthatta 
Gy. F. ripacskodását a Fõügyészségen,
mert biztosan kiejti kezébõl a mérleget. 

Viszont nagy kár, hogy nem él már Victor Hugo,
aki megírhatná  újabb világsikerû regényét a 

XXI. század Magyarországáról, ha látja
a nagy szemfényvesztõ be- és kivonulását, 

majd a fogadott és fogatlan 
prókátorokat, amint piedesztálra emelik 
szeretett fõnöküket,  a nagy kulminátort. 

Sajnos rossz lapot húztak számára,
Pákozd Sukoró az õ uralkodása alatt  annyi, 
mintha  a betörõt azért vonnák felelõsségre,
mert nem kopogott az ajtón, mielõtt azt rátörte

a ház népére  – kirablásuk elõtt. 

Lakitelek, 2011. október 23.
Kecskés Sándor

Vagyon

A családom a vagyonom.
Hozzájuk nagyon ragaszkodom!
Ha õket szerethetem,
Semmi sem hiányzik az életemben.
Ha kölcsönös a szeretet,
Igazán boldog lehetek!

Ezt a vagyont nem lehet pénzzé tenni,
De a ragaszkodást lehet fokozni.
Egyetlen kívánságom, hogy sokáig,
hiánytalanul meglegyen a vagyonom!
Nem szeretném elherdálni,
Én boldog akarok lenni!

Nincstelennek érzem magam, 
ha a családom valamelyik tagját 
nem láthatom.
Nem akarok rájuk telepedni,
De szeretek velük együtt lenni!
Szívem-lelkem szomorú,
Ha õket valamiért öli a bú.

Lejegyezte: Hegyi Rozália

Figyelem! 
Kihûlés veszély!

A beköszöntõ hideg, a 0 Co alatti
hõmérséklet kemény próba elé állítja az utcán
élõket és a tüzelõ nélkül – bármilyen okból – fûteni
nem tudó, fûtetlen lakásukban egyedül élõ, elsõsor-
ban  idõs embereket. Figyeljünk oda rájuk, mûköd-
jünk együtt a rendõrséggel, az önkormányzatokkal! 
Hideg lakásban a túlélési esélyeik csökkennek.
Az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet
abban, hogy a további halálesetek megelõzhetõek
legyenek. Így mindenki aktívan segítséget
nyújthat, hogy az eddigieknél jobban figyeljenek
a környezetükben élõkre, a legveszélyeztetet-
tebb, tudottan magányos idõs emberekre és az
utcára szorult hajléktalanokra is.
Kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan ember-
rõl, akit akármilyen okból kihûlés veszélyeztet-
het, tegyenek bejelentést az ingyenesen
hívható 107-es, vagy a 112-es telefon-
számokon, illetve jelezze a lakóhely szerint
illetékes önkormányzatnak! 
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Kedves Olvasók!

Szeretném tájékoztatni Önöket egy gyógyító közösség a
Lakiteleki Jinjutsu Közösségünk életérõl.

Közösségünk olyan lelkes gyakorlókból áll, akik nem csak beszélnek
az emberek segítésérõl, gyógyításáról, hanem tevékenyen és sikere-
sen ki is veszik részüket belõle. Nem csak haladóbb gyakorlóink,
hanem már a kezdõk is, akár már az elsõ tanítás napján is nagyon
szép sikereket érnek el mások és saját maguk gyógyításában! 

