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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXIV. évfolyam 9/b. szám Szeptember – régi magyar neve: Szent Mihály hava; 
székelynaptár szerint:  Földanya hava.

„... Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami lehetnél! ...“ Dalnoki Jenõ

Kónya Lajos:

A Magyarokhoz

Fõváros, meghajtom fejemet elõtted!
Most lettél e forró napokban honommá,
hogy hûségbõl vérre menõ vizsgát tettél.
Áldjon meg téged a magyarok istene!
Nem szántad magadat halomra követni,
magasra emelted háromszínû zászlónk.
S a megcsúfolt címért szívedre öltötted,
zengvén a szép Himnuszt, az évekig némát.

Verje meg az isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!

Fiatalok, vulkán felcsapó lángjai,
amit ti tettetek legendába illõ!
Láttam szép fejetek fegyverre hajolva
tankok rátok szegzett tûzokádó torkát.
Ültetek füstölgõ falakon, csapzottan,
farkasszemet nézve hõsen a halállal.
Március fiai, októberi ködben,
éjszaka útjain lobogó szép fáklyák!

Verje meg az isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!

Áldott légy, magyar nép, ki a zsarnok ellen
megkínzott szívedet az utcára vitted,
ropogó gerinccel egyenesedtél fel,
az emberség délceg szavait kiáltva,
véreddel írtad le a szabadság nevét – 
áldott legyen fényes forradalmad, nemzet!
Õseidhez méltó tetteid sugárzón
vetõdnek a világ elborult egére.

Verje meg az isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!

Halottak glóriás menete, ti küzdõk,
s ti ártatlan, békés, himnuszra nyílt ajkú
zászlólengetõk! Jajj, hogy mindig a zászlót
s zászlótartót lõtte a janicsár fegyver!
Testvéreink, hõsi halottak, zokogva
tépjük le szívünkrõl a vigasz kötését:
vétkes, ki feledni képes életetek
lengedezõ lángját, végsõ lobbanását!

Verje meg az isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta
s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!

(1956. október 29.)

Nincs 8. szám a nyomdai változatban!

ÕSZKÖSZÖNTÕ SZÜRETI NAP, 
SZÜRETI FELVONULÁS ES BAL

2012. szeptember 29 - én LAKITELEKEN

9 órától  Bacchus borozónál az ÕSZANYÓ várja a vendégeket!

Programjaink: 9 órától III. Õszköszöntõ utcai futóverseny: óvodásoknak, általános
iskolásoknak és felnõtteknek. (Nevezés 8-tól 8.30-ig a Bacchus borozó elõtt.) 

a BACCHUS Borozó udvarában:
w Õszköszöntõ versenyek: Tûzgyújtás a bográcsok alatt, fõzõverseny,
Házi pálinka- és borverseny. A gyõztes elnyeri a "“Vándorfakanál“ és
„Vándorkulacs“ díjat. Tökszépség verseny. A versenyekre a helyszínen lehet
nevezni. A kiírást a lap 6. oldalán lehet olvasni!
w Szõlõpréselés, mustkóstolás és szõlõtaposás
w Eszem-iszom a borozóban és a lakiteleki pékség asztalánál.
a Templom téren: Egész délelõtt Madzag báb együttesbõl Lúdas Mátyás han-
gos, mókás kikiáltása. Jómadarak ijesztgetése; az elõre elkészített madári-
jesztõk elhelyezése a borozó körül, térdíszítés 
w JÁTSZÓ FERTÁLY: népi játszótér, játszóház .
w KISINASOK KÉZMÛVES TANODÁJA: pirogravur, csuhéfonás, agyagozás,
gyöngyözés, termésbábok és papírvár készítés
w SZALMA SZILAHÁZ: Lúdas Mátyás és kisinasai mesélnek, Lufi Bohóc, táncház,
w Póni lovaglás és lovas kocsizás, ló és szamár simogatás.
w Zsákbamacska, sok-sok móka és kacagás.
w 10.30 Emléktáblák avatása

A programok ingyenesen látogathatók!
9-12 óráig a Pulai Sándor Helytörténeti Múzeum a  – Lévai Iskolánál – nyitva lesz!

w 12-13-ig EBÉD birka és marhapörkölt. Jegyek a délelõtt folyamán, a
helyszínen kaphatók.
w 13 óra. Koccintás a lakiteleki szõlõtermelõkért és borászokért, a
felvonulók tánca és éneke a Bacchus Borozó elõtt.
SZÜRETI FELVONULÁS a település utcáin, hintókkal, fogatokkal, sza-
maras fogatokkal. ÚTVONAL: Anna Presszó; Csillag Presszó, Autós Csárda,
Tõserdõ – Sarok Étterem, piactér.
A megállókban fellép: a Kösöntyû Néptánccsoport, a lakiteleki
iskola táncosai és az Apró táncosok az óvodából.
15 órakor Lakitelek Öregfiúk – Délegyháza Végelgyengülés
szüreti mérkõzése a sportpályán.
SZÜRETI BÁL
Este 19-kor a lakiteleki általános iskola  tornatermében

Báli kedvcsináló a Lakiteleki Kösöntyû néptánc csoporttal
Lakoma a jó bor reményében: aperitif, szüreti sültes tál,
vagy vaddisznó pörkölt, sütemény és kávé
A talpalávalót Belicza Bandi és barátai húzzák.
Báli jókedvre derítõ a Délegyházi néptánc csoporttal és
Lúdas Mátyás felnõtteknek szóló meséjével. A bálon
csõszfiúk és lányok vigyázzák a lopkodnivalókat és éjfélkor
értékes tombolákat sorsolunk ki. Asztalt foglalni talán még
lehet Gulyásné Szabó Gizellánál; tel.: 06/30/ 915-8323. 

LEGYEN ÖN IS A VENDÉGÜNK!
Jó szórakozást kíván az óvoda nevelõtestülete és szülõi szervezete!

AZ ÕSZKÖSZÖNÕ SZÜRETI NAPOT LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA ÉS A LAKITELEKI HEGYKÖZSÉG TÁMOGATJA.

„Emeld föl fejedet büszke nép!
Viselted a világ szégyenét!
Emelkedj magasba kis haza,
Te az elnyomatás iszonya!
Emeld föl szívedet nemzetem
Lángoljon a világegyetem!“

KEDVES LAKITELEKIEK,
TISZTELT BARÁTAINK!

ÜNNEPÜNNEPELJÜKELJÜK
EGYÜTT!EGYÜTT!

Az 1956-os Forradalom
és szabadságharc

kitörésének 56.
ÉVFORDULÓJA 

alkalmából FÁKLYÁS
MEGEMLÉKEZÉST

szervezünk a Templom
téri 56’-os kopjafához
2012. október 22-én 

17 órakor.

Az általános iskolások
ünnepi mûsora után

beszédet mond  

Stefka István, 
a Magyar Hírlap fõszerkesztõje.

A Kátay-ösztöndíj átadását
követõen 

az emlékezés koszorúinak
elhelyezése, majd ünnepi

ökumenikus istentiszteleten
könyörgünk az elhunyt hõsök
lelki üdvéért a templomban.

Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!

‘56

56

éve



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Kerekes Jázmin (Rohács Szilvia)
Kecskés Benedek (Lovas Katalin)
Lacza Maja Zsuzsanna (Prógli Nikoletta)
Kiss Marcell Imre (dr. Sütõ Linda)
Kocsis Vilmos Gábor (Kocsis Kitti)
Zérczi Lili (Balázs Eszter Krisztina)
Zérczi Laura (Balázs Eszter Krisztina)
Zérczi Jázmin (Balázs Eszter Krisztina)
Polovits Péter (Hõsi Helga)
Gratulálunk!  Isten él tesse õket!

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

MOLNÁR IMRÉNÉ KOVÁCS MÁRIA MAGDOLNA (1919)

TÓTH ISTVÁNNÉ IGNÁCZ ERZSÉBET (1928)

ZSEMLEVICS JÁNOS ZOLTÁN (1928)

MÉSZÁROSNÉ PAP JUDIT PIROSKA (1940)

LACZKÓ ANDRÁS (1945)

GÁLFI MIHÁLYNÉ DOBOS ILONA (1928)

BENDE JÁNOS ISTVÁN (1944)

FARAGÓ FERENC (1954)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::
Bán Róbert és Magó Adrienn

Dudás Levente és Papp Andrea
dr. Gaál Tibor Pál és dr. Torma Mária Lujza

Harmatos Zoltán és Pongrácz Márta
Varkoy Attila és Tóth Dóra

S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !

LAKITELEKI    ÚJSÁG szeptember2. 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

www.lakitelekma.hu

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

H és SZ délután; K és P délelõtt.

Utolsó menet

In MEMORIAM Zsemlevics János

Az öreg bokszoló már nem áll fel többet,
az utolsó menetben a halál gyõzedelmeskedett.
Sok évtizeddel ezelõtt, amikor aktívan bunyózott,

megszokta, hogy nyílt sisakkal játszott,
szemtõl szembe az ellenféllel, ahogy lenni szokott.

Mindig tudta, ki a barát, ki az ellenség.
De korunk szemforgató világában, 

ahol a pénz maga az isten, 
sose tudhatod, mikor ki támad hátba.

Õ SEM TUDTA! 
Ez okozta vesztét! 

Bár 84 éves volt, élhetett volna még.
Mindig azt hajtogatta, 
akik önzõ érdekbõl,

környezetébõl ellene fordultak, 
azokat „megbünteti a jó Isten“.

Reméljük, így lesz!
Nyugodj békében, Isten veled! 

Barátod:  Sándor

„Bár  múlnak az évek,
hét  éve már  nem vagy ve lünk,
De szívünkben tovább é lsz,
és bárhová nézünk,
csak rád emlékezünk! “

Halálának 
7. évfordulóján 

szeretettel
emlékeznek 

Kalóczné Bartók Erzsébetre
szeretõ családtagjai.

Hegedûs Jánosnak és
feleségének, 

Varga Katalinnak
a 40. házassági évfordulójuk
alkalmából sok örömet és
boldogságot
kívánnak: 

gyermekeik és
családjaik,
valamint 

Varga Mama

„Szívünk egy darabja távozott veled,
hiányozni fogsz, te áldott jó lélek.
Soha nem fogy el bennünk el a szeretet lángja,
mindenki tudja, a kérdésre a választ hiába várja...“

Vasadi Balázs György

halálának 1. évfor-
dulán emlékeznek:

szüleid, rokonok, bará-
taid, Laci, Tibi és Zoli

Hajagos Ferencet

és nejét, 

Hojsza Teréziát

a  
60. házassági évfordulóján

szeretettel köszönti a család

minden tagja.

Sok boldogságot, erõt,
egészséget kívánunk!

Lakitelek ötödik hármas ikrei születtek meg szeptemberben!
Zérczi Lili, Laura és Jázmin jól vannak, már otthonukban élnek. 

A két nagyobb testvérrel
együtt igencsak népesre
gyarapodott a család.  

