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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIV. évfolyam 8. szám AUGUSZTUS – régi magyar neve: Kisasszony hava; 
székelynaptár szerint:  Új kenyér  hava.

„Nagyszívvel, melyben nem apad a hûség, Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség!“ Sajó Sándor

Jó magyarnak, és jó lakitelekinek lenni!

Nemrég  aludt ki az olimpiai láng, 8 aranyérmet csillog-
tatott nekünk;  4 ezüstöt és 5 bronzot. Kilencedikek
vagyunk a világ éremlistáján. S hányan vannak még, akik
csak néhány másodperc különbséggel csúsztak le a
dobogóról… Mi, magyarok, akik alig vagyunk  tízmillióan,
ilyen remek sportolókat küldtünk az olimpiára, a világ-
megmérettetésre. Büszkeséggel mondunk köszönetet
mindnyájuknak. S nemcsak az olimpia számban bizonyí-
tottak ezek az ifjak, hanem magyarságból, emberségbõl
is jelesre vizsgáztak!  

Mégiscsak van remény!  Mégiscsak van egy nagy szent
akarat, melynek mozgatója a szívben lakozó nemzeti
tudat!

Mi nem kaptunk olyan tehetséget, hogy  olimpián bizo-
nyítsunk, nekünk itt, Lakiteleken van,  volt dolgunk! Nekünk
is jutott egyfajta megmérettetés!  Nemcsak a lovasnap, de
minden más rendezvényünk is példás. Össze tudjuk hívni
Kárpát-medence népének egy részét, hogy honosítási
fogadalmat tegyenek nálunk! Nívós ünnepségeken
találkozik a lelkünk, s rezdül együtt a meghatódottságtól.
Méltóképpen tudunk emlékezni és emlékeztetni, a
szürke hétköznapokat színesekké tenni. 

Büszkeséggel töltött el, hogy mire képes Lakitelek,
a Lakiteleken élõk szorgos csapata! 

Ez a mi olimpiánk... Czinege Edit

„Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövõ, még dúsabb jutalom,
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.“ (Tóth Árpád)

Sok szeretettel meghívunk minden kedves
lakiteleki idõs polgárt a lakiteleki

Gondozási Központba
2012. szept. 22-én, pénteken 

1400 órakor kezdõdõ

IDÕSEK NAPJÁRA
Köszöntõt mond Felföldi Zoltán polgármester.

Sok-sok kedvességgel, vidám, színes, 
kulturális mûsorral várjuk Önöket!

A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG
szeptember 2-án, vasárnap dél-

után 5 órakor kez-
dõdik az emeletes
iskola udvarán. 

Az elsõ tanítási nap 
szeptember 3-án, hétfõn lesz. 

EGY NAPRA ISMÉT

LAKITELEKRE FIGYELT

AZ ORSZÁG

2012. augusztus 18-án, a II. TÕSERDEI LOVASNAP keretén belül
rendeztük meg az I. Országos Lovas Polgárõr Szemlét,  Toborzót és
Ügyességi versenyt  a Holt-Tisza-partján. 82 lovat és 3 csacsit
láthattak a vendégek a nap folyamán a rendezvényen. 

Az ország számos pont-
járól érkeztek a lovas pol-
gárõrök, akik részt vettek
a szemlén, versenyeztek,
de  mi most – elfogultság-
ból – csak a lakiteleki-
eket említjük név szerint.

A lap 4-5. oldalán rész-
letesen olvashatnak az

eseményrõl!

Az alábbi lakiteleki lovas polgárõr párosok lovagoltak a
polgárõrök kategóriájában:

– Dobecz Éva – Zizi
– Rácz Adrienn – Léda 

– Heinrichné Czilling Orsolya – Tündér
– Heinrich Gábor – Zsindely

– Felföldi Zoltán – „Szeszély“ (Gáláns)
– Boross Sándor – Linda

– Szuettáné Bõszén Mária – Kedves 
– ifj. Czinege Sándor – „Gombi“ (Léda)

– Fürediné Kerekes Katalin – Maja
– Molnár Arnold – Kavics

– Koncsik Marianna – Szellõ
– Salánki Zsolt – Mónika

– Dobecz Gilbert – Zizi 
– ifj. Kecskés János – Blandy

Egyéni induló:
– Kasztel Antal –“Szeszély“ (Gáláns)

Nyitott kategóriában: 
– Fekete József – Mónika 
– Varga Alexandra – Linda

Segítették a rendezvényt a további
lovas polgárõrök: 
id. Czinege Sándor, Egedi Gyula,
Molnár Arnoldné Lezsák Anna,
S. Kovács Lajos (pártoló tag), Seres
Tamás (pártoló tag), Dr. Tóth-Péli
Emõke (pártoló tag), Török Mihály, Vári
István (pártoló tag).

versenyen kívül, pályabemutatók:

Meghívó 2012. szept. 15-én
10-16 óra közötti 

ÍJÁSZVERSENYRE
– a futballpályára –, melyet 

Csányi János Tanár Úr
tiszteletére rendezünk  a 

80. születésnapja alkalmából.

Várhatóan több mint 100 íjász jelenik meg
(10-22 éves kor között) a versenyre, mely
az utánpótlás versenysorozat Dél-alföldi

Regionális Verseny helyszíne lesz.

Nézõként Önt és családját is várjuk!

A dolgok nem csak önmagukban
vannak: perspektívájuk is van.
Ezért soha ne mondjad egy

tüneményrõl: „Ilyen vagy olyan” –
csak ezt mondjad: „Ebbõl és

ebbõl a távlatból ilyennek látszik.
– Márai Sándor

... és együtt ünnepelt Lakitelek érdeklõ
közönsége az itt nyaralókkal, ideérke-
zõkkel augusztus 20-án, a községi
ünnepségünkön, a Holt-Tisza partján!

Öt lakiteleki lovas Dobecz Éva, Dobecz Gilbert, Fürediné
Kerekes Kati,  Rácz Adrienn, Szuettáné Bõkészén Mária,
hozta zenére a zászlókat, melyet 3 ÖTE-tag vett át az
ünnepsgég kezdete elõtt. Madari Andor alpolgármester
köszöntötte a vendégeket, Dávid Orsi, Faragó Anett, Lõrincz
István és Szuetta Béla mondott verset, prózát, vagy énekelt.
Bagi Ferenc atya szentelte meg a kenyereket. (Köszönjük a
Magyar pékségnek, ismét nagy sikere volt az áldott kenyérnek!) 
Mivel tûzgyújtási tilalom volt, csak teamécseseket gyújtottunk
a színpadon, s közben hallgattuk a zenét. (Kökény Imrének
köszönet a hangosításért.)
Köszönöm Kiss Mártinak a koronát és a dekorációban való
segítséget – Fehérné Andival együtt. 
Kerámiák és montázsok tették érdekesebbé az ünnepünket. 
„Magyarnak lenni nagy szent akarat, mely   itt reszket a
Kárpátok alatt...“ Sajnó Sándorral együtt valljuk mi is. 
Kellemes pillanatokat éltünk meg az elhangzó énekek és
versek által, s ereinket bizseregtette a csodás muzsika.
Jövõre talán többen kíváncsiak lesznek az Alkotmány-napi
ünnepünkre! A mi szívünk egy ütemre dobogott...    Cz. Edit

ERÕSEN ÁLLJ!
Ne ingadozz, mint gyenge nádszál!
Ne félj az éjtõl, amely rád száll!
Ne adj bûnnek szívedben helyet,
Inkább kérj Istentõl kegyelmet!
Erõsen állj!

Ne ingadozz, ha vihar tépáz,
Ne törj össze, mint megrepedt váz!
Ne menj tönkre, ha sújt a próba…
Krisztus elõtt borulj a porba!
Erõsen állj!

Erõsen állj, mert sok az ellen,
Ha inogsz: gyõz a gonosz szellem!
Állj meg a vártán szilárd hittel,
Krisztus által gyõzni fogsz – hidd el!
Erõsen állj! (Dénes Ferenc)



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Cseh Krisztián (Rácz Ilona)
Tatár Nóra (Gyulai Zsuzsanna)
Kotvics Levente (Tábori Mária)
Magyar Ramóna Mónika (Ádám Ramóna)
Soltész Lili (Nagy Dóra)
Andrejkovics Zora (Gulyás Lilla)
Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Tõle kellett fájdalommal búcsút vennünk:

MISKOLCZI TIBOR (1941)

ERKI ISTVÁN JÓZSEF (1953)

MÉSZÁROS JÓZSEFNÉ VERÉB ANNA (1941)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Csernák Gábor Krisztián és Dobróczky Hajnalka

Bán Róbert és Magó Andrea
Mészáros Sándor és Kozma Mariann

Gulyás Roland és Varga Réka
Leitner Zoltán és dr. Sólyomváry Zsuzsanna Mária

Tasi Péter és Novák Mária Zsófia
Berze György és Kis Hanga

Kalocsai István és Fekete Tünde

Sok boldogságot kívánunk!

LAKITELEKI    ÚJSÁG július2. oldal

Kedves Betegek!

w Mint ismeretes, Rácz doktor
rendelõje még  egy jó ideig  az Egészség-
házban, a volt fogorvosi rendelõben fogadja
Önöket az alábbi idõpontokban:
Hétfõn: 1230-1530-ig

A többi nap változatlan:
kedd: 1300 – 1530-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

w Kalocsa doktor csütörtökönként rendel
délután, 1300-tól 1530 óráig; a többi napon délelõtt.

w A VÉRVÉTEL NAPJA HÉTFÕ A LABOR-
BAN a régi fogorvosi, illetve az ideiglenes
háziorvosi rendelõben fél 7- 9-ig 

Lakitelek 
új hírportálja!

A z  ü g ye le t es  o r vo s  t e l e f o n s z á m a :

06-20/91-57-063

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

www.lakitelekma.hu

Örömmel tudatjuk, hogy a fogászati
rendelés az új rendelõben mûködik!

H és SZ délután; K és P délelõtt.

Lakitelek-
Tõserdõ,
Tõsfürdõ

SZEPTEMBERBEN IS szeretettel várjuk a
régi és új vendégeinket a STRANDUNKON, a
KALANDPARKBAN, és a Holt-Tisza partján
a CSÓNAKKÖLCSÖNZÕBEN! 

Legyen  t ovábbra  i s  a  v endégünk!

Mindennapos nyitva tartás :
Tõsfürdõ: 9-17 óráig,

a Tõserdei Kalandpark és a
Csónakkölcsönzõ  10-17 óráig.

Gyógyszertári  közlemény!

Kedves Betegeink! 

– a lakiteleki gyógyszertár a jelenlegi hatályos jogsz-
abályok szerint mûködik; 
– a lakiteleki gyógyszertár a jelenlegi gyógyszer-
ellátási rendszer hibáit felvállalni nem tudja;
– a lakiteleki gyógyszertár az állandó változásban lévõ
jogszabályi háttér és a HAVONTA VÁLTOZÓ ÁR- és
TB TÁMOGATÁS MELLETT is a BETEGEK
ÉRDEKEIT ÉS GYÓGYSZER-ELLÁTÁSÁT SZEM
ELÕTT TARTVA VÉGZI MUNKÁJÁT!

Ehhez kérjük Kedves Betegeink megértését és
támogató bizalmát! 
Köszönettel:              Lendvainé Dr. Erki Mária 

tulajdonos fõgyógyszerész

Már öt éve, hogy elment…

Semmilyen községi rendezvény és
tõserdei nyár nem telt el anélkül,
hogy Szûcsné Ancsa és a dolgozói,
segítõi ne lett volna jelen. Mindenki
ismerte õt. Nemcsak kiváló

vendéglátós, jó barát, szeretõ feleség és anya is volt.
Férje és fiai mindig számíthattak rá.

Ki ne emlékezne arra, amikor a fehér autójában
szorosan a kormány fölé hajolva, vékony szálú ciga-
rettájával az ujjai között, naponta többször is átsuhant
az utcákon. Vitte a pogácsát, a rétest, a tortákat. Ha
kellett, bevásárolt a cukrászdának és a lenti
üzleteknek. Figyelt a részletekre, mindig friss virágot
vásárolt az asztalokra… De volt ideje a családjára, a
barátokra. Szeretett nagyon táncolni, mulatni…

A Tõserdõért Alapítvány alapító tagjaként minden
lenti rendezvény lebonyolításában részt vett.

Augusztus 20., az utolsó nagy nyári rendezvény
ideje, amikor évekig, hagyományosan a nevéhez
fûzõdõ parkolóbál és tûzijáték zárta a nyári szezont.
Sok embernek szerezve ezzel örömet és kikap-
csolódást. Nagyon sok munkával és idegeskedéssel
járt ez. Izgultunk az idõjárás miatt, meg hogy elég
lesz-e az étel és az ital. 
Aztán volt olyan, hogy a „parton“ álltak helyt a büfé
letelepítésével, a vendégek nagy megelégedésére.
Sok-sok cipekedés, éjszakázás! Rengeteg munka!
„Majd huszadika után pihenhetünk egy kicsit!“-
mondta öt esztendeje is Ancsa. Nem gondolta
szegény, hogy ez a nap számára az örökpihenést
hozza el. Emlékezzünk ma rá is! S közben Juhász
Gyula: Anna örök c. versét mondogatjuk magunkban... 

Pannika
Mészáros Józsefné 1937-2012

Nem volt kimagasló egyéniség, nem
ért el bravúrokat, sikereket, nem volt
harsány hangadó… Pannika egysze-

rû, szerény, minden szempontból tiszta ember volt,
akinek az elvesztése mégis most sokunknak nagyon
fáj. Miért? Talán éppen az egyszerûsége volt
nagyszerû. A kedvessége, önzetlensége,  õszin-
tesége pótolhatatlan, ritka kincs a mai világban.
Elõttem vannak jellegzetes mozdulatai, ahogyan tán-
colt a rendezvényeken, ahogyan a kirándulásokon
matatott csomagjában, hogy elõkeresse a kínálni
valót, ahogyan segített a közös munkában.
Sohasem felejtem el az utolsó elválást a kórház
hosszú folyosóján, amikor õ ment vissza a kórterem-
ben mi pedig a kijárathoz, ahogy õ is, mi is vissza-
visszafordultunk még egy intésre. Szerintem õ is
érezte, hogy ez az utolsó üdvözlet.
Beteljesedett. Nélküle már nem lesz ugyanolyan a
világ, a rendezvények, a szûkebb baráti össze-
jövetelek.
Nagyon hiányozni fog Pannika.
Nyugodjék békében.                Dr. Fincicky Sándorné

EMLÉKEZÜNK
„Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek,
Mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek,

Gondolatban velünk vagytok, bármerre is járunk,
Tudjuk, hogy nem jöttök, és mi mégis várunk.“

Bakó János 
halálának 12. évfordulójára és 

Bakó Jánosné Németh Klára
halálának 4. évfordulójára

emlékeznek: 
két fia, menye, és két unokájuk

Sírod felett az évek csendben tovaszállnak,
De a mi szívünkben örökre itt marad a bánat.

Steczenkó Anita
halálának 2. évfordulóján,

születésének 39. évfordulóján
emlékeznek:

Édesanyjáék, kisfia Fidán, két
öccse, két sógornõje, nagymamája,

nagynénje, 
Lili, Nándika, Laura, Dominik.

„Te voltál a jóság és a szeretet,
Elvitted a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet!“

Sváb Kovács Sándor

halálának 1. évfordulán (szept. 8.) 

fájó szívvel emlékezik 
örökké szeretõ Édesanyád.

„Szívünk egy darabja távozott  veled,
hiányozni fogsz, te áldott  jó lélek.
Soha nem fogy el bennünk el a szeretet lángja,
azt,  hogy ismertünk, mindenki áldja.“

Hálás szívvel monduk
köszönetet mindazoknak, akik 

Ványolós Lõrincet 
az utolsó útjára elkísérték, 

sírjára koszorút, virágot tettek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Szerettei.



LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldalaugusztus

Július 31-én rendkívüli ülést tartott a képviselõ-
testület. Az ülés elején Boros Józsefné, a Helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette a Kalócz Antal
önkormányzati képviselõ lemondása miatt kialakult
törvényességi helyzetet. A Helyi Választási Bizottság
döntése szerint – a 2010. évi önkormányzati választás

eredményeit alapul véve – az akkor be nem jutott, soron következõ jelölt
léphet Kalócz Antal helyére. A 2010-es választáson kettõ szavazattal maradt
le a képviselõi helyrõl Sallai András, így most soron következõként önkor-
mányzati képviselõ lehet.

Boros Józsefné átadta Sallai András megbízólevelét, majd az új képviselõ
letette az esküt. Az esküszöveget dr. Tóth-Péli Emõke jegyzõ olvasta elõ.
Kalócz Antal képviselõként a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztét töltötte be, mely
pozíció a lemondásával megüresedett. Felföldi Zoltán polgármester javaslatára
a testület Sallai Andrást választotta a Pénzügyi Bizottság elnökévé.

Sallai András 2010 óta a Pénzügyi Bizottság külsõ, nem képviselõ tagja
volt. Önkormányzati képviselõként a bizottsági külsõ tagsága megüresedett.
Felföldi Zoltán javaslatára a képviselõk a Pénzügyi Bizottság új külsõ
tagjává Czakó Zoltánt választották, aki szintén esküt tett. A képviselõi és
bizottsági tagi változások miatt módosult a képviselõ-testület Szervezeti és
Mûködési Szabályzata.