Önkénteseinkkel több városban, községben voltunk bemutatni,
ingyenes gyógyító napokon a Jinjutsu gyógyítást. 
Friss információkért kérjük, látogasson el Facebook oldalunkra a
következõ elérhetõségen keresztül: www.facebook.com/lakitelek.jinjutsu

A Jinjutsuról

A Jinjutsu (Dzsindzsucu) nem harcmûvészet, bár mûvészet – a Gyógyítás Mûvészete.
Ezt a gyógymódot, mely spirituális út is egyben, Mikao Usui kapta meg, a Kurama -
hegyen töltött 21 napos meditációja s böjtje közben. Ezt megelõzõen 3 évig Zen kolostor-
ban gyakorolt.
A Jinjutsu életet és fejlõdést támogató kifogyhatatlan életenergia, amely az emberre a
test-lélek-szellem teljességében hat. 
2010-ben és 2011-ben egyebek mellett sikerrel kezeltünk pl. többféle rákos megbetegedést,
cukorbetegséget, sok ízületi gyulladást, porc-korongsérvet, idegbecsípõdést is. Szeret-
nénk, ha Mikao Usui módszerének hatékonyságáról minél többen meggyõzõdhetnének. 
A Jinjutsu ösvényén az Elsõ tanítással lehet elindulni, a behangolást követõen mindenki
csatornájává válik az életenergiának, elkezdi kezelni fõleg saját magát az elsõ 21 nap-
ban, erõs méregtelenítés zajlik ekkor. Aki szeretne, mélyebben elmerülni a módszerben
helyi közösségeinkben megteheti. 
Gyakorlásainkon, a Jinjutsu elsõ tanításon részt vevõk, illetve az országos Közös-
ségünkkel, az Usui Szellemi Iskola Közösséggel együttmûködésben álló tanítók avatott-
jai vehetnek részt. A közösség tagjává válva részt vehet gyakorlásinkon, melyek fél éves
gyakorlás sorozatokat jelentenek. A félév után gyakorlóinknak vizsgát lehet tenniük, hogy
tovább léphessenek, ha szeretnének, mely abból áll, hogy megtalálják a kezelt szemé-
lyen azokat a pontokat, ahol a test energiahiányos területeket mutat. Aki rendszeresen jár
gyakorlásokra, szorgalmasan gyakorol, az eredmény sem marad el, ez a tapasztalat. 
A sikeres vizsgát tevõk már biztos a legtöbb betegségbõl, ami a családban elõfordul, sik-
eresen fogják felvenni a küzdelmet. Következõ lépcsõfok az Önkéntesség, itt újabb prax-
isokat tanul a gyakorló, gyógyító napokra járhat, a helyi közösség gyógyítójával kezelhet
közösen, így szerezve még több tapasztalatot. Feladatot vállal a közösségért.
Elhivatottabbá válik a gyógyításban. Már õt is keresik, hogy segítsen, mert tud… 
A magasabb szintek ingyenesek, csak a módszer sikeres alkalmazása és a fejlõdésben
odáig elértek kaphatják meg.
Ingyenes gyógyító napjainkon, meggyõzõdhetnek a gyógymód hatásairól, panaszok eny-
hülhetnek akár már 20 perc után is! Kezelésre elõre bejelentkezés szükséges! A ren-
dezvények felelõseinek elérhetõsége a programoknál található, kérjük, keresse informá-
ciókért õket!
A Lakiteleki Jinjutsu Közösség novemberi programjai

okt. 31    19:00 - 20:30 Önkéntes segítõi gyakorlás (felelõs: Vitéz Sándor: +36 20 / 414 - 33 - 59)
nov. 06    13:00 - 17:00 Jinjutsu elsõ tanítás (felelõs: Százdi József: +36 30 / 561 - 33 - 36)
nov. 07    19:00 - 20:30 Önkéntes segítõi gyakorlás (felelõs: Vitéz Sándor: +36 20 / 414 - 33 - 59)
nov. 10    19:00 - 20:30 Tagi gyakorlás (felelõs: Vitéz Sándor: +36 20 / 414 - 33 - 59)
nov. 21    19:00 - 20:30 Önkéntes segítõi gyakorlás (felelõs: Vitéz Sándor: +36 20 / 414 - 33 - 59)
nov. 24    19:00 - 20:30 Tagi gyakorlás (felelõs: Vitéz Sándor: +36 20 / 414 - 33 - 59)
nov. 26    10:00 - 15:00 Ingyenes gyógyító nap Lakiteleken (felelõs: Kocsis Judit, +36 30 621 - 33 - 80)
nov .27    10:00 - 15:00 Jinjutsu elsõ tanítás (felelõs: Százdi József: +36 30 / 561 - 33 - 36)