Egyelõre elkél a szakápoló
segítsége a mindennapok
megélésében... 

Jó egészséget kívánunk a
három babának, legyenek
boldog, kiegyensúlyozott kis
emberkék! S kívánjuk, hogy
ehhez a szülõk meg tudják adni
nekik a feltételeket, jobban
menjen a soruk!! 
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LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldalszeptember

Ismét ÖNHIKI pályázatot nyújtott be a település
Lakitelek Önkormányzatának lehetõsége van – anyagi

helyzeténél fogva – az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ önkormányzatok 2012. évi támogatási rendszerében

mûködési támogatás iránti pályázat benyújtására. Az Önkor-
mányzat ebben az évben három alkalommal pályázhat támogatásra: áprilisban,
szeptemberben és novemberben.

Az áprilisban benyújtott pályázaton Lakitelek 24 millió Ft összeget nyert, mellyel a 2012.
évi mûködési hiányát tudta csökkenteni, az összeget a kötelezõ feladatok finan-
szírozására fordíthatta.

A szeptember 6-i képviselõ-testületi ülésen a képviselõk támogatták, hogy az Önkor-
mányzat az ÖNHIKI második fordulójában is adjon be pályázatot. Az Önkormányzat
jelenlegi mûködési hiánya 31 millió Ft. (Az önkormányzati rendszer alulfinanszírozottsá-
ga miatt az önkormányzatok mûködési hiánya minden évben újratermelõdik.)

A szeptemberi forduló eredménye a következõ hónapokban várható. Elõreláthatólag
az Önkormányzat novemberben is próbál forrásra pályázni feladatai ellátásához.

w w w

Pályázatot írtak ki a temetõ üzemeltetésére
December 31-én lejár a lakiteleki temetõt 2000 óta üzemeltetõ Himalája Blue Kft. önko-

rmányzati szerzõdése. A képviselõ-testület szeptemberi ülésén új pályázat kiírásáról
döntött. Október 1-jéig várják a temetõ üzemeltetésére jelentkezõ pályázók szakmai
anyagait.

A Himalája Blue Kft. 2000 és 2012 között látta el a temetõ üzemeltetési feladatait. Az
Önkormányzat a korábbi 12 éves szerzõdés helyett ezúttal csak 5 évre kíván leszerzõd-
ni a leendõ üzemeltetõvel. (A temetkezésrõl szóló törvény szerint üzemeltetõi szerzõdés
csak 5 és 15 év közötti idõtartamra köthetõ.)

A pályázóknak a szakmai anyagukban fel kell vázolniuk, hogy az 5 éves szerzõdés
alatt milyen változtatásokat szeretnének végrehajtani a temetõben, ezek késõbb a
szerzõdés részét fogják képezni. Az elbírálásnál elõnyt fog élvezni az a pályázó, aki az
elõírtnál több üzemeltetési és felújítási feladatot vállal.

A pályázati felhívás szövege Lakitelek Önkormányzat honlapján olvasható.

w w w

Iskola- és óvodatej program indult Lakiteleken
A Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztoraként a képviselõ-

testület szeptemberben jóváhagyta azt a szállítási szerzõdést, amely révén
megteremtõdött az iskolatej program lehetõsége a lakiteleki és a nyárlõrinci iskolában.

A szerzõdés szerint mindennap friss tejet szállít Lakitelekre egy magyar tulajdonú,
kiskunfélegyházi vállalkozás, a Tejfeldolgozó és Értékesítõ Kft. Hõkezelés után a kapott
tejet minden esetben a Laki-Konyha Kft. szállítja el a lakiteleki iskolásoknak. A program
által a gyermekeknek mindennap lehetõségük nyílik friss tejhez jutni. A lakiteleki iskolá-
sok saját, otthonról hozott bögrébõl isszák a tejet, így a program a lehetõ legjobban
környezetbarát. (Nincs se mûanyag zacskó, se naponta eldobandó mûanyag pohár.)

Az iskolatej program a tanév elsõ napján, szeptember 4-én indult, és a
2012/13. tanév végéig szerzõdés garantálja a fennmaradását. A program
koordinátora a Laki-Konyha Kft.

Október 1-jétõl az iskolatej program mellett óvodatejprogrammal is indul
Lakiteleken. A lakiteleki óvodások eddig hetente háromszor kaptak tejkészítményt (for-
ralt tej, kakaó, vaníliás tej). Ehhez kapcsolódva, az induló óvodatej program keretében a
gyermekek a hét további két napján is tejkészítményhez jutnak: a délutáni uzsonnához
– két alkalommal – egy pohár joghurtot vehetnek magukhoz az ovisok.

Az iskolatejprogram bevezetése nem elõször merült fel Lakiteleken. 2012
áprilisában a képviselõ-testület felterjesztést juttatott el Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszterhez, amelyben a 2012. évi óvoda- és iskolatejprog-
ram szabályozásáról szóló 116/2011. (XII.14.) VM rendelet módosítását java-
solták a lakiteleki képviselõk. Az Önkormányzat eredeti elképzelése szerint
ugyanis a programba bekapcsolták volna a helyi tejtermelõket. A miniszteri
rendelet azonban csak a tejfeldolgozó üzemtõl vásárolt tej iskolába eljut-

tatását támogatta. A rendelet a mai napig nem módosult, ezért lett megkötve
a kiskunfélegyházi vállalkozással a szerzõdés, a lakiteleki és nyárlõrinci gyer-
mekek egészségére.

w w w

Nem lesz több lócitrom!
Erõs kijelentés, azonban a szeptemberi képviselõ-testületi ülés után nem elképzel-

hetetlen. Az Önkormányzathoz korábban több lakossági bejelentés érkezett, miszerint
a lovas polgárõrök vétenek a szabályok ellen azzal, hogy járõrözésük közben lovaik
"szennyezik a környezetet". A lovas polgárõrök viszont a polgárõrségrõl és a polgárõri
tevékenység szabályairól szóló törvény alapján a helyi közrend és közbiztonság
védelme, valamint a bûnmegelõzésben való közremûködés érdekében közterületi
járõrszolgálatot, figyelõszolgálatot látnak el, ami közfeladatnak tekintendõ.

Ezen ellentmondásosság megszüntetése érdekében – mivel mindkét oldal felvetése
jogos – az Önkormányzat és a Polgárõrség együttmûködési megállapodást írt alá. A
Polgárõrség lovasainak feladatellátását az Önkormányzat úgy kívánja segíteni, hogy az
Önkormányzat Településüzemeltetési Csoportja közremûködésével gondoskodik a
lovak által, közterületen okozott szennyezések eltávolításáról, azaz eltakaríttatja azt.

Ez a megállapodás kölcsönösen megnyugtató, ugyanis megszûnnek a lócitromok,
egyúttal megfelelõen biztosítva lesz a lovas polgárõrök közfeladatának ellátása. A
Polgárõrség lovasai elsõsorban a külterületen járõröznek, mûködésük praktikus, ugya-
nis zaj nélkül közlekedhetnek a dûlõutakon, erdõkben, a szõlõk között. (Ahhoz, hogy a
lovak és lovasaik a karámból kiérjenek a külterületre, a belterületi utakat igénybe kell
venniük, ami korábban a probléma forrása volt. A megkötött együttmûködési megál-
lapodás révén a lócitrom-probléma megoldódik.)

w w w

Tanyagondnoki szolgáltatás
A Tanyagondnoki szolgáltatás céljai szerint jelentõs változásokat ered-
ményezne fõképpen az életvitelszerûen külterületen élõ lakosok körében.
A hátrányos helyzetû, szolgáltatás hiányos tanyák esélyegyenlõségét
növeli, az ott élõk életfeltételeit javítja, a közszolgáltatásokhoz való hoz-
zájutás és a szociális alapellátások kiépítését segíti elõ.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
következõ rendeletet alkotta, melybõl néhány fontos részt kiemelünk:
1. §. A rendelet célja, hatálya
(1) A rendelet célja: A szociális alapellátások bõvítése; a tanyás települési
hátrányok csökkentése, a közszolgáltatáshoz való hozzájutás elõsegítése, az
életfeltételek javítása; a település, elsõsorban a külterületen élõ lakosok számára
az alapvetõ szükségletek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz való hozzájutás
elõsegítése; a közösség fejlesztése, a civilszféra erõsítése, jobb életminõség biz-
tosítása, elsõsorban a tanyán élõknek.
(2) A rendelet hatálya: Lakitelek Nagyközség közigazgatási területén,  – életvi

telszerûen (állandó és ideiglenes jelleggel) lakó és tartózkodó személyekre -
terjed ki. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatait Lakitelek Nagyközség
közigazgatási területén látja el.

2. §.Tanyagondnoki szolgáltatás feladatai
A tanyagondnoki szolgáltatás  közvetlen, személyes szolgáltatások körébe     tar-

tozó alapfeladatai:  a közremûködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtás-
ban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; az egészségügyi
ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvosi rendelésre szállítás, az
egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszer-kiváltás és a gyó-
gyászati  segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; az óvodáskorú,
iskoláskorú gyermekek szállítása,így az óvodába, iskolába szállítás, egyéb
gyermekszállítás...
A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes...
A tanyagondnoki szolgálat köteles segíteni a Polgármesteri Hivatal munkáját.

3. §.A tanyagondnoki körzetek.
I. körzet: Felsõalpár 1-91, Kisalpár 1-120, Szikra 1-7.  (305 fõ)
II. körzet: Szikra 55-205, Szikra 228-348, Szikra 207-225 (Kapásfalu) (249 fõ)

A tanyagondnoki szolgálat feladatait a Gondozási Központ keretén belül látja el,
mely intézmény keretén belül a tanyagondnoki szolgálat önálló szakmai
egységként mûködik. 

Varga Zoltán

„VILLANÁSOK“a testületi ülésrõl
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A Gondozási Központ alapító okirata tartal-
mazza a tanyagondnoki szolgálat feladatainak
ellátását. A tanyagondnokokat az önkor-
mányzat képviselõ-testülete nevezi ki, menti
fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Gondozási
Központ vezetõje gyakorolja.
Lakitelek közigazgatási területén a tanyagond-
noki szolgáltatást két tanyagondnok látja el.  

4. §. A tanyagondnoki szolgálat mûködése
A tanyagondnoki szolgálat önálló, részletes szakmai programmal, szervezeti és
mûködési szabályzattal rendelkezik, mely a Gondozási Központ szakmai prog-
ramjához, szervezeti és mûködési szabályzatához kapcsolódik.
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
A tanyagondnokok tevékenységüket tevékenységnaplóban kötelesek dokumentálni.
Az önkormányzat körzetenként 1 db gépjármûvet biztosít. 
5. §. A tanyagondnoki szolgálat igénybevételi rendszere
A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele szóbeli és írásbeli kérelemre
illetve az adott intézmény vezetõjének jelzése alapján történik. Az igényeket
a tanyagondnokoknál vagy a Gondozási Központ vezetõjénél jelezhetik.

w w w

Folyamatosak a fejlesztések, a beruházások

Mint láthatják, a településünk több intézményénél komoly építések, felújítá-
sok, átalakítások folynak. Az energetikai pályázaton nyert összegbõl újult
meg az általános iskola, a tetõzetére napelemek kerültek. Ebbõl nyerik majd
az intézmény szükséges villamosenergiáját – reményeink szerint – olyan
nagy mértékben, hogy még a hálózatba is vissza tudnak juttatni belõle, s nem
kell áramdíjat fizetnie az iskolának...