Az ülés végén egy turisztikai pályázat beadásáról tárgyaltak a képviselõk.
A vidékfejlesztési miniszter rendelete alapján, a LEADER Helyi
Akciócsoportok közremûködésével pályázatot írtak ki a turisztikai
tevékenységek ösztönzésére. A felhívásra Lakitelek pályázatot kíván
benyújtani, a Tõsfürdõ területén található fürdõfaház teljes körû
felújítására. Az eddigi négy férõhelyet további kettõvel bõvítenék, az
épületet téliesítenék, így azt késõ õsszel és kora tavasszal is használhatnák
a Lakitelekre érkezõ turisták. A pályázatot 60%-ban támogatná a kiíró, a
beruházás összköltsége bruttó 24,8 millió Ft lenne. Az önkormányzati
önrészt a Tõserdõ Kft. várható nyereségébõl biztosítaná a testület. A
pályázat beadását a testület hat igen szavazattal támogatta.

Varga Zoltán

LAKÁSKONCEPCIÓ...
A képviselõ-testület és a bizottságok tagjai július közepén bejáráson voltak;
megtekintették azokat az önkormányzati lakásokat, melyeket pályázatok útján
bérbe adtak erre az esztendõre. Hogy az új  lakáskoncepciónak megfelelnek-e a
lakások, vagy az állaguknál, állapotuknál fogva veszélyesek, lebontásra ítéltetnek?
Ez egy szakmai vizsgálat eredményeként fog eldõlni. Az biztos, hogy vannak olyan
lakások, melyeknek állaga máris kifogásolható, már most életveszélyes...  
Hogy milyenek a lakott körülmények? Ez nemigen írható le minden esetben!... -ge

Elkezdõdött a csapadékvíz elvezetõ hálózat kiépítése Lakiteleken
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív

Program DAOP-5.2.1/A-11-2011-0016 „Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rend-
szerek fejlesztése“ címû pályázati felhívásra, melyen nagy összegû támogatást nyert.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósul meg. A „Csapadékvíz elvezetõ hálózat kiépítése
Lakiteleken“ elnevezésû projekt megvalósítására 9 4 .4 6 1.4 19, - Ft támogatásban
részesült, mely támogatás 90%-os mértékû.

A projekt keretien belül csapadékvíz elevezetõ hálózat kerül kiépítésre a falu külön-
bözõ pontjain. Az elvezetõ hálózatnak köszönhetõen megszûnnek a nagy esõzések
utáni hatalmas tócsák a település több pontján. A beruházás befejezését 2012. novem-
ber végére tervezi az Önkormányzat.

Bõvebb információ a www.lakitelekifejlesztesek.hu oldalon olvashatók.                

Nyert a pályázat! Körforgalom épül a Piactérnél! 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség regionális
szervezete tegnap értesítette az Önkormányzatot,
hogy „A Dr. Deák István utca felújítása és körfor-
galom építése Lakiteleken” címû pályázat támo-
gatást kapott. A pályázat nyert, így – az Önkor-
mányzat reményei szerint még ebben az évben – felújítják a korábbi Árpádszállási
utat, valamint kialakításra kerül egy körforgalom a Piactérnél.

A megítélt támogatás összege 121.333.932 Ft, melyet 533.000 Ft-tal csökkentettek,
így a projekt összköltsége 120.854.232 Ft. A pályázat 90%-os támogatottságú, azaz
a költségek 90%-át az Új Széchenyi Terv állja, míg a fejlesztéshez 10% saját erõvel
kell hozzájárulnia Lakiteleknek (kb. 12,1 millió Ft).

A 2012 elején beadott sikeres pályázat eredményeként teljesen újra lesz aszfaltoz-
va, valamint ki is lesz szélesítve a Dr. Deák István utca a Piactér és a víztorony
között. Ezzel együtt körforgalom épül a Piactérnél, így rendezetté válik a korábbi
évek, évtizedek balesetveszélyes keresztezõdése.

A körforgalomba a biztonságos közlekedés érdekében négy irányból lehet majd
be- és kihajtani. A Vörösmarty utca a Piactér felõli végénél zsákutca lesz, mivel a
mûszaki szabványok alapján nem lehetett arra az utcára be- illetve kihajtót tervezni.
A Vörösmarty utca úttestén tanév közben sok általános iskolás szokott gyalogolni,
így az õ védelmük érdekében is kímélni fogják a Vörösmarty utca forgalmát. A Vörös-
marty utcába természetesen a gyalogosok és kerékpárosok bemehetnek majd.

A pályázathoz kapcsolódóan megoldódik a Dr. Deák István utca csapadékvíz-
elvezetése, illetve a körforgalomnál kiemelt gyalogátkelõ helyek fogják biztosítani a
gyalogosok biztonságát. Ezen felül további fejlesztések is várhatók a Piactér
környékén.

A fejlesztés várható kezdési idõpontja a támogatási szerzõdés aláírásától függ:
leghamarabb 2012 õszén, vagy kicsivel késõbb, 2013 tavaszán kezdõdhet az
építkezés. Varga Zoltán

Helyi vállalkozók listája az interneten!
Lakitelek Önkormányzata közzétette a Lakiteleken és környezetében

tevékenykedõ vállalkozások listáját, a vállalkozások elérhetõségeivel. A
lista folyamatosan bõvülni fog a közeljövõben, amit megtalál az önko-
rmányzat honlapján a „Vállalkozások“ menüpontban, ill. a köv.
weboldalon: http://www.lakitelek.hu/onkormanyzat/vallalkozok2012_07.pdf

„VILLANÁSOK“a testületi ülésrõl

Befejezõdött a napelemek telepítése az Eötvös Iskolára

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és
Energia Operatív Program keretében, melyen a KEOP-4.2.0/A/11-2011-0418
"Napelemek telepítése a lakiteleki Eötvös Iskolára" címû pályázattal nagy
összegû támogatást nyert. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A
beruházás összköltsége 26.315.000 Ft, melynek támogatása 22.367.750 Ft
(85%-os), a hiányzó összeget Lakitelek Önkormányzata önerõbõl finan-
szírozta, melynek összege 3.947.250 Ft.

A projekt keretien belül az Eötvös Iskola villamos energia fogyasztásának
jelentõs hányada megújuló energiaforrásból (napelemes rendszerrel) valósul
meg ezen túl. A projekt során, az iskola fõépületének déli lemezfedésû tete-
jére 128 darab, összesen 30 kW teljesítményû napelem került kiépítésre, mely
elõre láthatóan az iskola áramszükségletét (40 000 kWh.) teljesen fedezi.
Bõvebb információ a www.lakitelekifejlesztések.hu ill. a lakitelekma.hu oldalon
olvashatók. 

KEOP – 4.9.0/11-2011-0031 „Komplex épületenergetikai korszerûsítés
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál“
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia
Operatív Program keretében, melyen a KEOP-4.9.0/11-2011-0031 „Komplex
épületenergetikai korszerûsítés Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál“
címû pályázattal nagy összegû támogatást nyert. A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg. A támogatás összköltsége 201 857 763 Ft, (85%-os), a hiányzó összeget
Lakitelek Önkormányzata önerõbõl finanszírozta, melynek összege: 35.621.958 Ft.
A projekt során három épület energetikai korszerûsítésére kerül sor: a
Polgármesteri Hivatal, Mûvelõdési Ház és a Rendõrség épülete. A beruházás során
hõszigeteléssel és új, korszerû nyílászárókkal látják el az épületeket, továbbá
kiépítésre kerül egy közös, biomassza tüzelésû hõközpont. Ezen felül mind három
épület tetejére napelemek kerülnek elhelyezésre, valamint a világítótestek
cseréjére is sor kerül.  A fejlesztésnek köszönhetõen jelentõs lesz az energia meg-
takarítás és növekszik az épületek fenntarthatósága.
Bõvebb információ a www.lakitelekifejlesztesek.hu oldalon olvashatók. 

2012. augusztus 15-én aláírták a kerékpárút beruházás kivitelezõi szerzõ-
dését! Napokon belül elkezdõdhet a kerékpárút beruházás kivitelezése! 4,1 km
hosszú kerékpárút fog épülni a 44-es fõút mentén Nyárlõrinc közigazgatási
határától Lakitelek belterületének határáig, azaz az Autós Csárdáig. A projekt
összköltsége 197,9 millió Ft, melyet 100%-ban az Új Széchenyi Terv finanszíroz.
A beruházás várható befejezésének idõpontja 2012. november 15.              V.Z.  
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A HELYI LOVAS POLGÁRÕRÖK HÍREI:
Kedves Lakitelekiek!

Mi másról is adhatna hírt e hónapban a Lovas Tagozat, ha
nem a II. Tõserdei Lovasnapról, amelynek szervezésében a
helyi lovasok aktívan részt vettek. Nyugodt szívvel
állíthatom, hogy a rendezvény gerincét adták. Elsõsorban
ezért köszönet nekik és segítõ családtagjaiknak, barátaik-
nak és mindenkinek, akik azon fáradoztak, hogy ez a ren-
dezvény létrejöhessen. A nevek felsorolásába bele sem
kezdek, mert megtöltené az újság jó pár lapját, és még
akkor is lennének bizonyosan olyanok, akiket kifelejtettem. 

Azonban azt fontosnak tartom kiemelni, hogy a helyi és
környékbeli civil szervezetek kiválóan együttmûködtek e nap
érdekében. Az önkormányzati tulajdonban lévõ Tõs Turisz-
tikai Kft., a Tölgy Alapítvány és a Bács-Kiskun Megyei
Polgárõr Szövetség szoros együttmûködésben szervezte e
napot, karöltve polgárõr egyesületünkkel. A rendezvény
elõkészítésében, lebonyolításában és biztosításában 20
gyalogos, 23 lovas polgárõr és 2 civil segítõ vett részt.

Emellett nemcsak a helyi Önkéntes Tûzoltó
Egyesülettõl, a Lakiteleki Népfõiskolától, de a
Tiszakécskei Polgárõr Egyesülettõl és a Tiszakécskei
Lovasegyesülettõl is hathatós segítséget kapott a ren-
dezvény, nélkülük az bizonyosan nem lett volna ilyen szín-
vonalasan megszervezhetõ, ezért e szervezetek támo-
gatását külön köszönjük.

Örömünkre szolgált, hogy az ide látogató lovasok vala-
mennyien azt jelezték vissza, hogy jól érezték magukat,
szívesen jönnek máskor is. Délelõtt 31 start volt a gyermek
versenyeken, a délután folyamán pedig 90 fõ tett fogadalmat
kifejezve ezzel csatlakozási szándékát az OPSZ Lovas
Tagozatához, majd ezt követõen összesen 44 lovas szállt
nyeregbe az ügyességi versenyen. A rendezvényen egész
nap 82 ló vett részt.

Bizton állíthatjuk, hogy Lakitelek otthont adott egy orszá-
gos lovas összefogás kezdeményezésének. Ezzel tettünk
egy lépést távlati célunk felé, azaz afelé, hogy a jövõben
községünk valóban a gyakorlatban is betölthesse az OPSZ
Lovas Tagozat földrajzi központjának szerepét. 

Külön öröm volt, hogy olyan helybeli idõs lovas személyek,
akiknek a mindennapi munkához nélkülözhetetlen társa volt
a ló, így Kerekesné Juliska néni, Révész Laci bácsi, id.
Vári István, Gálig Mihály bácsi, Hajagos Feri bácsi és
Holló Laci bácsi személyesen is megjelentek a ren-
dezvényen és a jövõ ifjú lovas generációja találkozhatott
velük. Dr. Repkényi István nyugalmazott fõállatorvos sajnos
egészségi állapota miatt nem tudott személyesen megjelen-
ni; mielõbbi gyógyulást kívánunk neki. 

Õszintén reméljük, hogy a rendezvényre ellátogató közön-
ség is jól érezte magát, és a programok megnyerték tet-
szésüket. Bizonyosan van mit fejleszteni, csiszolni. Reméljük
lesz erre lehetõség, és nem szakad meg az önkormányzat
részérõl elindított azon kezdeményezés, hogy minden évben
megrendezésre kerülhessen a Tõserdei Lovasnap. 

A programok közül az nem kétséges, hogy a világhírû
Kassai Lajos lovas íjász, a nemzetközi szinten is elismert
Lezsák Levente kaszkadõr és id. Zerinváry Szilárd külön-
leges kutyás-lovas produkciója, valamint a Készenléti
Rendõrség színvonalas zenés lovas karüsszele osztatlan
sikert aratott. 

Engedjék meg azonban, hogy ráirányítsam a figyelmet – az
általában méltatlanul kezelt – gyermekverseny fontosságára.
Egyedül e délelõtti program kapcsán jutott vissza hozzám
olyan hír, miszerint a közönség azt unalmasnak találta. 

A díjlovaglás – különösen a kisgyermekek esetében – valóban
nem egy laikus közönséget felrázó esemény. Ugyanakkor
nem is ez a célja, nem ezért került be a lovasnap programjába.

A lovas kultúra elsajátítását – mint ahogy
sok minden mást is – gyermekkorban cél-
szerû elkezdeni. A lovakkal való
együttmûködés egyben egy sajátos életfor-
mát is jelent, rendkívül szerteágazó
tudásanyaggal, amely kihat a gyermekek nemcsak testi, de
szellemi fejlõdésére is. 

A lóval való kapcsolat – az önfegyelmezés, a küzdeni
tudás, a problémamegoldó és kritikus gondolkodás, valamint
a kreativitás fejlesztésével – pozitív irányba befolyásolja a
személyiségfejlõdést, segíti a környezettudatos és az
egészséges életmódra történõ nevelést, az öntevékeny test-
edzést. Mindez nélkülözhetetlen olyan készségek meg-
alapozásához és fejlesztéséhez, mint a kötelességtudat, a
mértéktartás, a kapcsolatteremtés, az együttmûködés, a
siker és kudarc feldolgozása, az együttérzés, az alkal-
mazkodás, a konfliktuskezelés, a segítõkészség és a
tisztelet, amely kihat a gyermekek egész felnõtt életére és
elõsegíti helytállásukat a munka világában is.

Röviden szólva, a lovaglás és a lovakkal való rendszeres
érintkezés segít a gyermekeknek legyõzni félelmeiket, elõ-
mozdítja a testi és lelki egészségüket, képessé teszi õket a
lelki egyensúlyuk megóvására. A rendszeresen lovagló gyer-
mekek könnyebben elviselik a stresszt, a fizikai, lelki és
szellemi terheléseket, stabilabban képesek követni a szabá-
lyokat, kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtanak az isko-
lai feladataik teljesítésében is.

A lóval való korrekt bánásmódot tanulni kell. Sajnos a
közelmúlt történelmi eseményei miatt a hagyomány átadása,
megélése megszakadt hazánkban, így az idõs generáció ma
már nem adhatja át tudását közvetlenül családokon belül, a
mindennapokban a mai gyerekeknek.  

Napjainkban az emberek többsége a természetes
környezettõl elszakadva él. Nem ritka a gyermekek között az
olyan, akit alig lehet elszakítani a televízió, internet és „play
station“ virtuális világától, hogy elkezdjen „valóban élni“.

Magam részérõl ezért elkötelezett híve vagyok a minõségi
lovas oktatás megszervezésének. Elvem, hogy sosem késõ
elkezdeni, ezért a már lovagolni „tudó“ felnõtteknek is aján-
lani szoktam, hogy csiszolják lovas tudásukat. 

A magam példájából is kiindulva tudom, hogy a helytelen
lovaglás során megszerzett hibákat nehéz javítani, egy-
szerûbb helyesen megtanulni valamit. 

Mindezekért õszintén örülök, hogy mind az önkor-
mányzat, mind a polgárõrség – helyi, egyesületi, megyei
és országos szövetségi szinten egyaránt – kiemelten
fontosnak tartja a gyermekek szakszerû lovagolás
oktatásának felkarolását. 

Hazánkban a Magyar Lovassport Szövetség és a Magyar
Póni Klub Szövetség képviseli azt az igényes irányvonalat,
amelynél a „jól képzett lovas“ és a „jól képzett ló“ a kitûzött
cél. A Magyar Póni Klub Szövetség programja a fejlett euró-
pai lovaskultúra hagyományait követi a gyermek és ifjúsági
lovasok nevelésében. 

Ezért kapott, és remélem fog kapni a késõbbiekben is
helyet – gyermek díjugrató versenyekkel bõvítve – a Magyar
Póni Klub Szövetség versenye községünkben. 

Amint már arról hírt adtunk, szeptembertõl a helyi iskolai
oktatásban is megszervezésre kerül a 3. osztályokban a
lovas oktatás, párhuzamosan az úszásoktatással. Õszintén
remélem, hogy jövõ évben már helyi gyermekeknek is
szurkolhatunk a Magyar Póni Klub Szövetség versenyén
Tõserdõben, a Holt-Tisza partján. 

Végezetül KÖSZÖNJÜK mindenkinek, aki eljött és
együtt töltött egy napot a lovasokkal Tõserdõben! 

Remélem, jövõre is találkozunk!

Rácz Adrienn lovas tagozatvezetõ

Egy napra ismét Lakitelekre
figyelt az ország!