A novemberi programok változhatnak, friss információkért kérjük, keresse fel facebook
oldalunkat. Várunk mindenkit Szeretettel!                          Lakiteleki Jinjutsu Közösség

Isten kertje...  Az alma 
Egyedül az alma az a fajta gyümölcs, amit más ételekkel is

együtt  ehetünk, anélkül, hogy erjedés lépne fel. Ezt már az ókorban is tudták róla,
ezért is nevezték a gyümölcsök királynõjének.
Nagyon könnyen tudjuk tárolni, ha csak kicsit is odafigyelünk rá,  akkor eláll addig
amíg, a tavaszi friss gyümölcsök megjelennek a piacon. Nagyon jól tárolható, szál-
lítható.
Ha hiszed, ha nem, akár kizárólag almán is meg lehetne élni, szinte  korlátlan

ideig. Az almát nagyon rövid idõ alatt megemészti a gyomrunk, és szinte  azon-
nal energiát nyerhetünk belõle.
Több, mint 1000 fajta alma található a világon. Mindegyikben megtalálható a

fehérje, rostanyag, keményítõ, sók, almasav, cukor,csersav. Magas a foszfor, a
vas, és a nátriumtartalma.  Magas foszfor tartalmának köszönhetõen sokat segít-
het fõleg azoknak, akik szellemi munkát  végeznek,  vagy gyenge az idegzetük.
Ha régen nem ettél almát, vagyis talán kicsit elszoktál tõle, vagy  nem a legjob-

ban mûködik a gyomrod, esetleg az egészséges ételeket nehezebben emészted,
akkor fokozatosan kezdd el az almaevést, elõször  csak egy-két falatot egyél
belõle, de azt nagyon rágd meg, egy harapás almát legalább ötvenszer, mert így
keveredik a legalaposabban össze a nyáladdal, és ez a legfontosabb. Utána
fokozatosan emeld az adagot, de mindig ügyelj arra, hogy az alma pépként
kerüljön a gyomrodba.
Gyümölcsöt csak magában egyél.  Ha mást is kívánsz fogyasztani, akkor almát

ebéd elõtt, vagy vacsora elõtt legalább egy órával fogyassz.
Bármilyen gyümölcsöt fogyaszthatsz fõétkezéskén is. Ha úgy érzed, hogy az

alma nem csillapítja az éhségedet, akkor ez annak a jele, hogy valami baj van a
gyomroddal vagy az emésztõrendszereddel.  Próbáld meg ezt tudatosan és mód-
szeresen helyreállítani. Természetesen, ha már más ételekkel megtömted a poci-
dat, akkor ne erõltesd rá a gyümölcsöt, mert ez nem lesz elõnyös sem az
egészséged, sem az emésztésed számára.
Jó ha tudod, soha sem a gyümölcs okozza a hasmenésedet, lázadat, vagy más

kellemetlenséget, hanem az, amit a gyümölcs elõtt ettél.  A gyümölcsök nagy
része gyógyító hatású, megszabadítja szervezetünket az eddig okozott károktól,
mérgektõl. Többek között az alma nagyon jó tisztító és gyógyító hatással van az
alábbi betegségekre:
– Ételmérgezés, bélhurut, vérhas, koli baktérium okozta bélfertõzés, és akár

hiszed akár nem még akkor is segíteni tud, ha veseköved van.
– Székrekedés nélkül képes gyógyítani a  hasmenést, szabályozza a

bélmûködésedet, tisztítja a húgyutakat, és a tüdõket.
– Gyógyítja a reumát, a köszvényt, mivel sói oldják a húgyköveket.
Az alma, mint gyümölcs, savas ugyan, de mégis a szervezetet lúgosítja, hiszen

organikus sói semlegesítik a fehérjebomlástermékeibõl származó savakat.
Kiválóan gyógyítja a hörghurutot, és a felsõ légúti betegségeket.