Építkeznek az önkormányzatnál, a rendõrség épületét is alakítják, a
mûvelõdési ház is átalakul egy kissé. Nyílászárókat cserélnek, tetõzetet újí-
tanak, fûtéskorszerûsítési munkálatokat végeznek. A hatékonyabb fûtéssel, a
jól mûködõ nyílászárók biztonságával költségkímélõ lesz a fûtés, s az új
fûtésmód pedig hatékonyabb, s ezáltal  sokkal olcsóbb lesz a téli üzemeltetés.

Ezek a munkák mind megpályáztatott kivitelezõvel készülnek! 

Volt olyan, aki jelezte nekem, hogy ezt vagy azt a munkafázist, mûveletet nem
így kellene végezni, másként lenne hatékonyabb..., a darunak nem kellene ott
állnia munka nélkül... stb. Biztosan igaza van!
Megkérdeztem sokkal hozzáértõbbet, mint jómagam, hogy valóban rendjén
van-e így, rendben mennek-e a dolgok. Elmondta, hogy sem a daru álláside-
jét nem kell nekünk pluszként megfizetnünk, sem beleszólási jogunk nincs
ahhoz, hogyan oldja meg a vállalt munkafeladatot a vállalkozó.  Neki jól és jót
kell átadnia a megállapított, aláírt szerzõdés szerint. Ha bárminemû probléma
adódna, akkor azért a vállalkozónak kell tartania a hátát, s szavatosságból,
jótállásból megoldania. De elõre nem kell, hogy aggódjunk..., meg vannak
gyõzõdve róla, hogy kiváló minõségû munkát végeznek. Természetesen én is
ebben szeretnék hinni és bízni mindvégig. S erre kérek minden falumbelit is...

Sajnos többen nemtetszésüket fejezik ki az esõelvezetõ csatorna miatt sem.
Meg kell vallanom,  jómagam is aggódva figyelem ezeket a nyitott beton
árkokat, s abban bízom, hogy ez nem marad így!  A napközi elõtt már ott
sorakoznak a fedlapok! Be lesz fedve a kanyarulat!

A tározó tavak léte is aggaszt, hiszen most még
eléggé riasztó a frissiben kiásott nagy gödör! 

De gondolom, nem sok víz áll majd benne, mert sajnos a szárazság sokkal
nagyobb...                                                                   

w w w

És még egy tervrõl:  egy már megnyert pályázatról kell majd még szót
ejteni, mely máris igen sok indulatot váltott ki, ez pedig a körforgalom az ötös
út-keresztezõdésben, a piacnál a Szécenyi úton. Errõl a következõ számban
részletesebben beszámolunk.                                                            Cz.E.

Kedves Olvasók!

FÉLIDÕBEN címen interjút olvashatnak a következõ számban, melyet
Felföldi Zoltán polgármester úrral készítek, mivel „félidõs“ a reg-
nálása a jelenlegi képviselõ-testülettel együtt. 

Ha Önnek is van kérdése, észrevétele, kérem, szíveskedjék eljuttatni az
ismert fórumokon keresztül, hogy rövid idõn belül választ kapjon rá...

Személyesen és postai úton: Lakitelek, Kossuth u. 15. – a szerkesztõség
címén, a fotóboltban, illetve e-mailben: czinege.edit@gmail.com.

Köszönöm.        Czinege Edit szerkesztõ

FOGADÓÓRÁK

drdr. Tóth-Péli E. Tóth-Péli Emõkemõke
jegyzõ

minden kedden 9-12 óráig

FFelföldi Zoltán elföldi Zoltán 
polgármester 

minden szerdán 9-11 óráig

MMadari Andadari Andoror
alpolgármester

elõzetes egyeztetés szerint

A fogadóórára bejelentkezni a
titkárságon lehet személyesen

vagy telefonon (76/449-011).

Megértésüket köszönjük!

Lakitelek Önkormányzata

Tisztelt Ügyfeleim !

Szerdai napokon
9-12-ig

ügyfélfogadást tartok Lakitelek,
Széchenyi krt. 48. szám alatt, a
Polgármesteri Hivatalban. 

w Szerzõdések – adás-vétel; 
w tartás, öröklés, végrendelet...
stb. készítése;  
w perbeli képviselet ellátása.

Telefonszámom: 20/9274-163

Dr Mácsik Tamás ügyvéd

§

Tény, hogy most nem igazán felemelõ látvány ez az 
esõvízelvezetõ csatorna, de nincs még befejezve, látszódnak a
munkálatok nyomai, finomítani kell... A fû is benövi a rézsût... 

A napközi elõtt már jelen-
tõsen jobb a látvány, itt
vannak a fedlapok!

Akire büszkék vagyunk:

Dugár János, a Népmûvészet Mestere

2012. augusztus 16-án Balog Zoltán, az emberi erõforrá-
sok minisztere és L. Simon László kultúráért felelõs
államtitkár augusztus 20. alkalmából közmûvelõdési
díjakat adott át a budapesti Néprajzi Múzeumban. Jelentõs hagyomány-
átörökítõ és értékmentõ tevékenységéért a Népmûvészet Mestere Díjban

részesült Dugár János lakiteleki fazekas-
mester. Munkásságának egyik kiemelkedõ
területe a cserépsípok készítése, amelyben
gazdag formavilágot dolgozott fel.

További munkájához sok sikert, erõt és
egészséget kívánunk! Kívánjuk, hogy minél
többen ismerjék meg legalább a sípjait!
Gyönyörû hangúak és küllemûek!
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Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület hírei

2012. augusztus végén és szeptemberben
nem kellett sok vonulásban részt vennie
egyesületünknek (2 vonulás volt), így koncen-
trálhattunk az ÖTE más tevékenységeire: a tûzoltózenekar
szervezésére és a tûzoltószekér felújítására.

Augusztus 24-én az üdülõterületen, az Nyíl utca elején egy
avartûz kezdett kialakulni, melyet a helyi településõr észlelt, õ
értesítette a tûzoltókat. A helyszínre érkezett a tiszakécskei
tûzoltóság és a lakiteleki önkéntesek a ZIL-131 tûzoltóautóval. A
rövid és gyors munkálatokban négy önkéntes tûzoltó vett részt.

Augusztus 29-én szintén az üdülõterületre, a Gém utcába let-
tek riasztva a tûzoltók. Az egyik üdülõtulajdonos több napja nem
adott életjelet magáról, ezért rendõrök, mentõk és tûzoltók
mentek a házhoz, és feltörték azt. A tulajdonost kórházba kellett
szállítani. A helyiek részérõl két önkéntes tûzoltó jelent meg.

Szeptember elsõ napjaiban aktívan elkezdõdött a tûzoltó-
zenekar szervezése. 1-jén délelõtt az Eötvös Iskolában a
tûzoltózenekar kölcsönös támogatására együttmûködési
megállapodást írt alá Madari Andor ÖTE elnök és Olajos István
iskolaigazgató. Ezen a napon a korábban már zenét tanult fel-
nõttek részére megtartották az elsõ próbát Szõke Ferenc
zenetanár vezetésével.

Szeptember 2-án, az általános iskola évnyitóján nyolc
önkéntes tûzoltó képviselte egyesületünket. Az évnyitón
elhangzott, hogy az egyesület támogatni kívánja azon fiatalok
zenei tanulmányait, akik az iskola rézfúvós tanszakán
szeretnének tanulni. A most kezdõdött elsõ félévben a tandíjuk
50%-át át vállalja az egyesület, a gyerekek elsõ féléves jó
eredménye esetén a második félévben ez az arány nõhet is.

Szeptember 3-án, az elsõ iskolai tanítási napon Szõke Ferenc
zenetanár és két önkéntes tûzoltó végiglátogatta az iskola har-
madik, negyedik, ötödik és hatodik osztályait, és zenei bemu-
tatót, toborzót tartottak a gyerekeknek. Többen jelezték, hogy
muzsikálnának a rézfúvós tanszakon, reméljük kitartóak lesznek.

A gyerekek a rézfúvós tanszakra, a felnõttek a zenekarba,
a zenekari próbákra az Eötvös Iskolában, valamint a tûzoltó
egyesület tisztségviselõinél jelentkezhetnek. A zenekari
próbákat kedd esténként tartják a felnõtt muzsikusok.

Szeptemberben Varga Róbert parancsnok vezetésével
zajlott/zajlik az egyik tûzoltószekér felújítása. Több hétvége,
sok-sok befektetett munkaóra árán reményeink szerint a felújí-
tott szekér a szeptember végi szüreti felvonuláson már a saját
lábán fog menni a fogatok között. Igaz, a rövid idõ miatt még
nem teljes, korhû lesz a helyreállítás, ahhoz további idõre és
munkára lesz szükség.

Megérkeztek a benyújtott pályázataink értesítései. Az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság pályázatán
egyesületünk 719.000 Ft értékben nyert különféle technikai fel-
szereléseket és tanfolyami lehetõségeket, melyek közül a jelen-
tõsebbek: 2 db felújított légzõkészülék, 3 db kézi balta tokkal, 3
db melles csizma, 3 db mászóöv tartozékokkal, valamint 3-3-3 fõ
részére mûszaki mentés géppel alaptanfolyam, hidraulikus men-
tõkészlet tanfolyam, motoros láncfûrész tanfolyam.

A Nemzeti Együttmûködési Alap mûködési pályázatán
1.500.000 Ft támogatásban részesült egyesületünk, mely
összeget fõleg tûzoltó védõruházatra, valamint a technikai fel-
szerelés fejlesztésére fogunk fordítani. (Mindkét nyertes
pályázattal jelentõsen tud fejlõdni az egyesület a felszerelések és
a védõruházat terén, melyekben jelenleg nagy hiány van…)

A tûzoltó egyesületbe folyamatos a tagfelvétel, jelent-
kezni az egyesület vezetõinél lehet.

A tûzoltó egyesület tevékenységérõl a következõ hon-
lapon tájékozódhatnak: 

www.lakitelekMA.hu/tuzoltoegyesulet

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

A HELYI POLGÁRÕRSÉG HÍREI:

Szeptember 21-én este tisztújító közgyûlésre
gyûltek össze a lakiteleki polgárõrök. 
A közgyûlésen módosították az egyesület alapszabá-
lyát, illetve megválasztották a tisztségviselõket négy
éves idõtartamra.

Az elnöki pozícióért két aspiráns versengett, Török
Nándor regnáló elnök, valamint Madari Róbert
egyesületi tag. Török Nándor a szavazás elõtt bejelen-
tette: munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudja tovább
vállalni az elnöki tisztséget, ezért visszalép Madari
Róbert javára. Így a polgárõr közgyûlés – egyedüli
jelöltként – Madari Róbertet választotta meg a
Polgárõrség új elnökévé.