2012. augusztus 18-án elõször rendezték meg az
ORSZÁG LOVAS POLGÁRÕREINEK SZEMLÉJÉT,
TOBORZÓJÁT ÉS ÜGYESSÉGI VERSENYÉT
Lakitelek-Tõserdõn, a Holt-Tisza partján. A
MÁSODIK TÕSERDEI LOVASNAP keretében hívta
és várta a látogatókat.

Az esemény fölött fõvédnökséget Lezsák
Sándor, az Országgyûlés alelnöke, míg védnök-
séget Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövet-
ség elnöke, Túrós András, az Országos Polgárõr
Szövetség elnöke és Hatala József országos
rendõrfõkapitány vállaltak. Házigazda: Szabó Mihály,
az OPSZ megyei elnöke volt. Fõszervezõk: Felföldi
Zoltán polgármester, dr. Rácz Adrienn, az OPSz
Lovas tagozatának elnöke, Dobecz Éva az OPSz
Lovas tagozatának titkára, Czinege Orsolya és a
Tõsturisztikai Kft. dolgozói, a lakiteleki Polgárõrség
és Lovas tagozata, a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltók.

A reggel póniversenyekkel kezdõdõ látnivalók
sora minden, a lovak, illetve a lovaglás iránt érdek-
lõdõ „civil“ vendég számára is kikapcsolódást és
emlékezetes pillanatokat adott. Ezt követõen a
Lakiteleki Népfõiskola támogatásával egyebek
között Lezsák Levente lovas kaszkadõr, és Kassai
Lajos lovas íjász, valamint Zerinváry Szilárd Ló és
lovas barátsága címû bemutatója következtek.

Rendkívül látványosak voltak a bevonulások! A
nemzeti lobogót huszárok hozták, dámalovasok
kísérték, majd hintókon érkeztek az országos
vezetõk. Õket követték a díszbe öltözött lovas
rendõrök. Ezután következett az  ország különbözõ
pontjairól érkezõ lovas polgárõrök bevonulása,
fogadalomtétele,  majd kezdõdött a verseny.

A színvonalas ügyességi versenyen a lovas pol-
gárõrök egy járõrpárt szimuláltak, azaz két lovasnak
együtt, közösen összefogva kellett megoldani a
különbözõ feladatokat. Látványos volt, ahogy a lovak-
nak vízbe kellett menni, és a lovasoknak feladatuk
volt, hogy megállítsák a lovakat a Holt-Tiszában. A
bóják közti szlalomozás, karámba beállás, majd
onnan kitolatás, az úgynevezett susnyáson való
átbújás, egy traktor melletti megállás és annak
megérintése, PET-palackokon való átgázolás – mind-
mind olyan feladat volt lónak és lovasnak egyaránt,
ahol bizonyítani lehetett, mennyire tud a ló és a pol-
gárõr együtt dolgozni. Tagadhatatlanul a leglátványo-
sabb feladatok közé tartozott a szalmabálák át-
ugratása, illetve a zászlólengetés lóháton.

A versenyen az elsõ hat helyezett kapott díjat. Az
elsõ helyezett páros például egy évig birtokolhatja a
vándorserleget. Dr. Túrós András az OPSZ
nevében a Polgárõr Érdemérem arany, ezüst és
bronz fokozatát adományozta. Emlékplakettet
kapott minden résztvevõ.                             Parus
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Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület HÍREI

Ismét egy eseményekben gazdag hónapon
vagyunk túl: beavatkozás, bemutatók, ren-
dezvénybiztosítások, szervezeti élet.

Július 22-én este emlékezett Lakitelek a Holt-Tisza partján
a nándorfehérvári hõsökre. A rendezvényt egyesületünk
biztosította, 18 fõ tag részvételével és poroltókkal.

Július 28-án délben egyesületünk tagjai (4 fõ) a ZIL-131
tûzoltó-autóval meglocsolták az Alkotmány utcán tavasszal elül-
tetett facsemetéket, melyeknekszükségük van az éltetõ vízre.

Július 28-án családi napot tartott a Lakiteleki Önkéntes
Segítõk Egyesülete a sportpályán. A családi nap egyik „mûsor-
száma“ a tagjaink által tartott sugárcsöves locsolás volt.
Egyesületünk öt tagja, valamint a sugárcsõ néhány boldog
percet okozott a nagy melegben az elé álló, hûsölõ fiataloknak.

Július 27-29. között rendezték meg a Tõsfürdõben a
Rockfesztivált, melyet egyesületünk biztosított. Mindhárom
napon 14-02 óra között, beosztás szerint, váltásokban 14
önkéntes tûzoltó vett részt a biztosításban.

Augusztus 4-én nagy munkába kezdtek egyesületünk tagjai.
Július végén Kiskunfélegyházáról, augusztus elején pedig egy
Borsod megyei településrõl jutott egyesületünk egy-egy régi
tûzoltószekérhez. Jelenleg mindkettõ elég rossz állapotban
van, nagy felújítás vár rájuk. Ha elkészülnek, emelni fogják
az egyesület fényét. (A szekerek felújításához bármilyen
segítséget, támogatást szívesen fogad az ÖTE.)

Augusztus 7-én egy melléképület égett a Béke utcában. A
tûzhöz riasztották a tiszakécskei tûzoltókat, valamint a
lakiteleki önkénteseket. A lángokat a tulajdonos megfékezte,
viszont az utómunkálatokban szükség volt a tûzoltók segít-
ségére. A tûzben fa tárgyak égtek meg, valamint a melléképület
hátsó fala bedõlt. A munkákban négy önkéntes segédkezett.

Augusztus 8-án Madari Andor elnök és Varga Zoltán titkár
Budapesten egyeztetést folytatott Dóra Lászlóval, az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Központi
Zenekarának vezetõjével. A Központi Zenekar vezetõje támo-
gatásáról biztosította a lakiteleki ÖTE fúvószenekar
kezdeményezését, szakmai tapasztalatokkal segíteni fogják a
zenekar indulását Budapestrõl. Várják a jelentkezõket!

Augusztus 18-án egyesületünk biztosította a II. Tõserdei
Lovasnap és I. Országos Lovas Polgárõr Szemle, Toborzó és
Ügyességi Versenyt a Holt-Tisza partján. A rendezvényen nagy
megtiszteltetés érte egyesületünket: az Országos Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság részérõl az eseményen jelen volt
Dobson Tibor tûzoltó dandártábornok, az OKF hivatal-
vezetõje.  A Dan-
dártábornok úr
meglátogatta a
rendezvényen
egyesületünket.
Húsz fõ önkén-
tes tûzoltó jelen-
létében, majd
Varga Róbert parancsnok jelentését követõen jó hangulatú beszél-
getést folytattunk Dobson Tiborral. Az OKF támogatásáról biz-
tosítja a Lakiteleken szervezõdõ tûzoltózenekart. A rendezvény
délutáni részében egyesületünk tagjai vették át a nemzeti,
történelmi és helyi zászlókat a Készenléti Rendõrség lovasaitól.

Augusztus 20-án, a községi ünnepségen egyesületünk tagjai
is – 11 fõ – megjelentek a Holt-Tisza partján. Az ünnepségen 3
tagunk vette át a lovasoktól a nemzeti és helyi zászlókat.

A tûzoltó egyesületbe folyamatos a tagfelvétel, jelentkezni az
egyesület vezetõinél lehet.A tûzoltó egyesület tevékenységérõl a
www.lakitelekMA.hu/tuzoltoegyesulet oldalon tájékozódhatnak.

Madari Andor elnök: 30/412-54-17
Varga Róbert parancsnok:   30/915-52-17ote@lakitelek.hu

Polgárõrök kategóriájában

I. hely: 
Klapka György Lovaspolgárõr és
Hagyományõrzõ Egyesület (Szombathely)

w Fried Fanni – „Jocó“ alias Ferenc József
nyergében és
w Meskó-Csépány Zsanett – Ezír nyergében. 

II. hely: 
Klapka György Lovaspolgárõr és
Hagyományõrzõ Egyesület (Szombathely)

w Pajor Tamás – Ezír nyergében és
w Szolyák Tibor – „Jocó“ alias Ferenc
József nyergében. 

III. hely: 
Polgárõrség Lakitelek 

w Heinrichné Czilling Orsolya – Tündér
nyergében és 
w Heinrich Gábor – Zsindely nyergében.

IV. hely: 
Polgárõrség Lakitelek 

w Boros Sándor – Linda nyergében és 
w Felföldi Zoltán – „Szeszély“ alias
Gáláns nyergében.

V. hely: 
Hajdúhadházi Polgárõr és Tûzoltó
Egyesület

w Veres Róbert – Lary nyergében és 
w Jónai Péter – Anka nyergében.

VI. hely: 

Polgárõrség Lakitelek 

w Dobecz Gilbert – Zizi nyergében és 
w Ifj. Kecskés János – Blandy nyergében.

A nyitott kategóriában

I. hely: Tripla – X Lovasklub – Nagykõrös

w Pap Alexandra – Cortez nyergében és
w Tóbiás Károly – Vilma nyergében. 

II. hely: Tiszakécskei Lovasegyesület

w Jóljárt László – Sába nyergében és
w Jóljárt János – Gizi nyergében. 

III. hely: Lakitelek 

w Varga Alexandra – Linda nyergében és 
w Fekete József – Mónika nyergében.

Az I. Országos Lovas Pogárõr ügyességi Verseny gyõztesei és helyezettjei 

A HELYI POLGÁRÕRSÉG HÍREI: Augusztusban több
alkalommal kérték forgalomirányításra a lakiteleki

Polgárõrséget.
Köszönjük a II. Tõserdei Lovasnap és I. Országos Lovas Polgárõr

Szemle, Toborzó és Ügyességi Verseny lebonyolításában résztvevõk
segítségét. A rendezvény elõkészítésében, lebonyolításában és
biztosításában 43 fõ polgárõr vett részt."

A polgárõrök – autóval – minden éjjel, (lovasok alkalmanként) saját szabadidejüket feláldozva próbálják óvni Lakitelek
bel- és külterületi lakosainak vagyonát, továbbá a helyi szórakozóhelyek környékén a közbiztonság  fenntartását. 

A Polgárõrségbe való belépésrõl, tagfelvételrõl érdeklõdni lehet Török Nándor elnöknél: 30/531-65-18

GRATULÁLUNK!



Tudunk segíteni? –  Itt a Gondozási Központ
Nem a megszokott módon  szeretném elkezdeni az írásomat. Legelõször

szeretnék beszámolni azokról a lehetõségekrõl, amelyek segítséget jelenthetnek a
Lakiteleken élõ nyugdíjas korú lakosság életében, mindennapi gondjainak
megoldásában: 

– 70.000.- forint alatti nyugdíjjal rendelkezõ nyugdíjas korú személyek részére,
megfelelõ indokolás, és mellékletek becsatolása mellett lehetõség van méltányossá-
gi nyugdíjemelés kérelmezésére. (Ez a kérelem formanyomtatványon nyújtható be)
Fontos, hogy aki már részesült ilyen tipusú nyugdíjemelésben, az ismételten csak 3
év eltelte után igényelheti újra).

– Alacsony jövedelem mellett (nyugdíj) lehetõség van – megfelelõ indokolás, és
mellékletek becsatolása mellett egyszeri segélykérelem benyújtására a
Nyugdíjbiztosítási  Igazgatóság felé (szintén formanyomtatványon kell ezt megtenni).

– Aktív korúak, rokkant nyugdíjasok, nyugdíjas korúak egyszeri támogatást
kérhetnek, súlyos betegség, magas gyógyszerköltség esetén (ezt a háziorvos,
valamint a gyógyszertár igazolásával kell alátámasztani) valamint egyéb mellék-
leteket is kell becsatolni és ezt a kérelmet is formanyomtatványon, kell benyújtani az
OEP felé. 

– Jövedelem nélküli, vagy alacsony jövedelemmel rendelkezõ idõskorúak kérhetik
az idõskorúak járadékának megállapítását (törvényi feltételek fennállása esetén) -
Ennek a megállapítása a helyi Önkormányzatnál történik, az összeg fedezetét 95 %-
ban a Központi Költségvetés biztosítja.

– Súlyos mozgáskorlátozottság, súlyos látáscsökkenés esetén (szakorvosi
papírokkal bizonyítandó az állapot) lehet kérelmezni a fogyatékos támogatás megál-
lapítását, amelyet havi összegben a Magyar Államkincstár Családtámogatási Iroda
folyósít, amennyiben az megállapítást nyer. Formanyomtatványát csak a háziorvos
állíthatja ki, azonban ehhez is szükséges egyéb formanyomtatvány, valamint szük-
séges iratanyag csatolása. 

– Valamikori hadifogoly, aki 5 évet meghaladó idõtartamban volt hadifogoly, vagy
annak özvegye, a 90-es években megállapított hadi ellátáson túl további ellátást
kérelmezhet (formanyomtatvány és igazoló iratok szükségesek) 

Ha valaki úgy érzi – bármely  felsorolt lehetõség számára segítséget jelenthet, és
megfelel a nagyvonalakban vázolt feltételeknek, kérem jöjjön el Intézményünkbe -
segítséget nyújtunk ahhoz, hogy kérelmét összeállítsuk, beadjuk. 

Ismételten felajánlom minden Lakiteleken élõ nyugdíjasnak, rokkant nyugdíjas-
nak, idõs embernek – hogy szeretettel várjuk a Gondozási Központban: étkeztetés,
házi gondozás, nappali ellátás-idõsek klubja, vagy az idõsek otthona ellátásokba. 

Aki étkeztetést igényel, talán nem tudja – az elõre kiadott étlap alapján kérhet a
hét bármely napjára (szombat – vasárnapra is) és akár 1 vagy 2 napra is étkezést,
amennyiben csak az az 1-2 napi menü a kedvére való, vagy átmeneti segítségként
csak annyi étkezést szeretne.

Házi segítségnyújtás –  sokat jelenthet, annak aki egyedül él, az egészségi
állapota megromlott, vagy van egy betegsége, ami átmenetileg ágyhoz köti.
Megoldást jelenthet a családnak abban az esetben, ha ellátja vagy együtt él idõs
hozzátartozóival, de el kell utaznia, maga a gondviselõ/szeretõ családtag is beteg
lesz, vagy kórházi, egyéb gyógykezelésre szorul. Az ellátást lehet átmenetileg is
kérni, egy idõszakra is, vagy éppen csak azért a biztonságért, idõsek esetében,
hogy valaki rányissa az ajtót, valaki megkérdezze –  nincs-e szüksége valamire –
és ha baj van jelezzen a munkában levõ, vagy távolabb élõ hozzátartozóknak. 

Nappali ellátás –  idõsek klubja. Az idõsek többsége magányossá válik. A fiata-
labbakkal nincs közös téma, türelmetlenek, vagy fáradtak a „gyerekek“. A közösség,
egy kis beszélgetés, kártyázás, dominózás, közös televíziózás ezt a problémát hiva-
tott oldani –  amellett, hogy fürdési lehetõség (segítséggel) vagy esetleg a mosási
lehetõség (reggel, délelõtt behozza valaki a mosni valót, délután viheti haza) –  és
ha már hidegek vannak, a tüzelõvel, gázzal való spórolás lehetõsége sem utolsó
szempont. Az étkezés igénylése egy lehetõség – az ellátásban nem kötelezõ,  ter-
mészetesen hozott ennivalót is el lehet fogyasztani.

Hamarosan napi –  heti tervezett programokkal, fórumokkal, tájékoztatókkal szí-
nesítjük az idõsek klubjának mûködését. 

Nagy örömet jelentene, ha a  s z e p t e m be r 21- én tartandó IDÕSEK
NAPJÁRA sokan eljönnének, és talán még nagyobb örömet jelentene, ha vala-
ki muzsikaszóval, énekkel, vagy verssel még színesebbé tenné az együtt töltött
idõt. (Várjuk a jelentkezõket!!!)

Idõsek Otthona: Még a
bõvítési engedélyt nem kaptuk
meg, azonban több jelentkezõ
áll sorban, mint ahányan jelen-
leg az intézményben élnek. Ez
örömet jelent –  azonban az
öröm akkor lenne teljes, ha mindazok a lakiteleki idõsek, akik úgy gondolják, hogy
szeretnének bejönni, jeleznének és beadnák a kérelmüket. Itt fontos elmondanom,
hogy a kérelem benyújtása (elbírálása, és nyilvántartásba vétele) nem kötelez.
Megvan annak a lehetõsége, hogy amennyiben férõhely elfoglalását ajánlja fel az
intézmény és a kérelmezõ még nem szeretné azt elfoglalni, errõl  nyilatkozik, to-
vábbra is fenntarthatja a kérelmét, anélkül, hogy beköltözne (természetesen ilyenkor
a kérelmezõ sor végére kerül) Azonban ha „teltház“ van, vagy valaki 15.-ként áll
sorba (törvény szabálya szerint), csak 15.-ként kerülhet az intézménybe. 

Szeretnék pár mondatban az elõzõ újság megjelenése óta eltelt idõrõl is
beszámolni. 

Sajnos – bármennyire szerettünk volna segíteni – ismét volt 2 olyan lakónk, aki
örökre elment. Mindketten súlyos betegen, kórházból kerültek hozzánk, és alig pár
napot éltek intézményünkben: Miskolczi Tibortól (69 éves) és Molnár Imréné
Marika nénitõl (93 éves) búcsúztunk el. Nyugodjanak békében. 