Jó ha tudod azt, is, hogy másként hat az édes, és másként a savanyú alma.
Édes almát fogyasszanak mindazok, akik székrekedésben szenvednek, vagy

vérszegények, és inkább savanykásabbat mindazok, akik esetleg túltápláltak,
vagy reumás fájdalmakkal küzdenek.
Mindkét fajtájú alma hatásos vértisztító, nagyon hasznos mindazoknak akik ér-

elmeszesedésben szenvednek, vagy gyenge a szívmûködésük, esetleg arany-
erük van, vagy a hölgyeknél jól használható a menstruációs zavarok megszün-
tetésére. Minden embernek, de fõleg azoknak, akik rendszeresen ülõ munkát
végeznek, legalább minden második hónapban kellene almakúrát tartani. Ez azt
jelenti, hogy legalább egy napig csak almát ehet. Lehetõleg csak egészséges,
lédús, és érett almát együnk.
Lehetõleg törekedjünk arra, hogy azonos fajtákat fogyasszunk, ugyanis minden

almának más a savassági foka. Ne keverjük a különbözõ fajta almákat egymással.
Az almát lehetõleg mindig teljes egészében fogyasszuk el. Ne dobjuk el az alma

csutkáját sem, hiszen igen értékes jódot tartalmaz. Az alma fogyasztásával még
az áldott állapot alatti hányingert is le lehet küzdeni.
Almakúrát egész évben lehet a szervezet regenerálása érdekében végezni 4-5

héten keresztül, melybõl egy hét legyen a bevezetés. Jó étvágyat!!!!

 A vízfogyasztásról egy kis hasznos információ:
Sok v izet   ke l l  innunk,  és az idõzí tés is  nagyon fontos!
A megfelelõ idõben fogyasztott víz maximalizálja az emberi test mûködését.
2 pohár víz rögtön felébredés után segíti a belsõ szervek mûködését.
1 pohár víz étkezés elõtt 30 perccel elõsegíti az emésztést.
1 pohár víz fürdés elõtt lecsökkenti a vérnyomást. 
1 pohár víz lefekvés elõtt megelõzi az agyvérzést és az alvás közben gyakran

elõforduló szívrohamot. 

Fûben-fában orvosság: A VÖRÖSHAGYMA (1.  rész)
1919-ben, amikor a világban influenzajárvány megölt több millió embert, volt egy orvos, aki sok

farmert meglátogatott, hogy megpróbáljon segíteni a járvány megállításában. Egyszer egy
családhoz érkezett, és csodálkozott, hogy mindenki egészséges. A feleség közölte, hogy egy
edényben hámozatlan hagymát tartanak a szobában. Az orvos nem akarta elhinni, és kérte, hogy
vizsgálhassa meg a hagymát mikroszkóppal. A hagymában megtalálta az influenza vírust.
Szemmel láthatóan a hagyma bevonzotta a mikrobát, így tartva a családot egészségesen.

Egy másik eset: Egy illetõnek tüdõgyulladása volt. A hagyma mindkét végét levágta, majd az
egyik végét felszúrta egy villára majd a villa nyelét beleállította egy vázába és a beteg paciens
mellé helyezte az éjszakára. Reggelre a hagyma fekete lett a mikrobáktól. A cikk írója is kipróbál-
ta ilyen esetben a hagymát, és utána jobban érezte magát... 

Figyelem! A megmaradt, felszeletelt nyers hagyma MÉRGEZÕ! Bevonzza a mikrobákat!



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
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló, aki könyvvizsgálást is vállal.