A Polgárõrség két elnökhelyettese közül egyikük a
helyi lovas tagozatot irányítja. A lovas tagozat
irányításával megbízott elnökhelyettesnek a köz-
gyûlés Dobecz Évát szavazta meg. Az egyesület
másik elnökhelyettesi tisztét Török Nándor
leköszönõ elnök elvállalta és meg is választotta a köz-
gyûlés.

Az egyesület tikára Hunyadi Hajnalka lett, gazdasá-
gi vezetõje Szabó Nóra maradt.

Három bizottságot is választott a közgyûlés, szintén
négy éves idõtartamra. A Polgárõrség felügyelõ
bizottságának tagja lett Kis Nándorné, id. Salánki
Imre és Varga Zoltán. A fegyelmi bizottság tagjai
lettek: id. Czinege Sándor, Heinrich Gábor és ifj.
Salánki Imre. A jelölõ és szavazatszámláló
bizottság tagjának a közgyûlés Ágoston
Györgynét, Bencsik Anitát és Müller Ferencet
választotta.

A közgyûlés második felében okleveleket adott át
Török Nándor és Madari Róbert. Húsz éve polgárõr
Bársony László, tizenöt éves polgárõr munkájáért
emléklapot vehetett át Szabó Zsolt. Tíz éves polgárõr
munkájáért szintén emléklapot kapott ifj. Salánki Imre
és Török Mihály.

Kiemelkedõ munkájáért oklevelet vehetett át a
leköszönõ és megválasztott elnöktõl dr. Rácz
Adrienn, Dobecz Éva, Raisz Árpád, id. Salánki
Imre, ifj. Salánki Imre, Keresztúri Dénes és Ágos-
ton Györgyné.

Az Országos Polgárõr Szövetség elnöki dicsére-
tében részesült Heinrich Gábor rendõr zászlós.

A közgyûlés végén az új elnök felvázolta a
Polgárõrség elõtt álló feladatokat, terveket. Madari
Róbert fontosnak tartja a polgárõrök megfelelõ és
folyamatos képzését, a polgárõr igazolvánnyal és
tagsággal járó fegyelem mindenkori megtartását, a jó
kapcsolatok ápolását a különbözõ szervekkel.

A közgyûlést követõen – a II. Tõserdei Lovasnap szer-
vezõinek meghívására – a rendezvényben közremû-
ködõ polgárõrök, lovasok és tûzoltók közös vacsorán
vettek részt a Tõsfürdõ Grill Terasz nevû büféjében.

A polgárõrök – autóval – minden éjjel, saját szabad-
idejüket feláldozva próbálják óvni Lakitelek bel- és kül-
területi lakosainak vagyonát, továbbá a helyi szóra-
kozóhelyek környékén a közbiztonság  fenntartását.

A Polgárõrségbe való belépésrõl, tagfelvételrõl
érdeklõdni lehet Török Nándor elnöknél: 
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TISZTELT 
KISGYERMEKES

ANYUKÁK!

Szeretettel várjuk gyermekeiket a
lakiteleki bölcsõdében!

A bölcsõde szakszerû szolgáltatást nyújt a
kicsik számára, azon túl gyönyörû
környezetben rengeteg játék mellett tölthetik el
napjaikat. Megismerkedhetnek sok mondóká-
val, verssel, körjátékkal, mesével. Közösségben
ünnepelhetnek, játszhatnak.

Jöjjenek hát, mi szeretettel, és örömmel vár-
juk a kicsi gyermekeket!! 

Nagy változás történt, hiszen ettõl a
nevelési évtõl már egy éves kortól „to-
tyoghatnak“ a kicsik a bölcsiben.

Bölcsõdei kisgyermeknevelõk

Tisztújítást tartott a
Faluszépítõ Egyesület

Szeptember 15-én tisztújító közgyûlést tar-
tott a Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület. A
közgyûlésen Lõrincz István elnök bejelen-
tette: nem kíván újraindulni az elnöki tiszt-
ségért, melyet 2004 óta töltött be. A
Faluszépítõ Egyesület tagsága az
egyesület elnökévé Varga Zoltánt, al-
elnökké Erki Tibort, titkárrá ifj. Verzár
Csabát választotta. 

Az egyesület továbbra is részt kíván venni
Lakitelek településszépítésében, környezet-
és természetvédelmében, a szellemi és
épített örökség helyi védelmében, valamint a
turizmus fejlesztésében.

Lõrincz István munkáját köszönjük, s
kívánjuk, hogy erõben, egészségben
töltse mindennapjait. Agilisságára és
segítségére továbbra is számítunk.

HARMADIK õszköszöntõ utcai
futóverseny Lakiteleken! 

2012. zeptember 29.

Ki korán kel,…gyõztes lehet a futóversenyen!

Reggel 8-8.30-ig lehet nevezni a Bacchus udvarban, a
verseny 8.30-kor indul. 

Elsõként az óvodások veszik fel a nyúlcipõt, majd az
alsó tagozatos fiúk, lányok. Õket a felsõ tagozatos fiúk
és lányok követik. Végül pedig azok futnak, akik az
elõbbi korcsoportba már nem férnek be.

Rajtpisztoly nem lesz, helyette a kisbíró karikás ostor
csapására indul a rangos esemény. A futóversenyen
nevezési díjat nem kell fizetni, pénzdíjat sem lehet
nyerni, de aki itt fut, az biztosan egészségesen köszön-
ti az ÕSZT és az elsõ három versenyzõ futamonként,
arany, ezüst és bronzérmet vihet haza.

Korcsoport Távok
Óvodás 300m
Alsó tagozatos iskolás  600m
Felsõ tagozatos iskolás 18 éves korig 1500m
Felnõtt 18 év felett 3000m
Egészséges szép õsz napot  k ívánunk!

 



Idõsek Napja 2012. szeptember 21.

Egy település életét érintõ „nagy“ rendezvény megszervezése nagyon sok
embernek ad munkát. S hogy mennyire lesz sikeres? Nemcsak a szervezésen
múlik, hiszen lehet jó a szervezés, ha csak 20-30 ember jön el a meghívásra, de
ha sokan fogadják szeretettel a meghívót, akkor jó. 

A bevezetéssel azt szerettem volna elmondani, hogy megköszönjük azok
munkáját, támogatását, az idõsek iránti tiszteletét, akik dolgoztak, szerveztek,
adakoztak az Idõsek Napja sikeres megrendezéséért. Végtelen hálával
köszönöm meg mindazok jelenlétét, akik eljöttek, velünk voltak ezen a
délutánon. Ajándék volt a mosolyuk, a nevetésük, a tapsuk; ajándék volt az
együtt töltött idõ. 

És hiányoztak azok, akik nem voltak velünk... 

Egy egészségében megrokkant, vagy egy nyugdíjas kort elért ember – végte-
len sok terhet, fájdalmat, szomorúságot hordoz a lelkében. Hosszú évek
küzdése, munkája nem múlik el nyomtalanul.  Egy ilyen nap, egy ilyen ünnep,
együtt töltött pár óra, talán segít feledni mindazt a sok nehézséget, rosszat –
hacsak kis idõre is –, amit megéltek. 

A mûsorban szereplõ ovisok (Pillangó csoport – Bohácsné Ági óvónéni
vezetésével), a zeneiskola citera tagozatos növendékei (felkészítõ: Vadas
László) a Tiszakécskei vendégciterások, az ifjúsági néptánc csoport
(Felkészítõik: Sallai házaspár) a Kösöntyû néptánccsoport  (3 párosa) és
nem utolsó sorban Belicza András és Dávid Orsolya szívbõl jövõ, végtelen
szeretettel, lelkesedéssel teli elõadása, szereplésük, énekük, táncuk, hang-
szeres játékuk, mindenkit magával ragadott. 

A nézõk kipirultak, mosolyogtak, tapsoltak, énekeltek, lelkesek és hálásak
voltak. Büszkék voltak a kicsikre, a nagyobbakra, a nagyokra, akik hozzájuk tar-
toznak, értük, nekik szerepelnek. Köszönjük. 

Hosszú évek óta a Mûvelõdési Ház vezetõje az Önkormányzat támogatásával
rendezte Lakiteleken az Idõsek Napját. 

Most az élet, és  a Mûvelõdési Házban folyó felújítási munkák úgy hozták, a
Gondozási Központ kertje lesz a rendezvény helyszíne. A Jó Isten szeretett ben-
nünket, mert az esõs, hideg napok után, erre a napra, napsütéses jó idõt hozott. 

Végtelen hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik támogattak ben-
nünket süteménnyel, üdítõvel, borral, tombolatárggyal, gyümölccsel, asz-
taldíszekkel, kenyérrel, ennivalóval, és a mindezekhez kapcsolódó munkával. A
bentlakók közül Tóth Jánosnak, Váradi Sándornénak, Gecse Imrénének. A
lakók hozzátartozói közül Bódi Károlynak, Csille Lajosnak, Szentirmay
Tamásnak, Miklovics Tibornak és Miklovicsné Mihók Irmának. Az otthon
dolgozói mindannyian sütöttek, vásároltak, hoztak, adtak. S a település lakói és
vállalkozói: Dóra Market Kft, Lakiteleki Takarékszövetkezet, Familia ABC
(Papp Istvánné), Antológia írószer (Erki Tibor), Nagy Péterné Erzsike,
Nedelen Lászlóné, Vargáné Bodor Judit, Hajagos Pálné Éva, Pulai Sándor,
Pótári Béla, Bakó János, Madari Andor, Szabó János, Papp Kálmán és
családja, Magyar Pékség, Varga Lajosné Irénke, Dombi Jánosné, Németh
Józsefné és Németh Ferenc. Németh Ferencné Erzsikének hálásak
vagyunk azért is, hogy a házigazda szerepet is felvállalta, fogadta a
vendégeinket. Külön köszönjük az egész napi segítséget, a szép asz-
taldíszek készítését Iviczné  Ézsiás Györgyinek.  

A vendéglátáshoz felszolgált hidegtálat, franciasalátát, zöldséges burgonyát a
Laki-Konyha Kft. (Tóthné Balla Mária és munkatársai készítették). Köszönjük a
munkájukat és az ízletes ennivalót.

A bográcsban fõtt halászlét Tigyi István és Péter Gábor (a hozzávaló halat,
készítéshez szükséges anyagokat felajánlotta) készítették. Köszönjük a nagyon
finom halászlét (mindenki mondta, hogy nagyon jó volt) és a felajánlást.

A hidegtálas vendéglátás költségeit a Mûvelõdési Házon keresztül az Önkor-
mányzat fedezte. Köszönjük. 