Õszinte részvétünk és együttérzésünk a Gondozási Központ elõzõ vezetõjének
Erki Istvánnénak férje, és Lendvainé Dr. Erki Máriának testvére elvesztése miat-
ti mély fájdalmában, az intézmény minden dolgozójának, és lakóinak nevében.

Szomorúsággal tölt el, hogy az utóbbi idõszakban sokan mentek el. Ismeretlenül
gyászolom Õket. Ilyenkor azt hiszem valamit elmulasztottam: nem ajánlottam fel a
segítségünket, nem voltunk ott, hogy könnyíteni próbáljunk a terheken, enyhíteni a
fájdalmon, nem voltunk ott, hogy segítsünk. Az Õ esetükben már minden lehetõség
örökre elmúlt. Búcsúzunk Tõlük.

T Á M O G A T Ó I N K R Ó L:

Végtelen hálásak vagyunk a Szabó Tüzép tulajdonosa által nyújtott támogatásért
–  az ajándékba kapott nádszövetért, amely elviselhetõbbé tette a forró napokat idõ-
seinknek azzal, hogy a nyitott teraszt beárnyékolta ( a nádszövet felhelyezését a
Laki - Gazda Kft vezetõjének, Tornyi Gyulának és a Kft dolgozóinak köszönjük.)

Köszönjük Szénási Bertalannak és feleségének Szénásiné Meskó Tündének a
támogatását, köszönetet mondunk Szentirmay Juditnak az ajándékba adott hev-
erõkért, S Kovács Anitának a dinnyékért (nagyon ízlettek az idõseinknek) 

Köszönjük a Geodéta ZRT-nek az ágynemûket, és köszönetet mondunk Ganglné
Kovács Teréznek és családjának a szõlõért, szilváért.

Emma Rieger és Klaus Rieger ismét látogatást tett intézményünkben, gyönyörû
szõnyegeket, függönyöket, textiliát,  nagyon sok hasznos dolgot hoztak ajándékba,
örömet szerezve mindannyiunknak. Köszönjük nekik. 

Az ajándékba kapott bútorok egy részébõl kicseréltük az intézmény elhasználódott,
tönkrement bútorait, egy részét azonban raktárba helyeztük, nyilvántartásba vétel
mellett, azzal, hogy amennyiben az intézmény tovább bõvül, hasznosítani fogjuk.

El kell mondanom, hogy adományainkból minden ellátási formában, a szükséget
szenvedõk részére igyekszünk juttatni, ha azt igénylik. A segítés a célunk – és
hiszem, hogy akik bármilyen támogatást nyújtanak ugyanezzel a céllal teszik. 

Köszönjük minden adományozónknak az emberségét, a jó szándékát, a
tiszteletet amellyel az idõseink, intézményünk felé fordul.

D O L G O Z Ó I N K R Ó L : 

Nagyon különbözõek vagyunk. Harsányak és csendesek. Mosolygósak és
komolyak. Rámenõsek és visszafogottak. Egy valamiben megegyezünk: Mindenki
évek óta dolgozik az idõs ellátás területén. A SEGÍTÕ jellemében a tolerancia, az
empátia az átlagnál magasabb szinten kell, hogy jelen legyen.  

Ezt  a munkát „csak fizetésért“ nem lehet hosszú távon végezni. Sok, nagyon sok
nehézség, szomorúság szövi át a munkával töltött napjainkat, rakja terhét a
lelkünkre. Naponta búcsúzunk. Ajándékunk: idõseink arcán egy mosoly. 

Nincs – szinte egyáltalán nincs sikerélményünk, hiszen bármilyen jól,
bármennyire szívvel – lélekkel végezzük a munkánkat :

M i  a z  e l m ú l á s n a k  d o l g o z u n k. 

Munkatársaimnak lélekben sok erõt, a Kedves Olvasóknak  jó egészséget,
békességet, és nyugodt hétköznapokat, szép ünnepeket kívánok: 

Tigyi Istvánné, intézményvezetõ

LAKITELEKI    ÚJSÁG augusztus6. oldal

Hírek az Idõsek Otthonából, a Gondozási Központból…



Kedves Olvasóink!

A nyári szünidõ végéhez közeledve szeretnénk felhívni
figyelmüket a következõkre:

Tankönyvárusítás:

Augusztus 28-án (kedden) az ALSÓSOKNAK, ekkor az alsós
ingyenesek is megkapják a tankönyveket.

Augusztus 29-én (szerdán) a FELSÕSÖKNEK, közülük az ingye-
nesek csak az elsõ tanítási napon fogják megkapni a könyveket az osztályfõnökök-
tõl.

Mindkét napon délelõtt 8-12 óra között, illetve délután 14-17 óráig lehet jönni
a tankönyvekért.

TANKÖNYVÁRAK – 2012/2013-as tanévre:

1. évfolyam:     7.105,-   (Vargáné D. Márta osztálya: 7.825,-)
2. évfolyam:     9.835,-
3. évfolyam:     9.345,- + (angol: 3460,-)
4. évfolyam:     12.060,- + (angol: 3.460,-   vagy német: 3.090,-)
5. évfolyam:     10.870,- + ( angol: 3.490,-  vagy német: 3.300,-)
6. évfolyam:     9.920,- + (angol: 3.490,-   vagy német: 3.300,-)
7. évfolyam:    15.840,- + (angol: 3.410,-   vagy német: 2.880,-)
8. évfolyam:    14.195,- + (angol: 3.410)

A tankönyvárusítás napján kell befizetni a szeptemberi étkezési
díjat. Kérjük, azok is jelentkezzenek a titkárságon, akiknek gyer-
mekei ingyenesen étkeznek, mert csak így tudjuk pontosan
megrendelni az ellátást a LakiKonyha KFT-tõl!

A tanévnyitó ünnepség szeptember 2-án, vasárnap délután 5 órakor
kezdõdik az emeletes iskola udvarán. Az elsõ tanítási nap szeptember 3-
án, hétfõn lesz. A gyermekeket szállító járat a szokott rend szerint hozza
a tiszaugi és a lakiteleki diákokat az iskolába.

KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK, BESZERZÉSEK AZ ISKOLÁBAN:
– A nyári szünetben a szokásos festési, javítási munkák mellett a tornaterem és

néhány tanterem padlózatának csiszolását, lakkozását sikerült elkészíteni. A
takarító nénik nagy igyekezettel végzik most is a nagytakarítást, hogy szép iskolá-
val köszönthessük  a jubileumi tanév kezdetén a gyermekeket. 

– A TÁMOP 3.1.7 pályázat nyomán az egykori igazgatóhelyettesi iroda bútorza-
tát újítottuk fel, de ez a pályázat volt segítségünkre abban is, hogy két új interak-
tív táblát vásárolhassunk.

– Az iskola tetején a 200 négyzetméternyi napelemet tartalmazó rendszer
mindezidáig nem tudott áramot termelni az elektromos hálózat számára, ugyanis a
szolgáltató az ügyintézési határidõket szigorúan be akarja tartani. Ez persze
érthetõ, hiszen addig is tõle kell vásárolnunk az áramot, nem pedig õ veszi tõlünk.
Összességében kb. egy hónapnyi áramtermelés esett ki ezzel a csúszással.

Szeptemberben harmadik osztályosaink számára megkezdjük a lovaglás
oktatását. A gyermekeket Dobecz Éva tanítja majd, aki minden szülõi értekez-

leten részletesen tájékoztatja majd a
szülõket a lehetõségekrõl. Terveink szerint
harmadik osztályosaink keddenként és
csütörtökönként járnak a Népfõiskolára
úszni és lovagolni. A programot a fenntartói
tanács határozatával tanrendbe illesztettük,
azért fizetni nem kell. Más évfolyamokra járó
diákjaink térítési díj ellenében szakköri
foglalkozásokon lovagolhatnak. Szeretnénk
megköszönni az Önkormányzat és azon
lakiteleki gazdák támogatását, akik lovakat
bocsátottak rendelkezésünkre az oktatás

megkezdéséhez. Éva néni augusztus elején kezdte meg a hátasok összeszok-
tatását, gyermekek lovagoltatására való felkészítését.

Szeptembertõl ismét lesz iskolatej! Minden gyermek számára állami támo-
gatással tejet vásárolunk a kiskunfélegyházi tejfeldolgozóból. Reméljük, örömmel
fogyasztják majd, s kevesebb energiaital és cukros üdítõ fogy a következõ esz-
tendõben. 

Pedagógusaink közül tizenketten vettek és vesznek részt nyári tovább-
képzéseken a TÁMOP 3.1.7 pályázat keretében. Ennek célja, hogy a lakiteleki isko-
la jó gyakorlatait hatékonyan tudjuk átadni más intézményeknek, illetve felsõok-
tatási gyakorlóhellyé válva sikeresen foglalkozhassunk azokkal a fõiskolai, egyete-
mi hallgatókkal, akik intézményünkbe érkeznek.

Tûzoltózenekar: A Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület támogatásával
zeneiskolánkban szeptembertõl rézfúvós tanszakot indítunk Szõke Ferenc
tanár úr vezetésével. Ennek növendékeivel és olyan felnõttekkel, akik tudnak
fúvós hang-szereken játszani, tûzoltózenekart szeretnénk szervezni. Az elsõ
megbeszélés  augusztus 25-én volt; várják a további jelentkezõket!

Jubileumi tanév!
50 esztendeje, 1962-ben

adták át Lakitelek új iskoláját,
melyet mindannyian azóta is
csak „emeletes iskola“ néven
ismerünk. Az évfordulót az
esztendõ során sok-sok prog-
rammal szeretnénk köszönteni.
Ezek közül az elsõ a tanévnyitó lesz. Erre ezúton is tisztelettel meghívjuk
mindazokat a pedagógusokat, takarító néniket, karbantartókat, titkársági dol-
gozókat, akik valamikor ebben az intézményben szolgálták a közösséget.
Várjuk azokat a diákokat is, akik az elsõ tanévben az iskola tanulói voltak,
akik hajdanán belakták az épületet. Ünnepeljünk együtt szeptember 2-án! 

Az iskolai hírek oldalának képeit is régi-régi fotókból válogattuk.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Lovasnap, 2012

1972-es pedagógusnap: Szentirmay Barna, Szabó Lajos és Kiss János

Madarak és fák napja az 50-es években. A fehér kalapos tanár talán
Hangya tanár úr; mellette Kovács Istvánné Dégi Ilona – Pannika néni; a
sötét kalapban id. Rácz Miklós tanító úr; amögött szemüvegben Harczos
István tanító úr. Talán Hegyi Rozália térdel a csíkos lány elõtt... Felismer ön
valakit? Akkor jelezze, nagyon kérjük – a szerkesztség címére! Köszönjük!



Egy hétköznapi szentmise után

Képünk egy hétköznapi szentmise után készült  augusztus 10-én. 
Balról jobbra: Bagi Ferenc atya mellett Ilyés Lehel gyulafehérvári kispap,,

Bajkó Norbert diakónus, Kárpáti Sándor fóti lelkész, Jánossi Imre gyulafe-
hérvári kispap, Bakos Balázs borszéki plébános. 

Ünnepi szentmise és az új kenyér megáldása tem-
plomunkban Szent  István király ünnepén

„Mindaz, aki meghallgatja szavamat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos
emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette."- hallottuk az ünnepi szentmise
evangéliumában. A szentmise után Ferenc atya megáldotta a kenyeret, amit

szétosztottunk a jelenlévõk között.

„Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr!“

A fenti zsoltárrészletrõl elmélkedett szentbeszédében  augusztus 19-én,
vasárnap reggel  a  8 órai szentmise homíliájában Csernák Pál aranymisés
atya, akit 50 éve szenteltek pappá. Pál atya az elmúlt években többször meg-
fordult plébániánkon, lelkigyakorlatot is tartott nálunk. Képünkön: aranymisés
áldást kapnak a jelenlévõk.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:

Ebben az évben eddig 9 keresztelõ volt. Június, július, augusztusban
névsor szerint: Anka Borbála ( Anka Gyula, Tábori Hajnalka), 

Czinege Kata ( Czinege Sándor, Dr. Rácz Adrienn), 
Tóth Natália ( Tóth Csaba, Pesti Renáta ), 
Való Marcell ( Való Mihály, Molnár Mónika )

Házasságkötés:
( július, augusztus )

Bán Róbert és Magó Adrienn, ( Szent István kápolna), 
Gulyás Roland és Varga Réka,  Szilas Gábor és Pop Stella,

Leitner Zoltán és Sólyomváry Zsuzsanna.

Tõlük vettünk búcsút:
( július, augusztus )

Erki István, Laczy Istvánné ( Harczos Zsuzsanna), 
Ványolós Lõrinc, Veréb Anna.

Veni sancte! – Jöjj Szentlélek!
Szeptember 2-án, a reggel 8 órai szentmisében kérjük a

Szentlélek segítségét a következõ iskolai évhez gyermekeinknek,
szüleiknek és a pedagógusoknak.

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

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülrõl, a világosság Atyjától származik, akinél nincs változás,
sem árnyéka a változandóságnak.“ ( Jak.:1,17. )
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Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján
ünnepelte 25. házassági évfordulóját 

Olajos István és Kádár Ilona. 
Isten él tesse õket  és egész családjukat!



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

„Melyik a te hazád és miféle népbõl való vagy te?“ ( Jónás 1,8/b. )
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„Nekem ne lenne hazám?“
2012. augusztus 20.

Augusztus 20. nem egy dátum, hanem lelki állapot.
Ilyenkor ünneplõbe öltöztetem a lelkem, s a tükör elõtt állva a legfelsõ inggombbal
küszködve õseimre gondolok, akiknek szintén így kezdõdött az ünnep.

Ropogós, tiszta, rozmaring illatú fehéring, három gombbal, ragyogó csizma, rendbetett
pödrött bajusz és egy gondos simítás a kalapon. Méltóságteljes lépések az elõzõ este gon-
dosan felseprett udvaron a kapuig, ahol bevárva élete párját, együtt indultak az ünnepre,
amely a templomban kezdõdött. Mert az igazi ünnep  lelki kérdés, és az  lélekben kezdõdik.

A mai megemlékezések nemzeti illetve társadalmi ünnepeken, melyek közé
Augusztus 20-át is soroljuk, egy általános, hagyományos vázlat szerint történnek: 

– történelmi jellegû áttekintés után megemlékezés az ünneprõl, 
– annak jelentõségérõl, 
– az azóta  – napjainkig – történõ változásról, fejleményekrõl, 
– a mai helyzetrõl, 
– az ünnep mondanivalója a ma embere és fõleg a hallgatók számára.

Mit mond az ünnep a jelenlevõknek?

A fiataloknak nem sokat, ezért is nincsenek, nem vesznek részt az ünnep hivatalos
részén, mert úgy érzik, hogy a beszéd nem nekik szól. Majd a tûzijáték. A nagy dur-
ranás.  Az olyan diszkós.

A jelenlegi magyar történelemoktatás nem viszi túlzásba a történelmi Magyarország
viszonyainak, különbözõ nemzetiségeinek, s kultúrájuknak bemutatását.
Szomszédainkról, azokról az országokról, ahol a határon túli magyarság él, nem sokat
tudunk. A magyar diákok szinte semmit sem tanulnak ezen nemzetiségeknek a ma-
gyar kultúrában, gazdaságban és társadalomban betöltött szerepeikrõl.

Én, úgy vélem, hogy efelett siránkozni, vitatkozni ugyan lehet, de a „hazaszeretetet“
nem lehet oktatni. Az iskoláknak múltjukkal tisztában levõ, azt értékelni tudó, a Magyar
Köztársaság intézményrendszerét ismerõ, abban eligazodó állampolgárokat kell
nevelnie, akiknek egészséges befogadó magyar önazonosság tudatuk van (esetleg
más identitásaik mellett) és akik tiszteletben tartják, és értéknek tekintik mások iden-
titását. Errõl szól az ünnep. Szerintem, leginkább errõl.

Augusztus 20: az államalapító Szent István ünnepe. 

w Ez az ünnep történelmünk legrégibb hagyományainkra visszatekintõ alkalma, gyökerei
a 11. századra nyúlnak vissza. 
w Szent László király augusztus 20-ra tette át a korábban augusztus 15-re esõ ünnep-

napot, mert 1083-ban ekkor emelte oltárra VII. Gergely pápa hozzájárulásával I. István
relikviáit a Székesfehérvári Bazilikában, ami akkor a szentté avatással volt egyenértékû. 
w I. Lajos uralkodásától kezdve egyházi ünnepként élt tovább. 
w Mária Terézia rendelte el 1771-ben az István nap megtartását, s Bécsbe, majd

Budára hozatta a Szent Jobbot. 
w A kiegyezést követõen Augusztus 20-a fokozatosan visszanyerte korábbi státuszát,

1945-ig a „nemzeti ünnepek“ közé tartozott.
w A kommunista rendszer számára vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható,

ezért „új kenyér“ ünnepnek nevezték el, majd „új alkotmány napja“ként tartották számon. 
w A rendszerváltás utáni Országgyûlés 1991-ben hivatalos „nemzeti és állami ünnep-

pé“ nyilvánítja.

Legalább ennyit kellene, illene tudni mindenkinek Augusztus 20-áról. De mert nem
tudják, ezért olyan lett nekik ez az ünnep, mint egy nyári karácsonyfa, amelyre uralkodók,
rendszerek, korszakok és irányzatok mind-mind ráaggatják a maguk jelvényeit. A nép
pedig ünnepel. Mindenki elégedettnek látszik. 