Korszerû konyhai eszközök folya-
matosan rendelhetõk (széles válasz-

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

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

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

Lakitelek új építési területén 3000 m2-es,
közmûvesített, sarki telek eladó. Megosztható!) 

Érd.: 06-20/9-78-73-72

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)

Akciós ajánlatunk október
29-e és november 11-e

közötti idõre vonatkozik:
Finom liszt 1 kg 139.- Ft
Kristáylcukor 1 kg        299.- Ft/kg
Tchibo Family kávé 250 g 469.- Ft/db
LaFiesta borok 0,75 l    299.- Ft/db

Helyben sütött császárzsömle
minden délután! (29 Ft/db)

Új nyitva tartás:
H-P:  6-20 óra
Sz-V: 7-20 óra

VÁRJUK VENDÉGEINKET!

BON-BON-
BONBON

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

LAKITELEKI    ÚJSÁGoktóber 15. oldal

– 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 kiemel t
KEDVEZMÉNNYEL ! )
– Cégek, vállalkozások részére
k o r s z e r û V A G Y O N - és
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

Kisgépek javítását vállalom!  (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fûnyíró, szivattyú, kerti traktor)

Érd.: 06-70/770-29-19. 

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.

* Tojótyúkok eladók Váriéknál.
Zrínyi u. 14. Tel.: 448-674

* Négyórás munkát keresek.
06-30/62-51-569

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

Szobafestést,
mázolást, tapétázást

vállalok. 
Kovács Ferenc,

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

Egyedi minták: mesefigurák,
virágok és igény szerint bármi-
lyen ábra vagy felirat megje-
lenítése textíliára – mosásálló
festékkel. Zászlókészítés.

Dr. Fincicky Sándorné textilfestõ
Lakitelek, Iskola u. 2. 

Tel.: 76/448-992; 06-20/59-55-886

TISZTELT ÜGYFELEINK! 
Tájékoztatjuk Önöket, a 2011.

november 1-jei munkaszüneti nap
körüli ügyfélfogadási rendünkrõl:

*2011. október 31. (hétfõ) pihenõnap,
Ügyfélfogadás szünetel
*2011. november 1. (kedd) Mindenszentek
napja, ünnepnap – munkaszüneti nap
*2011. november 4. (péntek) munkanap,
hétfõi munkarend szerint,
Ügyfélfogadási idõ: 8:00-15:00
*2011. november 5. (szombat) munkanap, 
pénteki munkarend szerint, ügyfélfogadás
szünetel

A naptár szerinti munkarendtõl való
eltérést a „2011. évi munkaszüneti napok
körüli munkarendrõl szóló 7/2011. (XII.14.)

NGM rendelet“ írja elõ. 
Köszönjük megértésüket!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Tiszakécskei 

Kirendeltsége 

Ugi utca 8/a. alatti építési telek
eladó. Érd.: 06-20/3920-713

HALLOWEEN-PARTY a
DRINK'46 KÉVÉZÓban!

November 12-én 20  órától
várják a bulizni vágyókat!



NA NE. . .  KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „Helyettesítsük be az erõt kitartással, s
akkor eltaláltuk a helyeset..“
Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Hegyi Károlyné. Selyem-
akácfát nyert: Magóné Csík Ilona. A vacsorát nyerte: id. Madari Istvánné, me-
lyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdában egy hónapon
belül. Újságelõfizetést nyert: Váczi Mihályné, Horváth Imre, Kiss Józsefné.
(Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szíveskedjenek befá-
radni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük. A nyerteseknek gratulálunk!
Köszönjük a felajánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora);
Kalicsné Ilikének (Tuppervare) és Klárik Lászlónénak (selyemakác). 