A rendezvényt Felföldi Zoltán Polgármester Úr nyitotta meg, majd három,  a
közeljövõben nyugdíjba-, rokkant nyugdíjba vonult, ill. vonuló közalkalmazottnak
köszönte meg a közösségért végzett munkáját, azokat az éveket, amellyel
Lakitelek lakosságát, az itt felnövõ nemzedéket, az itt egészségügyi ellátásra
szorulókat, a itt gondozást-, ápolást igénylõkre áldozták életük sok-sok évét:
Erkiné Jolika, Pécsiné Csöpi, és Szentirmainé Ilike.

A rendezvény minden
résztvevõjének köszönetét, jó
kívánságát szeretném ezúton
is továbbítani. 

Sajnos – itt és most kell az
érintettektõl bocsánatot kér-
nem – , hogy külön meghívó nem készült a részükre, nem jutott el hozzájuk.
Kérem, hogy a jó szándékot, azt a tisz-teletet értékeljék, ahogyan ez a szál virág,
ez a köszönet itt Polgármester Úrtól elhangzott. (Részemre jó lecke, és
emlékezetesen keserû pillanat marad ez a hiba...)

Köszönjük Kökény Imrének, Molnár Lászlónak, Czinege Orsolyának, a
Mûvelõdési Ház  dolgozóinak (fõként Gabikának a szervezést, az
intézkedéseket, toborzást, agitálást), a TÜCS Vezetõjének, Tornyi Gyulának és
munkatársainak, a Gondozási Központ dolgozóinak a helytállását. 

Köszönöm mindenkinek a részvételt, aki hozzájárult e délutá
sikeréhez. 

Fõként köszönet illeti Dávid Orsolyát, aki a rendezvény, házigazdája volt, s
„lelke“ a napnak. 

Hálás vagyok a Képviselõ-testület Tagjainak, akik meghívásunkat elfo-
gadták, és megtisztelték ünnepségünket jelenlétükkel.  

Kívánom még nagyon sok hasonlóan szép napot érjünk meg együtt, erõben,
egészségben.                                                              Tigyi Istvánné, intézményvezetõ

(A rendezvényen valaki elveszített egy mágneses karkötõt, vagy nyaklán-
cot. Az intézményben Fekete Ferencnétõl átveheti.)
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Hírek az Idõsek Otthonából, a Gondozási Központból…

MEGHÍVÓ!

2012. november 05-én délelõtt 10 órakor a Gondozási Központban
Halottak Napi  megemlékezést tartunk az intézményben elhunyt idõsek
emlékére, és az ott élõ emberek hozzátartozóiért. 

Várjuk azokat, akiknek hozzátartozója, szerette, szomszédja vagy
közeli ismerõse élt és hunyt el az intézményben, és velünk együtt
elmondana egy imát. 

Végtelen szomorúsággal vettünk búcsút Gálfi Mihálynétól, és Kelemen
Lajosnétól, akik az utóbbi egy hónapban az intézményben elhunytak.
Nyugodjanak Békében! 

Az Õszköszöntõ Szüreti Napon negyedik alkalommal
rendezzük meg a TÖK SZÉPSÉG KIÁLLÍTÁST. (29-én!) 

Jöhetnek a sütõtökök, a dísztökök, a kicsi tökök és a nagy tökök,
melyeket szombaton reggel 10 óráig a Bacchus borozóhoz várjuk. 

A legszebb tökre a helyszínen mindenki szavazhat.  Az a tök,
amelyikre a legtöbben szavaznak, elnyeri a TÖKKIRÁLY  címet, gazdája pedig a
tökkorona tulajdonosa lesz. A koronát 12 órakor a szüreti kisbíró adja át. 

Adjon esélyt a cím elnyerésére, ne maradjon ki egyetlen szép tök sem Lakiteleken
ebbõl a jó mókából.

FÕZÕVERSENY is lesz  szept. 29-én!
Egyre többen jönnek ki az Õszköszöntõ Szüreti Napon családjukkal,

baráti társaságukkal és neveznek a fõzõversenyre. Erre biztatjuk most is
azokat akik szeretnek finomat fõzni és enni. A nevezõket a szüreti bíróné
várja 8.30-ig.  Igyekezni kell a tûzgyújtással, hogy a finomságok
legkésõbb 12 órára elkészüljenek, ekkor lesz ugyanis a zsûrizés. Bizony-bizony, itt
nem csak a részt vétel a fontos, hanem az is, hogy mi fõ a bográcsban. Na nem a
zsûri miatt, hanem a barátok, a családtagok és a jó hangulat miatt. Nagy szeretet-
tel várjuk a fõzõket! 

 

A BOR és a PÁLINKA versenye se marad el... 
Ezek is versenyre kelnek az Õszköszöntõ Szüreti Napon. A

versenyt szüreti kisbíró felügyeli. Nála lehet nevezni 11 óráig.
Árkus szemekkel figyeli majd a zsûri tagjait, hogy csak is kóstol-
gassák a finom nedûket. Az eredményhirdetésre még az ebéd
elõtt sor kerül. Várjuk a házi készítésû borokat és a hazai gyümölcsbõl készített
pálinkákat! Nagyon reméljük, hogy a vándorfakanál mellett a vándorkulacs is
gazdára talál. Mindenképpen gyõzõdjön meg ezekrõl szept. 29-én!!!

 



Kedves Olvasóink!

A 2012-2013-as tanév nyitó értekezletét augusztus 30-án tartot-
tuk iskolánkban. A munkaközösségek elképzeléseibõl összeállí-

tottuk az esztendõ munkatervét. Szeptembertõl lépnek a Nemzeti köznevelési
törvény rendelkezései, melyek munkánkat több tekintetben is átformálják:

Elsõ, ötödik és kilencedik évfolyamokon mindennapos testnevelést vezetnek
be az iskolákban. Ebben a tekintetben nyárlõrinci tagintézményünk két évtized-
del, a lakiteleki iskola pedig egy esztendõvel jár a jogszabály elõtt. Elõnyünket
növeli, hogy tanulóink nem csupán az elsõ és ötödik osztályban, hanem minden
évfolyamon részesülnek a mindennapos testnevelésbõl. 

A törvény rendelkezése szerint a gyermekek tankötelezettsége 16 éves korukig
tart. Ezt követõen sem kell kimaradniuk az iskolából, de lehetõségük lesz tanul-
mányaik befejezésére és a munkába állásra.

Szeptemberben megjelennek a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó kerettan-
tervek minden mûveltségterületre, tantárgyra, s ezek alapján december végéig
kell elkészíteniük az iskoláknak helyi tanterveiket. 

2013. január 1-tõl az iskolák állami irányítás alá kerülnek. A pedagógiai
munka összehangolását, ellenõrzését, irányítását tankerületek végzik majd, ezek
területe, joghatósága pontosan megegyezik majd az újra felálló járásokéval. A
3000 fõnél kisebb települések iskoláinak fenntartását (fûtés, világítás stb.)
automatikusan átveszi az állam, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja
majd el a feladatot. Az önkormányzat azonban dönthet úgy is, hogy a fenntartás
terheit visszaveszi az államtól. A 3000 lakosnál népesebb települések – Lakitelek
is – saját maguk tartják fenn iskoláikat, õk viszont ezt a terhet nehéz pénzügyi
helyzetükre tekintettel átadhatják az államnak.

Mivel 2013 januárjától Nyárlõrinc és Lakitelek más-más járásba kerülnek,
valószínûleg a közoktatási intézményfenntartó társulás is felbomlik. Éppen
ezért a helyi tantervek kialakításának nagyon fontos munkáját az iskolák
tantestületei úgy végzik el, hogy a késõbbiekben az önálló mûködés
feltételei a nevelésben és az oktatásban megvalósíthatók legyenek.

Szeptember 2-án tanévnyitó ünnepségünkön a Vargáné Darabos
Márta által vezetett 1. a osztály 25, a Balog Erika és Rácz Zsuzsanna
által irányított 1.b osztály 26 kisgyermeke harangozta be magát az
iskolába. Velük együtt 416 gyermek kezdte meg a tanévet.

A jubileumi tanévnyitó ünnepségen sok olyan pedagógust, régi diákot köszönt-
hettünk, akik az 50 esztendeje átadott „emeletes iskola“ tanárai, növendékei
voltak. Az iskola legelsõ pedagógusai közül már nagyon kevesen vannak
közöttünk, de Kotvits Jánosné, Marika néni itt volt az ünnepségen.
Külön öröm, hogy az Ausztráliában élõ Novák Márta is épp Lakiteleken
tartózkodott, s eljött a tanévnyitóra. Az iskola folyosóján Szelesné Kása Ilona és
Vass Anikó készítettek kiállítást az 50 esztendõrõl, melyet olvasóink is
megtekinthetnek.

Az új tanévben két új pedagógust köszönthetünk intézményünkben.
Hegedûsné Szikszai Márta a megyei szakszolgálat alkalmazásában gyógytest-
nevelõként segíti gyermekeinket, iskolánk kötelékében pedig 1-5. osztályig az
úszásoktatást végzi. Retkes Tibor tanár úr a felsõ tagozatosok számára tart test-
nevelés órákat, ezeken kívül alsósaink és felsõseink számára sportszakköröket
vezet. Már meg is kezdõdtek az atlétika és a szalagos rögbi foglalkozások. Ez
utóbbi még nem szerepelt a lakiteleki iskola kínálatában, de Tibi bácsi elõzõ
munkahelyein mindig országos diákolimpiai gyõzelemre vezette csapatait e
sportágban. Reméljük, így lesz ez nálunk is.

Harmadik osztályosaink számára szeptember 11-én kezdtük meg a
lovaskultúra oktatását a Népfõiskolán lévõ lovardában. A gyermekek ingye-
nesen, tanrendbe illesztve keddenként és csütörtökönként lovagolhatnak Dobecz
Éva vezetésével, aki nagy hozzáértéssel és türelemmel foglalkozik velük. Az elsõ
tapasztalatok nagyon kedvezõek, a gyermekek hatalmas lelkesedéssel kezdtek
munkába, az órák végén nehéz visszaterelni õket az iskolapadba. (Képeket a lap
12. oldalán láthatnak!) Más évfolyamokra járó diákjainknak lovas szakkört
szervezünk, örömmel várjuk a jelentkezõket! Heti egy alkalommal 3 órányi
elfoglaltságot biztosítunk hétfõi vagy szerdai napokon, havonta 4.000Ft-ért.
Jelentkezni az osztályfõnököknél és az iskola titkárságán lehet.

A tanév elsõ heteiben délutánonként gyönyörû muzsikát hallhattak az iskola
folyosóin sétálók. Fülei Balázs zongoramûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti

Egyetem fiatal tanára családjával néhány hetet településünkön töltött, s többször
is nálunk gyakorolt következõ koncertjeire. A világ szinte minden jelentõs han-
versenytermében önálló koncerteket adó kiváló pianista szeptember 10-én a 6.a
és b osztályosoknak tatott rendhagyó órákat Liszt, Chopin, Beethoven, Kodály
zenéjét mutatva be nékik.