Ahhoz a nemzedékhez tartozom, kik megtanultunk csendben ünnepelni és lélekben
oda ülni  a nemzet ünnepi asztalához.

Készülvén az ünnepre, István királynak fiához, Imre herceghez intézett intelmeit
vettem kézbe, melyek ma is üdék és frissek, és nem szorulnak külön értelmezésre. 

Ezekbõl idézek most néhányat:
„A jövevényeket jóakaratulag támogassad és becsben tartsad, hogy nálad

szívesebben tartózkodjanak, mint sem másutt lakjanak."
Hát nem királyi üzenet ez a középkorból a ma, tõlünk elvágyódó, külföldön boldogulni

akaró, pályakezdõ és pályataposó fiatal szakembereknek, nekünk, magyaroknak?
Eszébe nem jutott volna azt mondani István királynak: „Tessék, el lehet innen menni!“

„Légy türelmes mindenekhez, nem csak hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik
nem férnek a hatalomhoz.“

„Tartsd mindig eszedbe, hogy minden ember azonos állapotban születik és hogy semmi
sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gõg és a gyûlölség.“

„Ha bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha bolondokkal forgolódsz társul adod magad
hozzájuk.“

Népünk ismert arról, hogy a nagyhatalmak között, ha vergõdve is, de képes volt min-
dent túlélni, és saját nyelvünket, kultúránkat továbbéltetni. Tették mindezt egy meg-
magya-rázhatatlan érzésbõl, vagy érzéstõl fûtve, amit „hazaszeretetnek“ hívtak, s teszik
ezt ma is, mikor világméretû vállalatok kultúrákat igyekeznek magukba olvasztani. 

Ma, amikor érzelmi neveltetésünk brazil szappanoperák által vezényelt irányban és
tempóban folyik; amikor a hazafiasságról legfeljebb az amerikai akciófilmek hõsei mutat-
nak némi példát, amelyek mellett a mi hazaszeretetünk „nyomelemekben“ van jelen. 

És az „alacsony küszöb“ is hozzájárul ahhoz, hogy összefolyjanak és összemosód-
janaknak alapvetõ fogalmak, súlyos károkat okozva ezzel magunknak és utódainknak.
Csak egy lépésre vagyunk attól, hogy a kenyér ünnepébõl a pékek ünnepe legyen
Augusztus 20-a. 

Nem véletlen, hogy Szent István utódai közül azokra emlékezünk szívesen, akik megtet-
tek mindent annak érdekében, hogy ebben a Hazában mindenki jól érezhesse magát.

Abban bízom és reménykedem, hogy nem csak én töprengek azon, hogy „Megtanítható-
e egy felnõtt arra, hogy mi a hazaszeretet?“ S ez elmondható-e néhány perc alatt, egy
ünnepi beszédben úgy, hogy azt a 4 - 84 éves korosztály egyformán megértse?

Az ünnepi megemlékezések rendre mozgósítással fejezõdnek be. Mozgósításként álljon
itt egy mondatrész a maga dallamával, amelynek folytatása kinek-kinek a szívébe van írva:

„Hazádnak rendület lenül…“

S amikor a „… bölcsõhöz …“ érsz, s a hangod elcsuklik, szemedet elment szeretteid
töltik meg könnyel, és valami miatt nem kapsz levegõt;  vaj'h  gondolsz-e arra, hogy itt
ringott bölcsõm, itt tanultam meg járni, itt érzem magam otthon.  Ez volt nekem minden,
mikor még nem volt semmim. Itt csodálkoztam rá a világra, a gyöngyházszínû magyar
égboltra, melynek színeit lelkemben magammal vittem távoli országokba is, mikor
tudománnyal kívántam megtölteni a lelkem. Amikor helyemet kerestem közösségben,
tudományban, munkában és a világban, lelkem kibeszélhetetlen rejtekhelyeirõl jöttek elõ a
téli történetmesélõ tanyázások, a karácsonyi készülõdések, a kemencék illata, a húsvéti
sonka íze, s az a megszentelt pillanat, amikor a pacsirta megállt felettem a levegõben. 

Félve és áhítattal lépkedtem a rónán, nehogy letapossam az árvalányhajat. Az augusz-
tusi tarlókon mezítláb és megfeszített inakkal húztam a hoppolót, s vele együtt
szegénységünket, egyszer csak magaménak éreztem mindent:  a jáki kápolnától kezdve
el, egészen Ópusztaszerig...

És amikor mindez összesûrûsödik egyetlen címbe, utca-házszámba, s a
másik pillanatban, ahogyan dobban a szív, s mindez kitágul egy országba,
nemzetbe, Kárpát-medencébe: ez a lüktetés, ez a szívdobbanás,  ez a  háztól-
hazáig:   EZ  A  HAZA-SZERETET. 

Nekem. 
És nekem ne lenne hazám?
Hajós, 2012. augusztus 20. Gönczõ Sándor hajósi református lelkész

Minden vasárnap  9 órakor Lakiteleken,
11 órakor Nyárlõrincen

Minden hónap elsõ vasárnapján reggel 8
órakor Tiszaalpáron

2012. szeptember 09. TANÉVNYITÓ
istentisztelet

9 órakor Lakitelek,
11 órakor Nyárlõrinc.

2012. szeptember 16.  GYERMEK-
ISTENTISZTELET 

a lakiteleki gyülekezeti teremben.

Szeretettel hívjuk és várjuk

Testvéreinket, gyermekeinket 

alkalmainkra!

I S T E N T I S Z T E L E T E K  R E N D J E :
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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

Szerkeszti: Molnárné Lezsák Anna 76/549-049
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Nagyjaink a Nagyvilágból

Soós József (1919. Rácegrespuszta- )

Nyolcvan esztendõs elmúlt, mégis fáradhatatlanul szervezi a
Baltimore-i magyar közösség életét, s szerkeszti ezzel párhuzamosan
az Amerikai Magyar Újság címû periodikát Soós József. Jelenlegi
ismerõsei közül kevesen tudják, hogy évtizedekkel ezelõtt
Sztálinvárosból, pontosabban Dunapentelérõl indulva vágott neki az
Amerikáig vezetõ hosszú útnak. 

Soós József a Tolna megyei Pálfa melletti Rácegrespusztán – igen,
Illyés szülõhelyén – látta meg a napvilágot 1919. decemberében.
Kalandos pályájának elsõ fontos állomása – több év tanulmány,
gépmesteri vizsga után – a fõvárosi rendõrség: ott szolgál 1948-ban,
amikor letartóztatják. Az ok prózai: kapcsolatban áll az amerikai követ-
ség sajtóattaséjával – rádióadások írásos összefoglalóját hordja a
kapitányságra –, s amikor jóakarói figyelmezetetik, hogy az ávó
szemet vetett becses személyére, megpattan. Három társával
Ausztriába szökik, ott azonban osztrák csendõrök karjaiba futnak,
akik, hol vagyunk még a forradalom utáni állapotoktól?, az oroszoknak
adják át õket. 

Elsõ fokon hét hónapot kapnak. Szabadulása után Soós József a
Beszkárt állományában sofõr, de jön a fellebviteli tárgyalás, a vége két
és fél év: hõsünk Miskolc mellett, a Dudujka-völgy kényszer-
munkatelepén építi 1951-'52-ben a Rákosi Mátyás Nehézipari
Egyetemet (most: Miskolci Egyetem), az idõ leteltével kis letenyei és
fõvárosi kitérõ után városunk következik: Dunaújvárosban telepedik le
feleségével. Soós József számára megváltást hozott a forradalom híre.
Mint meséli, a magafajta „konzervatív“ embereket a legbrutálisabb
sztálinista-rákosista terror sem tudta megtörni – pedig az orosz nyelv-
tanfolyammal kapcsolatos kunderai mélységû tréfája, meg a békeköl-
csön-jegyzéskor kifejtett markáns álláspontja miatt neki is mindig
akadtak problémái –, egy percig sem hittek a kommunizmus
gyõzelmében (viszont még évekkel késõbb is nagyon féltek a szovjet
rendszer európai továbbterjedésétõl). A mûszerüzem munkástanác-
sában is szerepet vállal, s bár megmarad civilnek, az L1-esben lévõ
(jelenleg: Erkel kerti) lakásukban fegyvert és ládányi kézigránátot tárol.
Viszont a néhány boldog nap után jönnek az oroszok:

– A szovjet egységek tökéletesen idõzítettek, éppen november 7-én
támadták meg Dunapentelét. Mi a feleségemmel és több ismerõssel a
pincébe húzódtunk a támadás elõl: néhány nap után minden eldõlt.
Talán 10-én mertünk elõször fönt aludni, éppen aznap, amikor a
házunkat pont a mi lakásunknál találat érte. Úgy történt a dolog, hogy
egy tank lecövekelt a mostani múzeum, a volt pártház elõtt, gondolom,
a pártház védelmére rendelték ki. Hát az a tank eresztett el egy lövést
az éjszaka, máig nem tudom elképzelni, miért. Az a lényeg viszont,
hogy a mi lakásunk falát érte a találat, szinte hajszálra a két ablak
között. És ez volt a szerencsénk: ha húsz centivel balra csap be, a
szobánkat éri, ahol éppen aludtunk, ha tízzel jobbra talál, a fegyvert és
a kézigránátot röpíti levegõbe, amivel a forradalom elején fölszereltük
magunkat. Késõbb, amikor megjelentek a felhívások a beszolgáltatás-
ra, nem mertünk ekkora munícióval jelentkezni, a holmi javát beraktuk
egy közeli, újonnan kialakított épület félig kész csatornájába. Egy gép-
pisztolyt januárig tartogattam – hátha.  Folyt.köv.

Eredeti cikk megtekinthetõ: Dunaújváros Online- Hosszú az út
Baltimore-ig, a cikket írta: Ny. Zs.

Ismét indul gimnáziumi osztály a
Népfõiskolán!

Szeretettel várjuk mindazokat, akik érettségi
bizonyítványt szeretnének szerezni a kecskeméti
Németh László Gimnázioum és a Lakiteleki
Népfõiskola Alapítvány által mûködtetett felnõtt gim-
náziumba. A képzés ebben a tanévben 9. és 11.
évfolyamon indul. Bõvebb felvilágosítással örömmel szolgálunk a 70/931-7808-as számon.
Az érettségi számos szakma megszerzése elõtt nyit kaput, s az elhelyezkedés, munkához
jutás esélyét jelentõsen növeli!

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES VENDÉGEINKET,
HOGY AZ USZODA 

2012. szeptember 2-tõl - 8-ig
k a r b a n t a r t á s  m i a t t  z á r va  t a r t !

Megér tésüket  köszönjük!

Wass Albert: 

Mikor a bujdosó az Istennel
beszél

Uram, én nem tudom az igazságot 
miképpen osztogatod ezután, 
hogy mindenkinek bár maréknyi jusson: 
Annyit tudok csak: esztendeje immár, 
hogy végigdúlt a vihar otthonunkon. 
Tudnod kell Uram, hisz mindent tudó vagy: 
nem akartunk mi semmi mást, csak élni. 
Szántani, vetni és remélni 
Szántani, vetni és remélni 
jó munkáért vidám aratást. 
Nem imádkoztunk sokat, az igaz. 
De szerettük a világodat, Uram, 
ahogy megadtad: gondokkal telítve, 
búval és örömmel fûszerezve, 
a tövisek között egy-egy virág... 
szép volt Uram, jó volt a világ. 
Szerettük a patakodat, mely zengve 
selyempartok közt vígan szökdösött. 
A szellõt, ahogy hegyeidrõl este 
virágillattal megrakódva jött. 
Hajnalodat, amikor bokrétásan 
felkacagott az ablakunk alatt. 
Szerettünk minden bokrot, fát, virágot, 
pillangót, felhõt, madarat...! 
Apánk kezét. Anyánk mosolyát. 
Kisgyermekünk elsõ kacaját. 
A csókot, ahogy lányajkon kigyúlt. 
A vágyat, mikor fellegekbe nyúlt, 
Feléd, Uram, akár a jegenye! 
Jövendõt kért! Békét és életet! 
Mégis a balkezed mozdult elénk 
s reánk bocsátottad a végzetet. 
Most már igazán nem tudom: a sorsot 
hogyan s miképpen rendezed. 
De bujdosók könnyében s bánatában 
nem lelheted Uram a kedvedet. 

Uram, nekünk ez a föld idegen. 
Az ég sem derít itt sugarat miránk. 
Bajor erdõkön bujdosó magyarnak 
bogáncsos úton nem terem virág. 
Más itt a szél. Másként suhog az erdõ. 
Más nyelven szólnak a patakok. 
Bozót tépi a bujdosó magyart, 
kivert, hazátlan árva és zavart... 
Uram, Te ezt így nem akarhatod! 
Amerre járunk: köd lepi az erdõt. 
Nyögnek a fák és tövisek sebeznek. 
Bármerre indul céltalan nyomunk: 
még az ösvény is átfordul keletnek. 
Uram! Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy hogyan és mindegy, milyen áron! 
Nem akarunk örökké bujdokolni 
ezen a zord, otthontalan világon! 
Ha kell gyalog is, éhesen, vacogva, 
tépett lélekkel és halálra váltan: 
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban! 
Vert farkas mellé farkasnak beállunk, 
vagy koldusnak a templom küszöbére, 
rabnak, ha kell, testvér-rabok közé: 
csak haza jussunk végre! 
Hogy beszélhessünk magyarul a földhöz 
s megértsük, amit zúgnak a szelek...! 
Ha Szodoma láttán kõvé változom: 
Uram, én akkor is haza megyek! 
Nincsen napodnak máshol melege. 
Sehol sem olyanok a csillagok. 
Ha százszor átkozott is az, aki magyar: 
nem lehetek más, ha egyszer az vagyok...!
Add újra látnom apámat, anyámat, 
vagy sírjukat bár, ha többet nem lehet... 
Hadd roskadjak egy üszkös rom tövébe 
eldobva végre a vándorbotot 
s úgy súgjam megadással: Miatyánk... 
sokat vétettem Ellened s nagyot... 
de nézd: 
megtörtént a Te akaratod.

(Bajorerdõ, 1945)



LAKITELEKI    ÚJSÁGaugusztus 11. oldal

Olivér szeretetre, megértésre, türelemre tanít
Kisfiam, Olivér 2010. szeptember 7-én született

Kecskeméten 48 cm-rel, 260 grammal. A köldökzsi-
nór háromszor volt a nyakán, ez okozta a gondokat.
A születését követõen legalább négyszer élesztették
újra az elsõ 24 órában. Ezt követõen lassan javulni
látszott az állapota, de 15 napos korában átkerültünk
Debrecenbe, ugyanis a sok újraélesztés miatt
agyvérzéseket kapott, és a vérömleny a fejecské-
jében elzárta az agyvíz útját, ezért vízfejûség alakult

ki nála. Három hét várakozás és erõsödés után sajnos meg keltett mûteni, ugyanis
a vérömleny felszí-vódott, de nem akart beindulni agyvíz elvezetése a gerinc felé. 

2010. október 12-én beépítettek egy kis mágneses szelepet a buksijába, ami leve-
zeti a vizet a hashártya lemezei közé, ahonnan felszívódik. Miután hazajöttünk,
küzdöttünk a hasfájással, 1-2 hetente jártunk vissza Debrecenbe, majd szépen
kezdett alakulni minden. Novemberben elkezdtünk Dévény-tornázni, ugyanis a sokk
kórházban fekvésnek és az agyvérzéseknek az lett az eredménye, hogy néhol túl
gyenge (nyak), máshol túl feszes (lábak, hát) izomzata. Januárban járni kezdtünk
korai fejlesztõbe is hetente egy alkalommal. Aztán decemberben nagyon rosszul
alakult a helyzet. Nem evett, nem aludt, teljesen kimerült a gyerek. Kiderült, hogy
túlvezet a fejecskéjében a szelep. Állítottak rajta, és aztán egészen jó lett.
Januárban ismét minden rendezõdni látszott, de epilepszia gyanús lett, amit EEG
vizsgálattal igazoltak. West szindrómája van. Ez az egyik legrosszabb indatatú
csecsemõkori epilepszia. Arra szednie kell a gyógyszereket. 

Nyolc hónaposan 6500 grammos, 62 centiméteres, szép nagyfiú volt. Most az
EEG alapján maradnak a gyógyszerei. Megdicsérnek a tornázás miatt, ugyanis
önmagához képest nagyon ügyesen csinálja a feladatokat. A 2012. júniusi kontroll
vizsgálatokon mindenhol (a koraszülött utógondozó, neurológia, a fejlõdés-neuroló-
gia) nagyon megdicsérték Olit. Az epilepsziás gyógyszereit is Ie lehetett csökken-
teni egy tulajdonképpen jelképes adagra! Remélhetõleg idõvel akár majd el is hagy-
hatjuk. Ez a titkos reményünk. 