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

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

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

A TÚL SÖTÉTEN LÁTÓK ADÓI:

Mosodai alkalmazottaknak: száradó
Szakmunkásoknak: szakadó
Élenjáróknak: hangadó 
Gyászolóknak: hamvadó
Figyelmetleneknek: lankadó
Öngyilkosjelölteknek: feladó
Narkolepsziásoknak: szunnyadó
Alváshiányban szenvedõknek: fáradó
Karmesternek, karnagynak: hangadó
Túlsúlyosoknak: dagadó, has-adó
Rohanó életmódot folytatóknak: szaladó
Könyvelõknek: számadó
Kissé sem konzervatívoknak: haladó
Extrém stílust követõknek: sikkadó
Divatdiktátoroknak: mérvadó
Szégyenlõsöknek: sápadó
Fagyizóknak: olvadó
Szomjasoknak: tikkadó
Horgászoknak: hal-adó
Atomfizikusoknak: hasadó
Visszafogottaknak: mértékadó
Karosszérialakatosoknak: horpadó
Vendéglátósoknak: fogadó, vigadó
Rádiós, tévés szerkesztõknek: híradó
Fogorvosoknak, szájbetegeknek: fog-adó
Agyzsugorban szenvedõknek: sorvadó
Gyomorbántalmazottaknak: pukkadó
Reumás betegeknek: zsibbadó
Hívõknek: hálaadó
Ingatlanközvetítõknek: eladó-kiadó
Sportrendezvényen szurkolóknak: rangadó
Magas katonai beosztásúaknak: rang-adó
Munkahelyteremtõknek: munkaadó
Rágógumizóknak: ragadó
Félõsöknek: borzadó
Okosoknak: ötletadó
Virágárusoknak: hervadó
Ünnepélyes megnyitóknak: átadó
Tartozóknak: megadó
Színházi öltöztetõknek: ráadó
Szerelmeseknek: odaadó
Nemmel válaszolóknak: tagadó
Közösséghez tartozóknak: tag-adó
Késõn távozó vendégeknek: maradó
Napfelkeltét bámulóknak: pirkadó
Kamaszoknak: lázadó
Betegeknek: láz-adó
Keresztszülõknek: névadó

Népszámlálás:  
Nénikét összeírják, figyelmezteti a biztos,
hogy õszintén válaszoljon, mivel az okos
emberek ebbõl sok mindent kiolvasnak. 
Olvassa a kérdéseket: – Katona volt? 
A néni pironkodva: 
– Volt három. Meg egy hadnagy...

Egy szõke és egy barna nõ beszélget
a buszmegállóban. Kérdezi a szõke: 
– Te melyik busszal mész?
– A hetessel. És te?
– Én a hármassal.
Erre megjön a 37-es busz, és
megszólal a szõke:
– Juj de jó, együtt mehetünk!

A románok bejelentik, hogy felépítik a
világ legnagyobb stadionját. A vál-
lalkozáshoz minden ország segítsé-
gét kérik. A felajánlások sorban meg
is érkeznek minden országtól, kivéve
a magyarokat. Rettentõ diplomatiku-
san felteszik a kérdést:
– Hát ti, magyarok, mit adtok?
– Miért, a telek nem volt elég???

– Téged mi zavar jobban, a tudat-
lanság vagy a közöny?
– Nem tudom és nem is érdekel!

Régen nagyon idegesített, amikor a
vén nyanyák az esküvõkön az arcomat
csipkedték, azzal, hogy: 
„Lehet, hogy te leszel a következõ...“
Csak mostanában hagyták abba,
mikor én is ugyanezt csinálom nekik a
temetéseken...

Hazaérkezik a férj, és egy idegen fér-
fit talál a feleségével az ágyban.
Megragadja a pasast, és kidobja a
harmadik emelet ablakából .
– Megõrültél? – sikoltja a feleség.
A férj rezignáltan:
– Aki turbékolni tud, az repülni is tud.

Ketten támasztják a pultot a kocsmában.
– Látom üres a poharad. Kérsz még egyet?
– Dehogy kérek! Mi a francot kezdjek
két üres pohárral?!