A TÁMOP 3.1.7 pályázat eredményeként iskolánk felsõoktatási gyakorló-
helyként is mûködhet majd. Szinte minden esztendõben ismerkednek nálunk a
pedagógus hivatással tanító és tanárjelöltek. Jelenleg ketten töltik nálunk
pedagógiai gyakorlatukat. Pászti Nikolett tanító-angol mûveltségterületen,
Egei Erzsébet tanító-magyar mûveltségterületen készül diplomázni. Bízunk
benne, hogy szép éveket töltenek majd a pályán!

Iskolánk szülõi közössége szeptember 14-én tartotta elsõ megbeszélését. Az
elõzõ esztendõ beszámolóját a leköszönõ elnökség nevében Dakóné Harkai
Csilla terjesztette elõ. Ennek elfogadását követõen az új elnökség
megválasztására került sor. A szülõi munkaközösség vezetõi lettek: Dakóné
Harkai Csilla (6. a), Jakabné Deák Ildikó (3. a), Kordik Andrea (8. c),
Kovácsné Kupeczki Anett (3. c), Lovas Ferencné (8. c), Verzár Csabáné (7. c).
Köszönjük minden szülõ munkáját, akik a korábbi tanévekben segítették
iskolánkat. Kérjük, hogy ebben az esztendõben is támogassanak bennünket!

Szeptember 15-én Csányi János tanár urat köszöntöttük 80. születésnap-
ja alkalmából. Iskolánk legendás hírû nevelõjét Lakitelek Önkormányzata már-
ciusban Pedagógiai díjjal tüntette ki, most pedig a sportpályán regionális íjász-
versenyt rendeztek tiszteletére. János bácsi a hatvanas években kezdte
íjászkodásra nevelni a lakiteleki gyermekeket, s kevés olyan család van
községünkben, amelyben ne ápolnának szép emlékeket a Pajtás-kupa
versenyekrõl, a tõserdei, budapesti sikerekrõl. Isten éltesse tanár urat sokáig
erõben, egészségben!

A Lakiteleki Iskoláért Alapítvány hírei

Az iskola alapítványának kuratóriuma szeptember 18-án tartott ülésén
beiskolázási támogatási kérelmekrõl döntött. Az Alapítvány fennállása során
sosem kértek még ennyien támogatást. Az elõzõ hetekben a halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók számára nyert állami pályázatból már közel hetven
gyermeket segítettünk ruha és tanszervásárlással, de rajtuk kívül újabb 75 gyer-
mek számára kértek szegítséget a szülõk. Nagyobb részben az alapítványi,
kisebb részben az állami pályázati keretbõl mintegy 900 ezer Ft támogatást nyúj-
tottunk a családoknak. Nem csak a rászoruló gyermekek száma, hanem a támo-
gatás összege is rekordnagyságú volt. 

Mindazok, akik támogatásukkal segíteni tudnak alapítványunk vagyonának
gyarapításában, a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett  52000018-13100076
számú számlánkra fizethetik be adományaikat. Köszönjük szépen a segítséget!

SULIBAZÁR
Az Eötvös Iskola Szülõi Munkaközössége 2012. október 13-án, szombaton

SULIBAZÁRT hirdet az iskola tornatermébe. Tisztelettel kérjük azokat, akik
bármilyen jó állapotban lévõ használati tárgyat, könyvet, játékot, cipõt
(ruhanemût NEM kérünk!) felajánlanának a börzére, hozzák be adományaikat
az iskolába. Ezeket október 12-én, pénteken 15 órátó 18 óráig gyûjtjük a tor-
nateremben. A felajánlott tárgyakat másnap délelõtt bocsátjuk áruba. A bevétellel
az SZMK céljainak megvalósítását szeretnénk segíteni.

Még lehet jelentkezni 
a gimnáziumi osztályokba a Népfõiskolán!

Szeretettel várjuk mindazokat, akik érettségizni szeretnének! A kecskeméti
Németh László Gimnázioum és a Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány által
mûködtetett felnõtt gimnáziumban ebben a tanévben 9. és 11. évfolyamok indul-
nak. 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!

N e  f e l e d j e,  i s ko l a i  k é p e k  a  12 .  o l d a l o n  l á t h a t ó k !

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató

LAKITELEKI    ÚJSÁG 7. oldalszeptember



Magyar Szent Család zarándoklat
2012. augusztus 25-26.

Családjaink, közösségeink, hazánk és nemzetünk
lelki megújulásáért imádkoztak Szent István, és a
Magyar Szent Család közbenjárását kérve azok a
lakiteleki, nyárlõrinci, szentkirályi gyalogos zarán-
dokok – mintegy 30-an –, akik augusztus 25-én éjjel
11 órakor indultak a szentkirályi templomból és a
lakiteleki, valamint nyárlõrinci templom érintésével

30 és fél kilométer megtétele után érkeztek vissza délelõtt 10 órára, a szenkirályi
búcsú ünnepi szentmiséjére. Az eseményrõl az Új Ember katolikus hetilap és a
Magyar Kurír katolikus hírportál is beszámolt. Büszkék lehetünk rá, hogy a zarán-
doklat kezdeményezõi – Rozsnyói Ákos és Szuetta Béla – lakitelekiek.

Az éjszakai zarándoklat résztvevõi a szenkirályi templomban.

„Csak vándorolunk az éjben...“
(Gondolatok az éjszakai zarándoklatról)

Az induláskor, éjjel fél 12-kor a hold már lenyugodott, csak a csillagok világítot-
tak, mutatták nekünk az utat. Szentkirály fényei után elég gyorsan megszokta a
szemem a csillagfény erejét. Elöl a zarándok kereszt, melyen öt apró fénypont
világított. Mutatta nekünk az utat. Mondtuk a rózsafüzért. Magam sem értettem, de
tudtam normálisan járni. Nem okozott gondot a földút egyenetlensége, a gödrök és
buckák. Néztem a csillagokat: Nagy Göncöl, Hattyú, Fiastyúk, a Tejút, mind
tökéletesen látható. És közben imádkoztam.

Az erdõbe érve már egy kicsit sötétebb volt, a fák kissé leárnyékolták a csillagok
fényét, de ezt is pillanatok alatt meg lehetett szokni. A csillagok helyett most csak
a kereszt adta meg az irányt. Azt sem értettem, hogy a keresztvivõ hogyan találta
meg a helyes utat. Mert én tudtam a kereszt fényét követni, de õt mi vezette? 

És újra rózsafüzér hangzott. Az éj sötétjében, amikor nem láttunk, ez az ima
volt, amit mindenki tudott mondani. Most a fájdalmasnál tartottunk. „...vérrel ve-

rejtékezett, ... megostorozták, ...tövissel koronázták, ...a keresztet hordozta, ...
keresztre feszítették.“ Annyira benne volt a levegõben a szenvedés, a fájdalom, a
kereszthordozás. Túl voltunk már a zarándokút egyharmadán. Mély, puha homok,
lábunk által felvert hatalmas por, fülledt meleg éjszakai levegõ. Sokan éreztük már,
hogy vannak lábaink, amik nem mindig úgy mozdulnak, ahogy szeretnénk. 

És az Úr Jézus? – jutott eszembe. Én bármikor megállhatok, kérhetek segít-
séget, de Õ nem tehette meg ezt. Verejtékeznie kellett, tûrnie a fájdalmakat, mega-
láztatásokat, és vinnie a keresztet – miattunk. Parányit átéreztem nagypéntek kín-
jait, szenvedését. És ránézve a kereszt fénypontjaira, az ima közben megértettem:
kereszt és imádság nélkül sötétben botladozunk életünk útján, de rátekintve a
keresztre, fohászkodva Istenhez, felajánlva a nehézségeket, elmúlik a fájdalom,
könnyebb a lépés, nincs szúrós gaz, tövises akác, az út világos és egyenes.  

Kapásfalu házai mellett haladtunk el, morzsoltuk a rózsafüzért. Látva az éjsza-
kában pihenõ házakat, eszembe jutott egy több évtizede olvasott könyv pár mon-
data, amely a trappista szerzetesek életét mutatta be: „Hajnali kettõ. Végig a vilá-
gon ezer és ezer kolostor ablaka kigyúl, sápadt kis novíciusok és kiaszott öreg
fráterek zuhannak a padlóra és a zsolozsmázás elkezdõdik. A távoli városokban
és a tengerpartok mentén nyugodtan táncolhat az önfeledt tömeg, ... amíg kigyúl-
nak a kolostorablakok, amíg matutinumra sietnek néma szerzetesek, amíg
Anselme atyák és Robert atyák élnek és imádkoznak, Isten haragja nem roppant-
ja össze ezt a nyomorult Földet, amely vadul száguld az éjszakában.“

Ott, abban a pillanatban nagyon boldog voltam, hogy egy kicsit én is kivehetem
a részem a szerzetesek virrasztásából. Éreztem, hogy az otthon maradók álma
most nagyon békés. Mert van egy maroknyi lelkes csapat, aki értük is elindult, hogy
engeszteljen, kérje a Magyar Szent Család közbenjárását.    (K.)

A szentmise értékei

Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos,
melyet halálod után ajánlanak fel érted mások. A szentmise sok mulasztásodat és
hanyagságodat pótolja. A szentmise eltörli bocsánatos bûneidet, melyeket
sohasem gyóntál meg.

Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatodat muta-
tod be az Úr Jézus szent Emberségének. Minden szentmisével buzgóságod
szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet. Sok veszély-
tõl és szerencsétlenségtõl szabadulsz meg. 

Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál.
Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid.
Minden szentmise új dicsõséget szerez számodra az égben. Minden szentmisén
való részvételeddel megrövidíted a tisztítótûzben viselendõ szenvedéseidet,
melyek különben reád várnak. A szentmisén való részvételeddel a lehetõ legna-
gyobb segítséget nyújtod a tisztítótûzben szenvedõ lelkeknek – különösen, ha
értük ajánlod fel részvételedet. 

A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félõ tisztelettel van-
nak jelen az isteni áldozatnál. A szentáldozás során felbecsülhetetlen értékû
kegyelemben részesülsz. A sátán gyengébb lesz veled szemben. 

A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerõsít az égben is.
(Várd meg az áldást türelemmel!) 

Szeretettel ajánlom átelmélkedésre! (fr. Barsi Balázs OFM)

Anyakönyvi hírek

Még augusztus végén volt a keresztelõje Lantos Lénának, akinek szülei:
Lantos Mihály és Sipos Éva.

Szeptember 16-án Cseh Krisztián ( Szabó Zsolt, Bende Ildikó) és Szabó Zsolt
(Cseh János Tamás, Rácz Ilona) részesült a keresztség szentségében.

Gálfi Mihálynét és Faragó Ferencet kísérték utolsó útjára a hozzátartozóik.

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

„Az Úr kedvében járok az élõk földjén.“ (Zs.: 114,9)
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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

„BOLDOGOK, AKIK MEGTARTJÁK AZ Õ PARANCSOLATAIT.“ ( Jel 22,14/a.)

LAKITELEKI    ÚJSÁGszeptember 9.oldal

A  TÍZPARANCSOLAT
20,1-17.)