Továbbra is járunk Dévény-tornázni, korai fejlesztõbe, zeneterápiára, szín- és
fényterápiára, hetente járunk talpmasszázsra. Itthon továbbra is gyûrjük a mozgá-
sos. látásfejlesztõ és egyéb, feladatokat, ugyanis az agyvérzések és az epilepszia
gyógyszer mellékhatása következtében nem lát. Ma már azonban minden napra jut
valami kis újdonság, amit meg tud csinálni ez a  kisgyermek! Így lassan két év
elteltével mérhetõ a manuális fejlõdése, nagyon huncut és akaratos, pontosan
tudja, mikor mit akar és mit nem.  A mozgása még mindig jelentõsen elmaradt,
hiszen majd két évesen nem kúszik, nem ül, nem áll, csak segítséggel, sokszor fej-
tartása is gondot okoz neki, de ezt kárpótolja az éles eszével, a jó kedvével, hun-
cutságával. Az agya tudja, hogy neki szaladnia kellene már, de az izmok nem
engedelmeskednek, ezért kell állandóan tornáztatni. 

A mozgásfejlõdés lemaradását szeretnénk jelentõsen javítani, amire most
lehetõségünk nyílik, egy lengyel terápia keretében. Szerencsére csak Budapestig
kell utaznunk, hogy részt vehessünk a kezelésben. Azonban ahogy a többi
fejlesztést, ezt sem támogatja sem a TB, sem az OEP. 

Ezért az állandó fejlesztések kiadásai mellett – ami havonta meghaladja a
100.000,- Ft-ot –, igen nagy anyagi nehézséget okoz ennek az intenzív terápiának
a díja, ami 720 Euro, valamint ehhez jön a szállás és étkezés költsége a 3 hétre,
amit Budapesten töltünk majd. 

Ezért ezúton szeretnék segítséget kérni az ehhez szükséges összeg össze-
gyûjtéséhez. A felajánlások a következõ bankszámlra küldhetõk:

Pénzes Xénia, Lakiteleki Takarékszövetkezet, 52000018-15065294
IBAN: HU60 5200 0018 1506 5294 0000 0000
Tel.: +36-30/6879-750
Egy gyermek szülõjének lenni kiváltság. Oli szülõjének lenni pedig hatalmas meg-

tiszteltetés számunkra. Kimondhatatlanul hálás vagyok a Teremtõnek, hogy Olivér
anyukája tehetek.

Köszönöm mindenkinek, hogy imádkoztak és imádkoznak a mai napig a gyerme-
kemért. Kiemelném itt a korai fejlesztõnket Csongrádon, Melóné Katikát, aki maga
a szeretet. Pigler-Bagi Hajni elvarázsolja a hangjával és zeneszerszámaival.
Kiskunfélegyházán Báthoriné Csenki Krisztikét, a Dévény-tornászunkat, és
Tiszakécskén Hegedûs Lacit, aki a reflexológia valódi nagymestere. Külön
köszönöm az édesanyámnak, akire mindig számíthatunk, valamint azoknak, akik
munkájukkal, szaktudásukkal felajánlásaikkal vagy akár egy kedves mosollyal is
tudnak támogatni. 

Olivér fejlõdése nyomon követhetõ a következõ blogon: 
http://oilvermindennapjai.blogspot.hu/                       KÖSZÖNÖM!

Kõvágóné Edit GrandUp edzõ, 
akit most szeretnénk bemutatni.

– Edit lakiteleki születésû, jelenleg férjé-
vel és két gyermekével Kecskeméten él.
Vasárnaponként a helyi mûvelõdési
házban tart GrandUp edzéseket. Hogyan
is kezdõdött? 

– Minden hétvégén vasárnap jövünk haza,
Lakitelekre a nagyszülõkhöz. Ezért is
született meg ez az ötlet, hogy mi lenne, ha itt
is tartanék edzést – a kiadós ebéd után – a
lakitelekieknek.

A gyerekek születése után – hogy leadjam
a terhesség alatt felszedett kilókat – sportolni
és táncolni kezdtem. Kecskeméten számtalan lehetõség kínálkozott, így
legelõször elkezdtem hastáncolni és különbözõ aerobikedzésekre jártam,
majd még zumbára és salsára is.

Folyamatosan próbáltam ki a különbözõ táncokat és edzéseket, de vala-
mi mindig hiányzott.

A GrandUp-pal véletlen találkoztam, amikor egy salsa nyílt napra ke-
veredtem, ahol megismerkedtem a Dolce-dance tánciskola vezetõjével
Baranyi Anettel és bemutatott Gyöngyösi Szilviának, a GrandUp vezetõ
instruktorának.

Szerencsémre pont nem sokkal elõtte indult egy képzés, melyhez még
tudtam csatlakozni és így a grandUp instruktor oklevelet tudtam meg-
szerezni.

Az órák anyagát továbbképzéseken sajátítjuk el Gyöngyösi Szilvia
vezetésével. 

Nagyon megtetszett ez a mozgásforma, mert megtaláltam benne azt,
amit kerestem. „Csajos“ mozdulatok is vannak benne, ugyanakkor extra
hatékony erõsítõk is. 

– És mi is ez a grandUp?
– Egy olyan tánc és fitness irányzat, ahol az órákon modern trendi

zenékre táncos mozdulatok keverednek fitness gyakorlatokkal úgy, hogy a
mozdulatsorok nagyon egyszerûen lekövethetõk és a vendég észre sem
veszi, már el is telt az óra, annak ellenére, hogy erõsítõ gyakorlatok is be
vannak építve.

A lépéskombinációk szinte az elsõ perctõl beleépülnek a programba. Ebben
a „trükk“ annyi, hogy minden új mozdulatot a lehetõ legegyszerûbb formában
tanítunk meg, olyan zenére, ami szinte automatikusan mozgásra késztet.
Megértésükhöz, megtanulásukhoz nincs szükség elõzetes tánctudásra.

Nagyon fontos, hogy mindenki a saját edzettségi szintjének megfelelõ
intenzitással tornázzon, ne hajtsa túl magát és azzal az érzéssel távozzon,
hogy alig várja a következõ alkalmat. 

Az órák 45-50 percesek, 600 kcal elég ennyi idõ alatt.
– Mikor és hol lehet ezt kipróbálni?
– Lakiteleken megismertem Dávid Orsolyát, aki biztosítja számomra

vasárnaponként 6 órától a mûvelõdési házban a tükrös termet, ahol már
április óta tartok órákat. Minden korosztálynak ajánlom, van egy kis csapa-
tom Lakiteleken is, akik nagyon hûségesek hozzám, szívvel-lélekkel végig-
csinálják az órát és nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon sokat fejlõd-
nek óráról órára. Hozzájuk bármikor be lehet csatlakozni, nem épülnek
egymásra az órák.

Kecskeméten kedden és csütörtökön tartok órákat 18.30-kor a Grapevine
Tánciskolában az Irinyi úton,  Szeptembertõl szerdánként is elkezdem 18:15-
ös kezdéssel a Dance For Art Táncstúdióban a Petõfi S. utcán. 

Szerintem mindenkinek szakítani kellene egy héten egy kis idõt mozgás-
ra, mert a helytelen táplálkozás, a stressz, a túlhajszolt életmód számtalan
betegség okozója, amelyet mozgással azért kompenzálni lehet valamelyest
és higgyék el, a mozgás a léleknek is nagyon jót tesz, nem csak a testnek,
errõl a vendégeim is meg tudnának erõsíteni.

– Bízom benne, hogy kitartóak a régi táncosok, és lesznek többen
is, akik csatlakoznak a közeljövõben ehhez a lelkes kis csapathoz.
Hiszen tudjuk: ha egészség van, akkor minden van!

Editnek kitartást, jó munkát, és sok-sok egészséges embert kívá-
nunk Lakitelekrõl is! K.I.
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Hefler István gyógymasszõr – csontrakó
Várom mindazok jelentkezését, akik gyógyulni szeretnének!

Ingyenes auramérés után:
Gerinccsigolyák helyretételével - ízületek átmozgatásával, 
Idegregeneráló kezeléssel,
Energiakezeléssel.

Miben Tudok segíteni? 
Ger incsérvet ,  –  nem kel l  mûteni…
Ízület i  fá jda lmak csökkentésében megszüntetésében,  
Ger incferdü lés he lyrerakásában,
Idegbecsípõdéseken,
Depressz iókon,  le lk i  problémákon…
Meszesedések fe lo ldásában…
Az aura megt isz t í tásában,  fe l tö l tésében…
Az energiák harmonizá lásában,  fe l tö l tésében…
A csakrák megmérésében,  megt isz t í tásában,  
A test  harmonizá lásában,  
A te l jesség igénye nélkü l…

Hívjon bátran!  Kecskeméten – Bejelentkezés útján +36/30-2487906
Gyógyító-Segítõ Kezek Kft. – Tájékozódjon honlapunkon!

www.hefleristvan.hu   www.gyogyitosegitokezek.hu

Figyelem! Figyelem!!

* Felnõttek részére ismét meghirdetjük szeptembertõl márciusig tartó
angol nyelvtanfolyamainkat, kezdõknek és haladóknak. Az órák önkölt-
ségesek, heti egy alkalommal, 2x45 percben, este 17-1830-ig. A tan-
folyam a nyelvtanulás alapjait adja meg, ami egy külföldi utazás alkal-
mával jól hasznosítható, továbbá alap egy alapfokú nyelvvizsgához.
* Kezdõknek indítunk német nyelvtanfolyamot megfelelõ létszámú
jelentkezés esetén.
* Szeptember és november között ismét szervezünk kezdõ
számítógépezõk részére számítógép-felhasználói tanfolyamot
6 órában. Ez a tanfolyam az Interneten való tájékozódást segíti elõ. 
Jelentkezni a könyvtárban lehet szeptember 5-ig.
* Számítógépet használó, ülõ munkát végzõ, keveset mozgó
emberek részére ajánljuk egészségük megõrzésére, alakformálás-
ra illetve izomfejlesztésre Fitmassage gépünket. Részletek a
használatáról a könyvtárban.
* Október 7-én hagyományosan vasárnap délután is kinyit a
könyvtár. Jelképes áron könyvvásárt tartunk, és lehetõséget biztosí-
tunk Internet használatra is. Ezen a napon a késedelmes olvasók
késedelmi díj fizetése nélkül visszahozhatják a könyveket.

Rendezvények a könyvtárban
Augusztus – Szeptember – Október

Könyvtári óra:
2012. szept. 11. 10 óra  4/a osztálynak Kézikönyvek használata
2012. okt. 9. 10 óra 4/b osztálynak Kézikönyvek használata

Rendhagyó környezetismeret óra:
2012. szept. 25. 10 óra 4/a osztálynak: Ismerd meg hazánk
védett természeti területeit! (védett természeti területek Magyarországon)
2012. okt. 30.   10 óra 4/b osztálynak: Ismerd meg hazánk védett
természeti területeit! (védett természeti területek Magyarországon)

Kiállítások:
2012. aug. 10. 13 óra Honfoglalástól az államalapításig:

Szent István király élete. Kiállítás Sebestyén Imre 
képeslapgyûjteményébõl

2012. szept. 3. 13 óra Kecskemét régi képeslapokon:
kiállítás Sebestyén Imre képeslapgyûjteményébõl

2012. okt. 5. 17 óra Tarapcsik Sándor könyvkötõ
kiállításának megnyitója 

Elõadások:
2012. szept. 10. 1730óra A lélek és a betegség kapcsolatai:

Berente Ági író elõadása
2012. szept. 17. 1730óra Betlehem és Názáret:

Kormos Tivadar multimédiás elõadása
2012. szept. 24. 1730óra Csontrakás, talpreflexológia meg

tapasztalása a gyakorlatban. 
2012. okt. 1. 1730óra Megdicsõülés hegye: 

Kormos Tivadar multimédiás elõadása
2012. okt. 5. 1730 óra Párhuzamok és ellentmondások a 

teremtés történetekben.
Gulyás László elõadása

2012. okt. 8. 1730óra Crowley tarot kártya mint iránymutató
a hétköznapokban: 
Vendégünk: Mystic tisztán érzékelõ 
fehér mágus

2012. okt. 15. 1730óraBoldogmondások hegye és Kapernaum:
Kormos Tivadar multimédiás elõadása

2012. okt. 22. 1730óraSzellemünk örökké él: 
Buda Tamás elõadása

2012. okt. 29. 1730óra Sikár és Jerikó: 
Kormos Tivadar multimédiás elõadása

Dékány Zoltánné könyvtárvezetõ

Községi Könyvtár Lakitelek
6065 Lakitelek Széchenyi krt. 35. sz.
Telefon: 76/448-957 Mobil: 20/5484-481 
email: k2081@koznet.hu, www.lakitelekikonyvtar.hu

Dr. Papp Lajos: A szellem él 
Dr. Papp Lajos szívsebész, a Pécsi Tudományegyetem tanára, valamint PTE ÁOK

Szívgyógyászati Klinika igazgatója. Széchenyi- és Magyar Örökség, Prima Primissima - , Pro
Cultura- díjjal ismerték el. Alább nagyszerû elõadásának kómáról szóló részét tesszük közzé. 

„Egy hölgy olyan állapotba került egy budapesti kórházban, hogy a vezetõ professzor – aki egyébként
jó barátom és nagy tapasztalatú ember – azt mondta róla, hogy nem is érdemes megkísérelni a
mûtétet. A professzor hazament, és fiatal tanítványa, beosztottja – aki engem egyébként jól ismert és
tisztelt – felhívott, és részletesen elmondta az esetet. A hölgy az eszméletlenség határán volt, kínló-
dott az életéért. De ez a fiatal orvos hitt abban, hogy én tudok és merek segíteni ebben. Amikor a
beteggel találkoztam, ha homályosan is, de eszméleténél volt. Leletei alapján már nem szabadott volna,
hogy éljen. Mindennek ellenére az élet levegõje ott vibrált a beteg körül. Én csak egyet kérdeztem tõle: 
– Hisz-e abban, hogy életben marad. Mondta, jelezte, hogy hisz. Abban a pillanatban eldön-
töttem, hogy megoperálom. Ez nem egy racionális döntés volt, hanem inkább egy intuíció. A
mûtét után nem tért eszméletéhez. Hat napig eszméletlenül feküdt. Lélegeztetõgép tartotta élet-
ben. Ezt az állapotot hívják kómának. Én ennek ellenére mindennap többször is odamentem a
beteghez, megfogtam a kezét, megsimogattam a fejét. És mivel nem akartam, hogy a többi kol-
légám megmosolyogjon, ezért egészen halkan a fülébe súgtam ezeket a mondatokat:
„Ugye megígér te  nekem, hogy nem hagy cserben? Önnek é ln ie  ke l l.  Ér tse meg:  van
esélye.  Nem szabad fö ladnia. “
A beteg hat nap múlva eszméletére tért, és egy hónap múlva a körülményekhez képest gyógyul-
tan távozott. Ami a döbbenetes, az most következik. A beteg azt mondta nekem, hogy köszöni a
mondataimat. Elmondta percre pontosan, hogy kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken mikor
voltam nála, és miket suttogtam a fülébe. Utólag leellenõriztem, valóban akkor voltam ott, amikor
õ mondta. Elmondta pontosan, hogy szerdán tizenegy óra húsz perckor megállt ez és ez az orvos
az ágya végénél, és akkor õt ott halottnak nyilvánították.
Azt mondta a hölgy: „Szerettem volna nekik odaszólni, hogy ne temessenek el, mert nem
haltam meg. Nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudtam velük szemben védekezni.“
Ez a nõ mindent elmondott. Azt mondta: 
„A l ig  vár tam,  hogy maga odajö j jön hozzám, és beszél jen az é le t rõ l. “  
A beteg szemén a hat nap alatt végig egy nedves labdacs volt, nehogy a szemhártyája kiszáradjon.
Életfunkciói nem voltak. Nyilvánvaló, hogy a szemével nem láthatott és a fülével nem hallhatott,
hanem valami mással, amirõl mi nem tudunk. Persze az, hogy valamirõl mi pillanatnyilag nem
tudunk – vagy nem tud még az orvostudomány –, nem azt jelenti, hogy az nincs is. Az biztos, hogy
ezek után nekem már senki nem mondhatja azt, hogy a kóma állapotában lévõ beteghez nem
érdemes szólni, mert az úgyis meghalt. De számos más esetben is a betegek beszámolnak a mûtét
alatti élményeikrõl, pedig elvileg semmilyen élményük nem lehetne. A nagyobb szívmûtéteknél
megállítjuk a beteg szívét, és gép pótolja a keringést és a szívmûködést. Megállítani a szívet na-
gyon könnyû, beindítani már nem annyira. Miután megoperáltuk a szívét, újraindítjuk. Az újraindítás
számomra mindig egy katartikus pillanat. Sokszor a betegek a szív újraindításának élményérõl pon-
tosan beszámolnak. Ez azért döbbenetes, mert arról az idõszakról, amelyrõl õ beszámol – nevezete-
sen a szív újraindításának élményérõl – abban az állapotban õ a tudomány mai álláspontja
szerint nemhogy nem érezhet semmit, de nem is élhet." A szeretet eredménye...
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LTE-hírek – 
szerkeszti: Anka Balázs–

Verebélyi Gábor U16-os csapata a csütörtöki napon tett
látogatást a Széktói Stadionban, ahol Nyitray András
kommunikációs vezetõ mutatta be a 101 éves KTE-
Phoenix Mecanot.

A lakiteleki ifjú
tehetségek izga-
tottan érkeztek meg
reggel a klub szék-
házába, ahol elõ-
ször a klubterem-
ben kaptak egy

rövid történelem órát a KTE-rõl, illetve a klub felépítésév-
el is megismerkedhettek. Ezek után a székház bejárása
következett, melynek során a legnagyobb izgalom ter-
mészetesen az NBI-es öltözõ megtekintését övezte.