Két barátnõ beszélget:
– Tegnap azt mondták rám egy társaság-
ban, hogy céda vagyok! Mit tegyek? 
– Ne menj olyan helyre, ahol ismernek!

Kiplakátolták Udvarhelyen az új szi-
gorú rendszabályt: „Aki éjfél után lár-
mázva vagy dalolva megy haza, szigo-
rú büntetést kap."
Másnap éjszaka hallja a rendõr, hogy
valaki hangosan kurjongatva megy
végig a fõutcán. Odasiet, és szigorúan
mutat a plakátra.
– Nem tudja kend az új szabályt?
– Én tudom, biztos úr... De ki mondta,
hogy haza megyek? Ide indultam
csak a másik kocsmába...

Vizsz: 1. Eger latin neve. 7. Dél-alföldi domb, 2000-es csúcs a Déli-
Kárpátokban és utána  száIIással: község Kiskunhalasnál. 14. Az idézet elsõ
része (zárt betû: O). 18. A gyíkhoz hasonló kétéltû. 19. Spanyol és román
autójel. 20. Lopva veszi magához. 22 Keresztrejtvények gyakori varázslója. 23.
A  nátrium vegyjele. 25. A török szultán rendeleteinek neve. 27. A ház elõtt
foglal helyet. 28. Lovak betegsége lehet. 30. Nemzetközi labdarúgó kupa fran-
cia névadója (Jules). 31. A Zagyvába ömlõ kis folyó. 34. Azonos betûk. 35. Aki
a házban éI. 37. Jóból is megárt ... (szólás). 39. Szétesõ. 41. Az idézet
második része. 43. Büntetést állapít meg. 45. Észt sziget régi neve; ma
Hiiumaa. 46. Lám! 47. Gonosztevõ. 49. Favágó szerszáma. 50. Az ezüst és az
oxigén vegyjele. 52. Mókus. 55. Zenés misék harmadik, állandó tétele, fon. 57.
Francia névelõ. 59. Mondanivaló jellemzõje is lehet. 60. Folyadékkal megtölt.
63. Spanyol arany. 65. Társaságában. 70. Porcióz. 71. Régész; orientalista,
utazó (Aurél, 1882-1943).

Függ.: 1. Eljárt az idõ fölöttük. 2. Az idézet negyedik része. 3. Vöröses. 4. Hírt
küld, népiesen. 5. A fordítottjával nõi név. 6. Folyadék. 7. Társak jóban,
rosszban. 8. Borsodi község, Edelényhez tartozik. 9. Skálahang. 10. Az oxigén
és a berillium vegyjele. 11. Mikulás. 12. Fizimiska. 13. Díszei. 15. Ugyancsak. 16.
Birkózó volt (Ferenc). 17. Tanoda, másik régi szóval. 21. Gyorsan párolgó. 24.
Nem éppen olcsó svájci üdülõhely. 25. Kép, képmás ismert latin szóval. 26.
Filmbéli ûremberke. 29. A hidrogén és az argon vegyjele. 32. Kórház a munka-
helye. 33. Bevagdos. 36. Kiscsibéket hozat a világra. 38. Pénzért kölcsön vesz.
40. Nem különösen magas török rang. 41.  . . . nam; ázsiai ország. 42. Menü,
magyar szóval. 44. Lengyel város Varsótól délre. 48. A park egyik fele! 51. A
zsírbontásnál nyert olajsav. 53. Az idézet harmadik része (zárt betû: S). 54.
Nõi név, december 1-je a napja. 56. Kenyai futó a 90-es évek elején (Henry).
58. Tisztségbe beiktat. 61. Enyém latinul, nõnemben. 62. Nõi név becézve. 64.
Lóerõ, röviden. 66. Férfinév, 6 névnapja van. 67. Némán súgó! 68. Értékes,
fõleg import nyersanyag. 69. Luxemburgi és svéd autók jelzése.

H a s z n o s  s t r a t é g i a . . .
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