(rövidített verzió)

1.   Én az ÚR vagyok a te Istened… 
Ne legyen más istened rajtam kívül!

2.   Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot… 
Ne imádd és ne tiszteld azokat!

3.   Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét!
4.   Emlékezzél meg a nyugalom napjáról és szenteld meg azt!
5.   Tiszteld apádat és anyádat!
6.   Ne ölj!
7.   Ne paráználkodj!
8.   Ne lopj!
9.   Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!
10. Ne kívánd azt, ami a te felebarátodé!

„Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekrõl
azt parancsolta Istenetek, az Úr, hogy tanítsam meg nektek… Szeresd
azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes
erõdbõl!  Tartsd meg ezeket te magad, fiaid és unokáid életed minden
napján, hogy hosszú ideig élhess, és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod
legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, amelyet
megigért  neked  atyáid Istene, az Úr!  Maradjanak meg szívedben ezek
az igék…ismételgesd azokat fiaid elõtt, beszélj azokról akár házadban
vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, vagy fölkelsz. Kösd azokat jelként a
kezedre…írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!“

„Ha majd a jövõben megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, ren-
delkezések és döntések ezek, amelyeket megparancsolt nektek
Istenetek, az Úr, akkor így felelj fiadnak:  

A  fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de kihozott bennünket az Úr
Egyiptomból erõs kézzel. Az Úr nagy és veszedelmes jeleket és csodákat
vitt véghez a fáraón és egész házanépén a szemünk láttára. Minket pedig
kihozott onnan, hogy bevigyen arra a földre, amelyet esküvel igért
atyáinknak, hogy nekünk adja azt. Az ÚR megparancsolta nekünk, hogy
teljesítsük mindezeket a rendeléseket, és féljük az Urat, a mi Istenünket,
akkor jó dolgunk lesz mindenkor, és éltet bennünket az Úr, ahogyan van
ez ma is. És igazak leszünk az Úr, a mi Istenünk elõtt, ha megtartjuk és
teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket Õ parancsolt
nekünk.“ (5Mózes 6. fejezetbõl válogatás)

„Akinek van füle,  hallja meg,
mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!“

( Jel 2,7. 11. 17. 29;  3,6. 13. 22. )

VASÁRNAPI GYERMEK-ISTENTISZTELET

Szeretettel várjuk ebben az évben is gyülekezetünk gyermekeit, minden
vasárnap 9 órára a gyülekezeti terembe. Kísérjük bátran gyermekeinket,

unokáinkat erre az alkalomra, hiszen, amíg a felnõtt istentisztelet tart a
templomban, addig a gyermekekkel nekik megfelelõ módon foglalkozunk. 

Fontos, hogy már gyerekkorban kialakuljon bennük az éhség Isten igéje
iránt, a heti feltöltõdés, a közösség élménye iránti vágy. Nagy öröm szá-
munkra, amikor a nyári táborba nem kell nagy toborzást tartani, amikor
karácsonykor olyan sok gyermek áll ki verset mondani. Még nagyobb
öröm lenne, hogy minden vasárnap együtt lehetnénk ezekkel a gyer-
mekekkel.

A felelõsség a mi kezünkben van, kell a biztatás, az állandó lehetõség
felkínálása, s nem utolsó sorban a példamutatás. Legyen elõttünk min-
denkor Isten kérése: „Ismertesd meg azokat fiaiddal…“ (5Mózes 4:9)

Szeretettel várjuk tehát a gyermekeket, azokat, akik már tudják mire
számíthatnak, de bátorítjuk azokat is, akik most hallják meg elõször a
hívó szót.

Mónika néni és Flóra

SEGITSÉGEDRE VÁROK, ISTENEM!

Ó, állj mellettem, Istenem,
Hisz nagy feladat elõtt állok!
Gyengeségem úgy érezem,
Segítségedre nagyon várok…
Atyám, ne légy ma tõlem távol,
Hitharcomban hadd legyek bátor!

Ó, állj mellettem, Istenem!
Ha szám ma érted szóra nyílik,
Te adj szavakat énnekem,
Hogy azt szólhassam, ami illik!
Hadd tudjak sírót vigasztalni,
Vérzõ, fájó sebet kötözni.

Ó, állj mellettem, Istenem,
Míg megteszem a kimért utat,
Erõs vállakat adj nekem,
Ne jajgassak keresztem alatt…
És feladatom vigyem végbe
Szent nevednek dicsõségére!

A gyermekistentiszteletre,  
az iskolai hitoktatás alkalmaira,

a felnõtt gyülekezeti  istentiszteletekre
szeretettel hívjuk és várjuk

Gyermekeinket, a Szülõket,  a Nagyszülõket,
valamint  minden érdeklõdõ Testvérünket!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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Nagyjaink a Nagyvilágból – Soós József ( 1919. dec. Rácegrespuszta- )
A teljes cikk megtekinthetõ-dunaújváros online, a cikk szerzõje: Ny.Zs

Néhány hét eltelt a fegyveres ellenállás leverése után, amikor hõsünk egyre többet hallott arról, hogy a for-
radalom idején tevékeny embereket kezdték figyelni, keresni, bevinni a pufajkások. Soós Józsefék szomszédja
azonban politikai tiszt volt a laktanyában, aki ugyan tudott arról, hogy Soós úrék a forradalom idején gyakran
hallgatták a Szabad Európa és az Amerika Hangja rádióadásait, tudott szomszédja munkástanácsi szerepérõl
is, ám azt késõbb sem felejtette el, hogy a számára legfenyegetettebb éjszakákon családostól fogadta be a
szomszéd. Nos, a visszaemlékezés során név nélkül emlegetett politikai tiszt útja egyenesen vezetett az új
karhatalom állományába, viszont azonnal értesítette a Soós-famíliát, amikor kezdték összeszedni az embereket. 

A  vo l t  ü z e m i  mu n k á s t a n á c s - t i t k á r n a k  i n n e n t õ l  n e m  vo l t  m a r a d á s a :
– Mûszerésztársaimmal együtt döntöttünk a menekülés, az ország elhagyása mellett: én a forradalom le-

verése után a szó fizikai értelmében is veszélybe kerültem, mások a politikai rendszer tarthatatlansága, eset-
leg ezzel összefüggésben egzisztenciális biztonságuk elvesztése miatt választották az emigrációt. Az biztos,
hogy egy idõ után csak a távozás gondolatával tudtunk foglalkozni – s némi tervezgetés után január végére
összeállt a kép. A jugoszláv határ még viszonylag szabad útnak tûnt, ezért azt határoztuk el, hogy az egyik
munkatárs Bólyból származó neje lesz a vezetõnk: február 2-án keltünk útra a városból, busszal. Indulás elõtt
még elszaladtam újságért: a címlapon öles betûkkel az állt, hogy lezárták a jugoszláv határt, „Gyorsan dugd
el, ne mutasd az asszonyoknak, mert el sem indulnak“, tanácsolta barátom, a jelenleg Kanadában élõ Vendel
Mihály. Így indultunk, s a folytatás sem lett kellemesebb: Bóly elõtt fegyveres rendõrök vizsgálták át a buszt, s
mindenkit leszállítottak, akinek nem volt engedélye belépni a határsávba. A mi társaságunkból minket kivéve
mindenkit leparancsoltak – mi a feleségemmel azért maradhattunk, mert elõadtam egy kis mesét arról, hogy
csak ezen az úton juthatok el a mohácsi rokonokhoz. Bólyban leszálltunk, némi huzavona után beengedtek a
munkatárs feleségének rokonai, de teljesen el voltunk keseredve: meghiúsult a menekülés, gondoltuk. Aztán
éjfél körül zörgettek megint, sárosan, vizesen jött az egész társaság, mint kiderült, a rendõröket megkerülve a
szántáson át értek a faluba. Egy napig meghúzódtunk a házban, másnap este vágtunk neki a határnak: liba-
sorban közlekedtünk, egy pataknál én cipeltem át az egész társaságot (akkor a feleségem már áldott állapot-
ban volt). Szerencsésen túljutottunk az árkon és a tankcsapdán, észre se vettük, hogy átértünk: február 4-ére
virradóra hagytuk el szülõhazánkat Udvar községnél. Kiértünk egy mûútra, ott továbbgyalogoltunk, aztán meg-
pihentünk az út mellett, de a közelben már láttuk egy település épületeit. Az egyik társunk fölkiáltott. „Biztos,
hogy átértünk, mert itt fönt vannak a vörös csillagok!“ Amik, ugye, otthon az utolsó szálig lehullottak a for-
radalom idején. Megmenekültünk. Amikor a „pentelei csapat“ 1957. február 4-én hajnalban Udvar községnél
átjutott a magyar-jugoszláv határon – ha érdekel az elõzmény, kattints ide! –, elsõként Pélmonostora községbe
kerültek: a volt községházán szállásolták el õket több emigráns társaságában. Ott volt az elsõ felmérés arról,
ki hová szeretne továbbutazni. A többség akkoriban a „minél messzebb az elnyomott Magyarországtól, sõt, a
fenyegetettnek ítélt Európától“ elvén Ausztráliát jelölte meg végcélnak – a sors furcsa fintora, hogy a Soós
József által ismert emigránsok közül végül a legkevesebben választották a déli, földrésznyi országot.
Pélmonostoráról Eszékre, majd Szlovéniába vezetett az út, Soósék végül Nagybecskerek mellett találkoztak
elõször az USA Bevándorlási Hivatala képviselõivel – az Államokban akkoriban jelentõs kultusza volt az '56-
os magyar forradalomnak. (A család idõközben háromfõsre bõvült: Soós József még Sztálinvárosban háza-
sodott össze Varga Rozáliával, aki elõbb a Tefu, majd az Építõk statisztikusaként dolgozott, s a jugoszláviai
menekülttáborban megszületett elsõ gyermekük is.) A família az amerikai letelepedés mellett döntött:

– Innen már jószerivel egyenesen vezetett az út az Egyesült Államokba: Írország és Kanada érintésével
1957. november 23-án landolt Bronxban az a Liberator repülõgép, amely Belgrád mellõl indult és amelynek a
fedélzetén mi kivándoroltunk. Azonnal továbbutaztunk Baltimore-ba, ahol a katolikus szervezet szerzett munkát,
lakást. Jómagam elõször egy vasüzem segédmunkása, majd hegesztõje, a recesszió után egy talajkutató cég
alkalmazottja lettem. Elõbb ott is segédmunkásként, majd amolyan tábori lakatosként – nekem kellett megcsinál-
ni vagy megcsináltatni a cég gépeit. Aztán néhány kanyarral egy kórház nyomdájába kerültem, égül egészen a
nyugdíjig nyomdászként tevékenykedtem. Hát a munkahelyi pályámról körülbelül ennyit tudok mondani.