A csapatot végül a pályákra vitte ki Nyitray András,
ahol az NBIII-as és az U13-as csapat edzéseit tekinthet-
ték meg, itt Kemenes György és Koós Károly beszélt az
edzések feladatiról és több hasznos jó tanáccsal látták el
a fiatalokat. A látogatás kötetlen beszélgetéssel és egy
csapatfotóval zárult, örömünkre szolgált, hogy a futbal-
lista palánták csupa mosolygós arccal hagyták el a
Stadiont. Sok sikert kívánunk nekik a vasárnapi, tisza-
kécskei bajnoki nyitányhoz!

ÚJRA KIVÁLASZTÓK A LAKITELEKI
TORNA EGYLETNÉL!!!

Szeretettel várunk minden sportolni, futballozni
szeretõ fiatalt, a következõ korosztályokban:

1997-BEN, 1998-BAN, 1999-BEN SZÜLETETTEK;

Jelentkezni, érdeklõdni lehet: Verebélyi Gábor
+36-20/532-67-75;  info@lakitelekite.hu

Elektronikai hulladékok
ingyenes átvétele!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
minden hónap utolsó péntekén 14-17
óra között – szervezett körülmények között lehetõség
van a régi vagy rossz elektronikai termékektõl, elek-
tronikai hulladékoktól ingyenesen megszabadulni. 

Az ingyenes átvétel helye: Lakitelek, Széchenyi krt. (a
sportpálya melletti lakások és az iskolai napközi között
lévõ melléképület). Az átvételrõl érdeklõdni lehet:
30/412-54-17-es telefonszámon.

Angel
hajvágó
Stúdió

Nõi-, férfi-, 
gyermekfodrászat

Ammóniamentes
hajfestés, 
Hajhosszabbítás

Tel.:

06-30/695-56-12

VIKI-KÖRÖM
– mûkörömépítés

– Japán manikûr

– Gel-lac már 1.700.-

Ft-tól!!

Tel.:

06-30/613-79-88  

Szépüljön a legjobb áron! 

Lakitelek, Széchenyi krt. 74/b   
( . . .Pavilonsor. . .)

Tanácsok ingatlaneladáshoz és 
ingatlanvásárláshoz

A lakásvásárlás buktatói

Nincsenek könnyû helyzetben azok, akik
lakásvásárlásra adják a fejüket – még az ala-
csony árak ellenére sem. Rengeteg dologra kell
egy-szerre kiemelt figyelmet fordítani, ha nem
akarunk pórul járni. Néhány egyszerû alapelvvel a
fejünkben, s egy kis segítséggel ugyanakkor
könnyedén e l igazodhatunk az ingatlanpiac
útvesztõjében.

Ha elkezdi valaki számba venni, milyen szempon-
tok alapján is válasszon magának új otthont, szinte
elsõként merül fel az ingatlan árfekvése. A jelenlegi
piaci árak a vevõ oldaláról igen csábítóak lehetnek, a
gazdasági világválság hatására akár jutányos áron is
vásárolhatunk lakást manapság.

Fontos kiemelni, hogy a kínálati és az értékesítési ár
között akár 10-15 százalék differencia is lehet. Így aki
lakásvásárlásra adja a fejét, az mindenképp elõnybõl
indul, mert a legtöbb eladó kénytelen engedni a
meghirdetett kínálati árból. Az  ingatlanhirde-
téseket böngészve gyakran találkozni olyan
hívószavakkal, mint a „sürgõs“, vagy az „áron
alul“. Ezek többnyire a piaci ár alatt kínált ingat-
lanok, melyrõl magunk is meggyõzõdhetünk egy
ingatlan-értékbecslõ szakember segítségével.

Az áron túl azonban számos tényezõt kell még
figyelembe venni mielõtt valaki aláírná az adásvételi
szerzõdést. Ilyen tényezõk például az elhelyezkedés,
a méret, az ingatlan belsõ kialakítása, tájolása, a jó
környék, a szomszédok, vagy éppen a közlekedés is.

Fontos a személyes tájékozódás. Hasznos kör-
bekérdezni a szomszédokat a környékrõl, a házról,
valamint a lakóközösséget illetõen. A megtetszett
lakás környékén javasolt többször kiadós sétát tenni,
újra meg újra visszatérni, hogy eltérõ napszakokban,
hétvégén és munkanapon is megtekinthessük leendõ
lakóként a környezetet.

Az önkormányzattól pedig javasolt elõre kikérni a
rendezési tervet és tájékozódni a környékre
vonatkozó (be)építési elõírásokról is. Társasházak
esetében érdemes elõzetesen felkeresni a közös
képviselõt is, aki felvilágosítást tud adni, illetve arra a
kérdésre válaszolhat, hogy az adott társasház
elnyert-e valamilyen felújításra vonatkozó pályázatot,
hiszen a jövõre nézve ez is komoly havi kiadásokat
jelenthet.

Ha már alaposan kinéztük álmaink otthonát,
akkor is van még több dolog, amire oda kell figyelni. 

Az adásvételi szerzõdés megkötése elõtt elenged-
hetetlen az ingatlanra vonatkozó hiteles tulajdoni lap
másolatának kikérése. Ebbõl olyan, fontos informá-
ciókról tájékozódhatunk, hogy az eladó valóban
tulajdonosa-e a lakásnak, illetve, hogy az adott ingat-
lanra bejegyeztek-e valamely olyan jogot, amely a mi
tulajdonszerzésünket akadályozza, korlátozza.

Végül  ne legyünk restek elkérni  a lakás
tanúsítását, hiszen ezen saját családunk jövõbeni
költségvetése múlik. A tanúsítvány egy okirat, amely
az épület energetikai minõségét értékeli.
Amennyiben egyedül nem akarunk belevágni a
lakásvásárlási procedúrába, akkor keressünk egy
ingatlanközvetítõt,  aki készségesen, minden tõle
telhetõt megtéve segít nekünk a megfelelõ ingatlan
kiválasztásában.

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

A  V  Í  Z
EZER ARCA ÉS ALAKZATA

A kristálypohárban gyöngyözõ forrásvíztõl a szennyes árig, 
az „értõl az óceánig“, a búvópataktól a vízesésig, 

a gleccserektõl a Jeges tengerig,
a hósapkás csúcsoktól a hókristályig,

a kék Dunától a szõke Tiszáig –  ahol most éppen állok.
Hallgatom a forrás halk csobogását, amint 
több száz méter mélységbõl tör elõ, olyan,  

mint a szívdobogás: elhalkul, majd felerõsödik. 
Hányan adnák akár életüket egy cseppjéért.
Eszembe jut egy arab közmondás, miszerint: 
„Bõvízü forrás mellett esik jól a szomjúság.“

Õk ezt biztosan jól tudják.

Szimbolikus gondolkodásomban a víz olyan, 
mint a szeretet. Észrevétlenül ott van bennünk, 

körülöttünk –  mindenütt.
Akkor érezzük csak pótolhatatlan hiányát, ha már nincs.

Vigyázzunk rá, óvjuk minden cseppjét, ennek is – annak is
Kecskés Sándor

A Régiposta zenekar is fellépett a hor-
gosi augusztusi falunapon Lakitelek
testvértelepülésén, a délvidéki
Horgoson, ahol ünnepséget tartottak
Szent István király tiszteletére. A délutáni

programon kirakodóvásár és népi mesterségek bemutató-
ja mellett a rendezvényen fellép a Lakiteleket képviselõ
Régiposta zenekar.  Koncertet adtak a helyieknek. ☺
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ISMÉT ÕSZI BOLHAPIAC
LAKITELEKEN

Szeptember 15-én 9.00-12.00 óráig

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

A bolhapiac i  he lyár  te l jesen ingyenes.

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

ÉLETMENTÕ ÖLELÉS
Egyhetes ikreket inkubátorba kellett tenni, és úgy volt,
hogy csak az egyik marad életben. A kórház nõvére szem-
beszállt a szabályokkal, és a babákat közös inkubátorba
helyezte. Miután betette õket, az egészségesebb baba
átvetette karját testvérén, és átölelve tartotta. Erre a
kisebbik szívverése stabilizálódott, és testhõmérséklete is
normálisra emelkedett. (Esti Judit interjúja nyomán)

Ne felejtsük el megölelni, akiket szeretünk! ☺
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Gondolatok az életrõl
„A betegség nem más, mint a Lélek és a szemé-
lyes öntudat közötti konfliktus következménye, s
ezért megszüntetéséhez spirituális lelki, és tudati
mentális változásra van szükség...”  Dr. Edward
Bach 1931-ben kiadott „Gyógyítsd tenmagad” címû
könyvében olvasható.

Bach-virágterápiáról néhány szóban

Kedves Olvasók!

Szeretném a Bach-virágterápiát megismertetni Önökkel. Ez egy
olyan módszer, amelyet Dr. Edward Bach homeopata orvos 1930 körül
fejlesztette ki. 

A Bach-virágterápia olyan természetes gyógymód, mely inkább a
beteg személyiségét gyógyítja. A gyógyító eszenciák növényben
lakozó energiát tartalmazzák. Azoknak, akik még nem ismerõs a Bach-
virágterápia hatásmechanizmusát leginkább a homeopátiához tudnám
hasonlítani. Nagy alapossággal dolgozta ki, hogyan gyógyíthatók mód-
szerével a diszharmonikus lelkiállapotok a gyakorlatban, és hogyan ve-
zethetõ vissza a páciens az egészséges kedélyállapotba, pusztán a
kiválasztott virágkivonatok segítségével. Ennek a természetes hatás-
nak az elérésére, valamint ezen növények gyógyerejének kiaknázására
kifejlesztette az elõállítás új virágterápiás rendszerét.

A virágesszenciák önállóan nem alkalmasak pszichés vagy testi
betegségek gyógyítására, viszont minden gyógymódot hatékonyan támo-
gatnak. A lelki hatáson keresztül gyógyíthatók a testi panaszok is!

A Bach-virágterápia rendszerében 38 virágeszencia található,
melyek mindegyike egy-egy kedélyállapothoz társítható. A szerek
kiválasztásához az egyén lelki/érzelmi állapotát kell meghatározni.
Negatív lelki állapotot okozó érzelmek lehetnek pl.: bánat, levertség,
szorongás, szégyenlõsség, félelem, visszahúzódás, önbizalomhiány
… és még sorolhatnám.

Személyiségfejlesztés, valamint a belsõ béke megteremtésének
eszközeként: Az eszenciák használata által az ember kialakíthatja a
lelkében az egyensúlyt, megteremtheti a belsõ békét. 

Elsõsegély-csepprõl 

Sokk és vészhelyzetek valamint lelki stresszhelyzetek gyors és
hatékony kezelése esetén: Az 5 virágeszenciából álló keverék, az
Elsõsegély-csepp elsõsorban vészhelyzetekben, hirtelen jelentkezõ
testi vagy lelki traumák esetén ajánlott, amikor kifejezetten gyors segít-
ségre van szükség. Ez az eszencia rendkívül hatékonyan alkalmazható
baleseteknél, a balesetek utáni megrázkódtatás enyhítésére, a mûtét
utáni regenerálódás gyorsítására, allergiás rohamok vagy hirtelen fel-
lépõ fájdalmak (fejfájás, fogfájás, menstruációs panaszok, görcsök)
esetén, illetve bármilyen érzelmi trauma kezelésére. 

A Bach virágterápia alkalmazása

A Bach-virágesszenciák szedése során semmilyen mellékhatás nem
jelentkezik, mivel csak azokra az  esszenciákra reagál az ember ener-
giarendszere, amelyekre éppen szüksége van, félrekezelésre sincs
lehetõség. Ha nem megfelelõ esszenciát választottunk, nem lesz sem-
milyen hatással ránk. Túladagolás sem lehetséges, ha egyszerre
isszuk meg az egész üveggel, akkor sem történik semmilyen negatív
hatás. Ezek miatt biztonsággal adható gyerekeknek, és terhes anyák-
nak is. A Bach virágterápia használata teljesen veszélymentes. 

A Bach-virágterápia mindenki számára könnyen elérhetõ módszer.
Ma a virágesszenciák Nyugat-Európában részét képezik a házpatikák-
nak, és számos orvos, pszichiáter és természetgyógyász alkalmazza
õket. Ha felkeltette érdeklõdését és még többet szeretne megtudni,
lapozzon bele Szabó Norbert- Dr. Várhegyi Gábor Bach-virágterápia a
mindennapokban címû könyvbe. 

„A valóságban a félelemnek nincs helye az emberiség természetes
birodalmába, mivel a bennünk lakó isteni szikra, valódi önmagunk
legyõzhetetlen és halhatatlan. Isten gyermekeiként nincs okunk félelem-
re – ha mindezt felismerjük.”  Dr. Edward Bach

Lovasné Marika

A SZERETET ÍZEIA SZERETET ÍZEI
Minden nagymama imád sütni-fõzni unokáinak és
különleges nagyszülõi szeretet az a plusz, ami
életünk végéig felejthetetlen ízélményt jelent
nekünk, hajdani unokáknak. EZEK A SZERETET
ÍZEI. Ettõl van jobb íze még a sós-paprikás
zsíros kenyérnek is a nagymamáéknál, mint
máshol a szalámis-vajas kenyérnek.
Az alábbi recepteket elsõsorban ajánlom azok-
nak a nagymamáknak, akik unokáiknak valami
újdonságot szeretnének készíteni – a nyers-
anyagokhoz hozzáadott „szeretetízesítõvel“. A
nagy melegben fontos a gyermekek folya-
dékpótlása, hiszen õk akkor is aktívak, amikor mi
csak pihengetünk a hõségben. Legjobb szomjoltó
és pótló a víz, de az ízesített teákat is szívesen
fogyasztják. Ne adjunk Colát és egyéb agyon rek-
lámozott üdítõket, hiszen káros szénsavas, tartó-
sítószerekben, cukorban gazdag italok.

Gyümölcstea
A 1,5 l vízbõl 2 dl-nyit felforralunk. Tegyünk bele 1
teáskanálnyi kamillavirágot, 2-3 filter gyümölcsteát,
majd takarjuk le és hagyjuk langyosra hûlni. Szûrjük
le, keverjünk bele 1-2 ek. mézet, és ezt a teakivona-
tot öntsük a megmaradt vízbe. A kész teába
tehetünk frissen csavart citromlevet, néhány men-
talevelet. Készíthetünk friss gyümölcslevet almából,
körtébõl, õszibarackból is. A turmixolt gyümölcsöt
ízesítsük mézzel, citromlével és hígítsuk vízzel.
A teába vagy gyümölcslébe tegyünk egy csipet-
nyi tengeri sót!
Tegyük változatossá a reggelizést, vagy uzson-
názást azzal, hogy pikniket rendezünk. Egy árnyas
fa alá terített pléden az udvarban, ennek hiányá-
ban a lakás erkélyén vagy akár a szoba közepén. 

Töklekvár
A megtisztított tököt lereszeljük. Hozzáadunk 1 kg
tökhöz 20 dkg cukrot, 1 citromot feldarabolva és 1
napot állni hagyjuk. Majd felfõzzük, míg üveges
nem lesz. Üvegekbe töltjük, és kidunsztoljuk.
Mézzel készítve a cukor felét vesszük, és a mézet
üvegekbe töltés elõtt keverjük hozzá. Frissen fel-
használva palacsintába vagy piskótába kenve
kedvenc édességgé válhat.

Befõzési tippek:

– Készre fõzött lekvárokat üvegbe töltés elõtt
ízesíthetjük mézzel, fahéjjal, szegfûszeggel, cit-
rom és narancshéjjal vaníliarúddal….
– A szalicil nem érintkezik közvetlenül a befõzött
gyümölccsel, ha kétrétegû celofán közé tesszük.
De inkább Na-benzoátot használjunk!
– Lekvárt úgy sterilizálhatunk leginkább, hogy a
teli szedett lekváros üveget fejjel lefele fordítjuk,
és úgy hagyjuk kihûlni. Így nem kell tartósító!!! 

A SZÕLÕT  régóta a gyümölcsök
királyának tartják, az ókorban a
termékenység szimbóluma volt.
Kiváló tulajdonságaiban az alma
mellé állítható. Teljes értékû
táplálék. Gyümölcse és levele
egyaránt fogyasztható, külsõleg bõrápolásra is
kiválóan alkalmas. Gátolja az LDL-koleszterin
oxidációját és a vérlemezkék összetapadását,
ezzel csökkenti az érelmeszesedés kockázatát.
Kúraszerûen különösen ajánlható: vérszegénység-
re, idegrendszeri problémára, fizikai gyengeségre,
lábadozás idején, székrekedésre, aranyérre, min-
denféle gyulladásos megbetegedésre, máj-
pangásra, gyomorhurutra és nõi betegségekre
egyaránt. Magas a cukortartalma, könnyen erjed!

Uram! 
Küldj valakit, hogy szeretni tudjam!

Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek
egy darab kenyér kell;
ha szomjazom, adj valakit, akinek egy pohár
vízre van szüksége;
ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem;
ha szomorú vagyok, hozz valakit, hogy meg-
vígasztaljam;
ha keresztem nehézzé válik, add, hogy meg-
oszthassam valakivel a sajátját;
ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki
nélkülözik;
ha nincs idõm, adj valakit, akit pár pillanatig
szolgálhatok;
ha megaláznak, add, hogy valakinek dalolnom
kelljen;
ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy
bátorítsam;
ha mások megértéséért kiáltok, adj valakit,
akinek az enyémre van szüksége;
ha arra vágyom, hogy törõdj velem, küldj
hozzám valakit, akirõl gondoskodnom kell;
ha csak magamra gondolok, figyelmemet
hívd fel valaki másra.

Add meg, hogy méltó legyek rá!

Tamkó Sirató Károly: Bíztató

Ne ess kétségbe, érjen bármi!
Csak egy a törvény: várni. Várni!

Ha reszket alattad a föld:
Csak önmagadat meg ne öld!

Ha egyetlen vagy, mint a szálfa.
Felvirrad még magányod álma.

Minden beérik, révbe fut:
És gyõzött az, ki várni tud.

Erõt kértem az Úrtól,-
– s õ nehézségeket adott, melyeken
megedzõdtem.
Bölcsességért imádkoztam,
– és problémákat adott, melyeket megtanul-
tam megoldani.
Elõmenetelt óhajtottam,
– gondolkodó agyat és testi erõt kaptam,
hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem,
– és Isten veszélyeket adott, melyeket
legyõztem.
Áhítottam, hogy szeretni tudjak,
– és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett – alkalmakat
kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit
kértem –, és mindent megkaptam, amire
szükségem volt.

BÖLCSELETEK:
w A kiválóságot gyakran tekintik egoizmusnak.
w Csak akkor kritizálj, ha már bizonyítottál!
w A rosszindulatúságod visszahullhat a fejedre!
w Háromféle ember él a világon: a rontó-
ember, a gyûjtõ-ember és a látó-ember.
Te látó-ember leszel, ugye?
w A boldogság mások boldoggá tételének
mellékhatása.



Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen
kényeztetné megfáradt, fájós lábát.
Tyúkszem, benõtt köröm nem

akadály. Házhoz is elme-
gyek! Jelentkezését várja
Zsuzsa a 20/42-000-11; ill.
448-201-es  telefonon!

A FOTÓbolt ajánlata 

– Lakitelek, Kossuth u. 15.

IGAZOLVÁNYKÉP – 
8 db-ot kap a régi áron! 

Digitális képrõl
papírképet!

Filmelõhívás ajándékfilmmel!

RÉGI, MEGKOPOTT

KÉPEK RETUSÁLÁSÁTRETUSÁLÁSÁT

IS VÁLLALJUK!

Ó R A E L E M C S E R E!

TÁVTÁVOLSÁGI BOLSÁGI BUSZBÉRLET!USZBÉRLET!

Lakiteleki Újság szerkesztõsége!

H-P:   9-tõl 18 óráig;
Szo:   10-tõl 16 óráig;  
Vasárnap: szünnap!

SZERKESZTÕSÉG;
Hirdetések 

leadása

Lakiteleki Újság

Korszerû konyhai eszközök folyam-
atosan rendelhetõk (széles
választékban).  Lakitelek, Móricz Zs. u.
47. Tel.: 76/449-370; ill. 70/516-16-13.

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

Érd.: 06-20/9-78-73-72

LAKITELEKI    ÚJSÁGaugusztus 15. oldal

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

Érd. :  06-70/770-29-19.  

Egyedi minták: mesefigurák, virágok
és igény szerint bármilyen ábra vagy
felirat megjelenítése textíliára –
mosásálló festékkel. Zászlókészítés.

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

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

ÉLELMISZERÉLELMISZER
Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)

FOLYAMATOS AKCIÓS
AJÁNLATUNKKAL VÁRJUK 

A HÉT MINDEN NAPJÁN
ESTE 9-ig!! ! !  

Hétfõtõl pétekig    reggel   6 órától, 
szombat-vasárnap reggel  7 órától!

BON-BON-
BONBON

Nyitva:

Telefon:
76/

548-040 

Kisebb méretû, 3,3 m hosz-
szú, egypárevezõs mû-
anyag csónakom elcserél-

ném kenura.Tiszaug, tel.: 30/291 5845

Szeretettel várja Önt és családját

ROZIKA KONYHÁJA!
Jól bevált kifõzdea Szultán Grill

helyén!
Helyben fogyasztás-
ra, elvitelre (ételes-

ben), vagy becsoma-
golva  – magyaros ételekkel, házias

ízekkel várják a vendégeket!
Napi ajánlat, menü!

Reggel  6- tó l  
hurka-ko lbász is

kapható!

Eladó helyben
egy jó állapotú
ETZ 250/301
motor. Érd.: 
70/7710-638.

* Selyem a k á c k ap h at ó !
Te l. :  4 49 - 679 ;  06 - 20 / 20 0-53-15.

Ugi u. 8/a alatti építési telek eladó.
Érd.: 20/3-920-713

Lakodalmas hûtõkocsi bérel-
hetõ. Tel.: 06-30/9-532-982 

Két és fél szobás, kertes ház eladó.
Érd.: 06-30/214-28-69Eladó: számítógéphez nyomtató,

Philips hajvágógép, 2 db 7,5 kg-
os karos súlyzó (nikkeles), SIM-
SON STAR motorkerékpár,
Szkafander bukósisak, villanyos
kukoricadaráló, vasvályú (1 m x
30 cm-es), vízi mentõmellény, kézi
hajtású terménydaráló. Eladó
továbbá bográcsállvány és autó-
ba való telefontartó, nyomás alá
helyezhetõ 80 l-es zuhanybojler. 
Érd.: 06-20/488-13-60

Villanymotor-tekercselés,
javítás Lakiteleken!
Tel.: 06-30/249-98-66

Összkomfortos családi ház
hosszútávra albérletbe kiadó.
Érd.: 30/9784485 telefonon.

120 m2 tetõre jó minõségû hódfarkú tetõcse-
rép kedvezõ  (60 Ft/db) áron eladó. (18 db kell
1 m2-nyi felületre!  Ugyanitt eladó 5 db PANEL
7x1,2 m-es. Érd.: 06-20/471-52-31

4 szobás lakás, teljesen
alápincézett családi ház
gyönyörû kerttel sürgõsen eladó.
Irányár: 10.500.000 Ft. Lakitelek,
Árpád u. 68. Tel.: 06-20/257-89-27 

Azonnali kezdéssel konyhai
kisegítõ munkát, vagy gyermek-
felügyeletet, idõs gondozását
vagy idény kerti munkát vállalok.
Érd.: Márfi Anita, 06-70/568-34-92.

Családi ház sürgõsen eladó!
Szõnyegek és apróságok ugyanitt
eladók! Tel.: 76/327-508. Gulyás
Lászlóné

Jó állapotban lévõ konyhabútor
rozsdamentes mosogatóval
eladó. Érd.: 06-30/267-35-09.

RENAULT Clio eladó. Tel.: 76/448-
584.

Lakiteleken eladó 10 éve kívül-belül
felújított családi kertes ház.Gázfûtés,
új konvektorokkal, nagy beépített
cserépkályha. A kertben minden meg-
található, (BIOKERTÉSZET). A ház
mellett közvetlenül vegyesbolt talál-
ható. Ár megegyezés szerint.

Lakitelek, Béke u. 24. 
Tel. 06/76-449-367

Kovács Ferenc

szobafestõ – mázoló 
– tapétázó

Lakitelek, 

Árpád u. 1/a.

Tel.: 06-
30/478-93-96 

Német használt  bútorok,  
háztartási  gépek újszerû 

állapotban reális áron!

Tel.: 06-30/60-67-163
szekrénysorok, faragott
és modern szekrények, 

neobarokk sítlusú
szekrények, 

ülõgarnitúrák, 
asztalok, 

székek, csillárok, 

televíziók, 
komplett hálószobák,

gyerekszobák,
mosógépek, 
kombi hûtõk, 

mosogatógépek,

porszívók.

Vörös tyúkok eladók!
Érd.: 06-70/383-64-91.

Kiadó lakást, házat, nyaralót
keresek: 06-70/3376656



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ A zöld harkály ívelve látogatja fáink törzyét, de
még egyet se szólt..“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte: Polovits
Istvánné. Selyem-akácfát nyert: Puskás Mariann. A vacsorát nyerte: Török
Nándorné , melyet az általa választott idõpontban költhet el az Autós Csárdá-
ban egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Magyar Jánosné, Kiss Gyula,
Nagy Iván. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nyeremények  igazolásáért szívesked-
jenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)  Köszönjük. A nyerteseknek gratu-
lálunk!  Köszönjük a felajánlásokat Galambos Lászlóéknak – Autós Csárda (vacso-
ra); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) és Klárik Lászlónénak (selyemakác). 

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A lap kiadásáért felelõs: Lezsák Sándor *  Készült:
1000 példányban,  2012-ben * Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit * Fõszerkesztõ: Czinege Sándor * 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! Könnyítés: A megfejtéseket a szerkesztõség

Kossuth u. 15. sz. alatti postaládájába is be lehet dobni, nem szükséges postán feladni! 

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal augusztus

r-
s
n

Csak vízszintesen!
Ady Endre  egyik versének – Uraknak ura – egy szakaszát idézzük a rejtvényben. 

Vízsz.: 1. A versszakasz 1. sora (z.b.: B, I). 18. Magány. 19. … Daimler (1834-1900);
a Mercedes német feltalálója. 20. Becézett férfi-és nõi név. 21. Tett, cselekedet (ang.).
22. …Lisa vagy La Gioconda; Leonardo da Vinci leghíresebb festménye. 23. Ész. 24.
… Toma (1939 – 2004); izraeli-magyar politikus, békeaktivista. 25. Vaspálya. 27.
Szántóeszköz. 30. Japán váltópénz. 31. Repülõjegyet meghatározott járatra
érvényesít. 32. Szarvas dísze. 35. Kocsonyás anyag. 37. Ón vj. 38. Harapdál.  40. A
szakasz 2. sora. 43. Monday (röv.). 44. Alumínium (röv.). 45. Maró anyag. 46.
Minõség-ellenõrzési Osztály (röv.). 47. A szakasz 4., befejezõ sora. 51. Bugra iker-
szava. 53. Szamárium vj. 54. USA-szabvány.  55. Görög filozófus, Parmenidész
tanítványa, akit Arisztotelész a dialektika felfedezõjének nevezi (Kr. e. 490-430). 56.
Hernia. 57.  Fõnévképzõ.  60. Helyrag.  61. Péter párja. 62. Épületszárny. 64. Meg tud
fogni. 66. Ránc. 68. Római 551-es. 70. Nagyothalló. 72. Léptetõ. 74.  Plédfajta. 76. A
szakasz 3. sora (z. b.: E).

Függ.: 1. Belehull. 2. Bikavér jelzõje. 3. Megcsikordul. 4. Részeshatározórag. 5.
Frissesség. 6. … by staff-woman;  Dánia egyik legdinamikusabban fejlõdõ divatcége.
7. Ku Klux …;  több korábbi, illetve jelenleg is mûködõ, titkosan szervezõdõ társaság
neve, melyek az Egyesült Államok területén mûködnek. 8. Vicc.  9. Valóságos. 10.
Saint (röv.). 11. Én (lat.). 12. Becézett férfinév. 13. Attól fogva. 14.  Csokládébarna …
vagy E155; egy barna színû, a kõszénkátrányból szintetikus úton elõállított
színezõanyag. 15. …-de-France; francia régió, táj.  16. … Holgersson;  svéd mesefigu-
ra, S. Lagerlöf hõse. 17. Nedû. 22. Bátorság. 26. Aroma. 28. Francia kártyával játszott
kártyajáték. 29. Szándék, az a gondolat, mely az akarást irányozza. 32.
Ragadozómadár. 33. Egyiptomi kikötõváros. 34. Finom papírfajta. 35. Tréfás ötlet,
poén. 36. A maki tudományos neve. 39. Tibeti lelki áldás és béke kiterjesztésének
eszköze.  40. … City; amerikai város North Carolina-ban, Wilson megyében.  41.
Csúnya. 42. Viszketést enyhít. 44. Menyasszony. 47. Szeptember. 48. Csapadék. 49.
Kívánó. 50.  Szelenit. 51. Belsõ szerv „maró” anyaga. 52. Jeremiás próféta lakóhelye.
56. Felás! 58. Képernyõ.  59.  Szinültig.  61.  Becézett nõi név . 63. Meglátszik rajta.
65. Toldalék. 66. Piros (ném.). 67. Székesegyház. 69. Ipari növény. 71. Elõddel kapc-
solatos, de egy magyar dokumentumfilm címe is. 73. Gallium vj. 74. Istentisztelet
(röv.). 75. Telesport (röv.).                                                                                        

Regina Brett, 90 éves újságíró írta:
Öregedésem emlékezetessé tételére
egyszer leírtam 45 tanulságot, melyet az
életben felfedeztem. MENNYI IGAZSÁG
VAN BENNE!!!
1. Az élet nem igazságos, de ennek
ellenére jó.
2., Ha tanácstalan vagy, tegyél csak egy

kis lépést.
3., Az élet túl rövid, hogy az idõdet valaki
gyûlöletére pazarold.
4., A munkád nem ápol majd, ha meg-
betegedsz. Ezt a családod és a barátaid
teszik majd, tartsd velük a kapcsolatot.
5., Minden hónapban fizesd be a számlái-
dat.
6., Nem kell, hogy mindig minden vitát

megnyerj, fogadd el, ha nem
értetek egyet.
7., Sírj valakivel, jobb, mint ha egyedül

teszed.
8., Haragudhatsz Istenre, elviseli.
9., Az elsõ fizetésedtõl spórolj a nyugdíjra.
10., Ha a csokiról van szó, hiábavaló az
ellenállás.
11., Békélj meg a múltaddal, hogy a jelent
ne ronthassa el.
12., Nyugodtan sírhatsz a gyerekeid elõtt.
13., Ne hasonlítsd az életed másokéhoz,
nem tudhatod, hogy az õ útjuk mirõl szól.
14., Ha egy kapcsolatnak titokban kell
lennie, te ne legyél a kapcsolatban.
15., Bármi megváltozhat egy szempillantás
alatt, de ne aggódj, Isten nem pislog.
16., Vegyél mély lélegzetet, megnyugtatja
az elmét.
17., Szabadulj meg mindentõl, ami nem
hasznos, szép vagy boldogító.
18., Ami nem öl meg, az valóban erõsebbé
tesz.
19., Sosem késõ, hogy boldog gyermekko-
rod legyen, de a második már csak
tõled függ és senki mástól.

20., Amikor azért kell küzdeni, amire
igazán vágysz, soha ne add fel.
21., Gyújtsd meg a gyertyákat, használd a
szebb ágynemût, vedd fel a drága
fehérnemûd; ne tartogasd különleges
alkalmakra, a ma különleges.
22., Készülj fel mindenre, majd sodródj az
árral.
23., Légy különös most, ne várd meg az

öregkort, hogy lilát hordj.
24., A legfontosabb nemiszerv az agy.

25., Csak te felelsz a saját boldogsá-
godért.

26., Minden csapást az alapján ítélj meg,
hogy öt év múlva számítani fog-e.
27., Mindig az életet válaszd.
28., Mindenkinek mindent bocsáss meg.

29., Hogy más mit gondol rólad, az nem
tartozik rád.
30., Az idõ majdnem mindent meggyógyít,
adj neki egy kis idõt.
31., Bármilyen jó vagy rossz a helyzet,
meg fog változni.
32., Nem kell magad túl komolyan venni,
senki más sem teszi.
33., Higgy a csodákban.
34., Isten Isten miatt szeret, nem azért aki
vagy, vagy amit tettél.
35., Ne vizsgáld felül az életet, jelenj meg

és hozd ki belõle, amit lehet.
36., Az öregedés még mindig jobb, mint

fiatalon meghalni.
37., A gyerekeidnek csak egy fiatalkora van.
38., Végül csak az számít, hogy szerettél.
39., Minden nap menj ki, ott történnek a
csodák.

40., Ha mindenki egy nagy kupacba
gyûjtené a problémáit és másokét is
megnézhetnénk, beérnénk a sajátunkkal.

41., Az irigység idõpazarlás, megvan min-
dened, ami kell.
42., A legjobb még csak most jön.
43., Mindegy hogy érzed magad, kelj fel,
öltözz fel és jelenj  meg.
44., Engedj.
45., Az élet nem masnival jön, de mégis
ajándék.

Kohn megkérdi Grüntõl, mi az a
tõzsde.

Grün:  – Nézd Kohn, nem könnyû
elmagyarázni, hogy te is megértsd.
Tegyük fel, hogy veszel egy tyúkot,
ami aztán tojást tojik. Aztán a
tojásból kikel a csibe, a csibébõl
tyúk lesz, az megint tojást tojik,  ...
abból tyúk lesz, ami megint tojik. És
egyszer csak jön az árvíz és min-
den tyúkot elvisz! És akkor azt
mondod:  „A francba! kacsát  kellett
volna venni!“  Na látod, ez a tõzsde!  

Kocsmai hangulat
Egy vidéki csehóban, egy részeg fickó
kutat a zsebében.
– Megkérdezi tõle a barátja:
– Te komám, mit keresel ilyen izgatot-
tan a zsebedben?
– Csak azt szeretném tudni, szomjas
vagyok-e még?

Költõi gondolatok
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