Soós József azonban nemcsak a munkahelyén tevékenykedett: már a hatvanas években bekapcsolódott a
Baltimore-i magyar szervezetek munkájába, évekkel késõbb a Baltimore-i Magyar Egyesület titkára lett: 

– Valójában e ponton indult a szerkesztõi pályám: a szervezet havi értesítõje 1975-ben már Amerikai Magyar
Értesítõ címmel jelent meg (jelenleg Amerikai Magyar Újság címmel lát napvilágot), s idõvel az én feladatom
lett a lap szerkesztése. Emellett ellátom az Államokban mûködõ Szabad Magyar Újságírók Szövetsége fõtitkári
tisztét is: a korábbi vezetõ, Stirling György rendszeresen publikált a lapunkban, lényegében õ csábított a
szövetségbe. Elõbb pénztáros, aztán titkár lettem, majd amikor Stirling György hazaköltözött, én lettem az
utódja. Nyolcvanegy éves leszek decemberben, de szívesen csinálom: Amerika új otthont adott nekem és a
családomnak – a Szlovéniában született elsõ gyermekemet még kettõ követte itt az Újvilágban –, de úgy
érzem, az újság és szövetség révén ezer szállal kötõdhetek az óhazához. És így éppen jól érzem magam.“

Soós József az idén decemberben ünnepli 93. születésnapját. A Népfõiskola Emigrációs
Gyûjteményének vezetõjeként innen, az újság sorain keresztül szeretném megköszönni eddigi
munkáját, kedvességét és kitartását,  hogy évrõl évre, hónapról hónapra küldi szakadatlanul az
Amerikai Magyar Újságot intézményünknek!  Az Isten éltesse sokáig, erõben, egészségben!

MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel hívom a Lakiteleki
Találkozó 25. évfordulója alkalmából

szervezett összejövetelre, amelyre 
2012. szeptember 29-én kerül sor a

Lakitelek Népfõiskolán.  

Programunk: 
13.00-15.00: Érkezés és regisztráció a  Kölcsey
Házban, ahol  az 1987-es Lakiteleki   Találkozón
készült videofilm elsõ két óráját vetítjük le.
15.00-15.30: A Kölcsey Ház és a Kõjurta között:
Joó Rudolf emlékpadját felavatja Kiss Gy. Csaba.

15.30-18.00 A Kölcsey Házban fiatal történészek
kutatásaik, tanulmányaik alapján a 80-as  évek
második felét idézik meg:

I. rész, elnököl Kiss Gy. Csaba, az 1987-es
Lakiteleki Találkozó szervezõje:
– Vági Attila (1986-ban született): A hidegháború
végnapjai
– Szécsi Árpád (1977): Az MDF és a rendszer-
váltás kronológiája a 80-as években
– Tabajdi Gábor (1980): Az állambiztonság és az
egyházi elhárítás a 80-as évek második felében
– Zilizi Zoltán (1981): A csehszlovákiai magyar
közélet a 80-as évek végén
– Petrik Béla (a lakiteleki találkozó egyik
egyetemista résztvevõje): Kitörési pontok (A népi-
nemzeti mozgalom új utakon a 80-as évek
második felében) 

II. rész, elnököl Bíró Zoltán, az 1987-es
Lakiteleki Találkozó szervezõje:
– Falusi Márton (1983): A Hitel és a rendszervál-
tozás
– Pál Zoltán (1987): Az Eötvös Kollégium és a
népi-nemzeti ellenzék kapcsolata
– Ditzendy Orsolya (1988): TSZ-ek a rendszer-
váltás után Dunapatajon
– Rigó Balázs (1987): Érdekképviseletek
Magyarországon 1989 után
– Kovács Dávid (1976): Szabó Dezsõ recepció az
1980-as évek második felében
– A résztvevõket köszönti Orbán Viktor min-
iszterelnök, Balog Zoltán miniszter és Lezsák
Sándor, az 1987-es Lakiteleki Találkozó szervezõje.
– Együttmûködési megállapodás a Nemzeti
Fórum és az Irány Csoport ifjúsági szellemi mûhe-
lye között.

A konferencián való részvétel elõzetes vissza-
jelentkezéshez és helyszíni regisztrációhoz
kötött. Visszajelentkezés munkanapokon 9-15
óra között munkatársainknál a 06-1-441-4434,
il letve a 06-1-441-4432 telefonszámokon,
vagy aranka.kisfaludi@parlament.hu e-mail
címen szeptember 25-én 12 óráig. 
A jelentkezéseket a korlátozott férõhely miatt
a beérkezés sorrendjében és csak a fenti
határidõig tudjuk elfogadni.
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Kedves Lakitelekiek! Itt az õsz, az
iskolakezdés. Ez a tanév újdonságot
hozott a helyi gyermekek számára
Lakiteleken, mivel a testnevelés óra
keretében bevezetésre kerül
községünk iskolájában a lovaglások-
tatás.

Engedjék meg, hogy bemutassam a
helyi lovas polgárõrség oszlopos
tagját, az Országos Polgárõr Szövet-
ség Lovas Tagozatának titkárát,
Dobecz Évát, aki a gyermekek
lovas oktatását végzi. Õt kérdeztem
a lovakkal való kapcsolatáról és a helyi lovas oktatásról. 

– Kedves Éva! Sok szülõ joggal kíváncsi arra, hogy ki is tanítja gyermeküknek
a lovaglást. Kérlek, meséld el, hogyan kerültél kapcsolatba a lovakkal, milyen
tapasztalatokkal rendelkezel ezen a területen, milyen eredményeket értél el?

– A lovak már a kezdetektõl meghatározó részét képezték az életemnek.
Kisgyermekkorom óta szorosan a lovak mellett nevelkedtem, ugyanis szüleim –
amikor én még csak 3 éves voltam – a lovas turizmussal foglalkozó fülöpházi
Magony tanya mûködtetését vállalták el. Édesapám, Babar István volt az istál-
lómester, 6-8 csikós és átlagosan mintegy 40-50 ló tartozott a keze alá. Az ott
eltöltött 5 év alatt lehetõségem volt megszokni és megtanulni a lovakkal való
együttélést. Ekkor alakult ki bennem a lovak iránti szeretet és tisztelet. 

1984 és 1988 között többször költöztünk, mivel édesapám több lovas tanyán is
dolgozott istállómesterként, így mindvégig lovak közelében éltem. 3 éves
koromtól lovagoltam, 5 éves koromtól már a csikós bemutató aktív részese
voltam egy póni lóval. Édesapám 1988-tól saját 8-10 lovával biztosította a csalá-
dunk megélhetését, hosszú túrákat szervezett elsõsorban külföldi lovasoknak.
1990-tõl saját tulajdonú tanyáján folytatta e tevékenységét. Volt alkalmam mel-
lette a bõrdíszmûvességbe is beletanulni, ami lovak melletti életben, a szer-
számok javításánál jól hasznosítható. 

– Remélem, majd egyszer erre is sor kerülhet, hogy megismerjük ezt is! De
nézzük tovább!

– 1992-tõl édesapámmal távlovaglás szakágban kezdtünk versenyezni. Ebben
az évben másod éves voltam a ceglédi Török János Mezõgazdasági
Szakközépiskola Állattenyésztõ és Állategészségügyi szakán. Édesapám még
ebben az évben hosszú távon (100 km) magyar bajnoki címet nyert távlovaglás-
ban. Családunk több lovát is rendszeresen mozgattam, edzettem nap, mint nap
édesapámmal. Elsõ versenytársam Brigi nevû gidrán félvér kanca volt, majd az
shagya arab mént, Dervist lovagoltam a versenyeken. Késõbb mások tulaj-
donában álló lovakkal is versenyeztem. 

Miután 1994-ben leérettségiztem, valamint állattenyésztõi és állat-egészségõr
szakmát szereztem, Ongára, a shagya-tenyészethez kerültem, mint belovagló.
8 hónap elteltével azonban kiléptem munkahelyemrõl, mivel válogatott kerettag
lettem távlovaglásban, és erre szerettem volna elsõdlegesen koncentrálni.
Sajnos az 1995. évi Európa Bajnokság elõtt két hónappal azonban lovam, Dervis
megsérült, így végül nem vehettem részt a versenyen. Mivel Dervis egészségi
állapota soha nem állt annyira helyre, hogy a már elért színvonalon folytathas-
suk, így nyugdíjazásra került.

– Mennyire viseli meg a lovast, ha el kell válnia a kedvenc lovától? S hogyan
lehet folytatni egy másik lóval az életet? Minden kezdõdik elõlrõl? Csak lovat
váltunk, és megy tovább az élet?

– Nekem ez nagyon nehéz volt, egy évig nem is mentem ló közelébe. Évek
teltek el, mire találtam olyan lovat, aki alkalmas volt arra, hogy az új társam
legyen. Ezt követõen úgy döntöttem, hogy az idomító lovaglásban képezem
tovább magamat, így Hetényegyházán, Fábián István edzõhöz jártam tanulni.
1996 év õszén a Testnevelési Fõiskola Kaposvárra kihelyezett szakán
elkezdtem az edzõi tanfolyamot, azonban ennek csak az elsõ évét végeztem el
a munkahelyi leterheltségem miatt. 1996 decemberétõl ugyanis a kecskeméti
Airvent Kft-nél dolgoztam, mint belovagló, ahol napi 7 lovat kellett lovagolnom és
emellett istállómunkát is végeznem. 

2000-ben Auszriába, Laxenburgba kerültem lóápolónak egy fogathajtó istálló-
ba, ahol két és fél évet töltöttem. 2002 nyarán költöztem haza
házasságkötésem miatt. Itthon a ménteleki Medinp Kft-hez kerültem, mint
lóápoló. Ott dolgoztam az elsõ terhességem 20. hetéig. 

– … és hogyan kerültél Lakitelekre?
2003 decemberében költöztünk férjemmel Lakitelekre, no és persze a

lovainkkal. Általában 4-6 lovat tartunk folyamatosan azóta is. 2007-ben
megszületett a második kisfiam. 

Közben lovas-túravezetõi végzettséget szereztem. Férjemmel és a bará-
tainkkal rendszeresen hosszú túrákon veszünk részt, ahol én szervezem és
irányítom a csapat biztonságos lovaglását.

–Tudjuk, hogy a ló rendkívül jó hatással van az emberre. A lovaglás gyógyító
hatású is, ha kell. Számtalan sérült gyermeket is megvigasztalt, meggyógyított
a ló társasága, a vele való együttmûködés. Mikor fordult a figyelmed a gyer-
mekek lovas oktatása felé?

– A lovaglásnak és a lovakkal való rendszeres érintkezésnek a gyermekek
testi-lelki fejlõdését érintõ pozitív hatásairól már te is részletesen írtál az
augusztusi újságban, avval teljes körûen egyetértek. Csak megerõsíteni tudom,
hogy a lovaglás képessé teszi a gyermekeket a lelki egyensúlyuk megõrzésére,
stabilabban képesek viselni a fizikai, lelki és szellemi terheléseket, követni a
szabályokat, legyõzni a félelmeiket. 

A gyermekek lovagoltatásában már rendelkezem tapasztalattal, mert nemcsak
saját kisfiaimat és lovas barátaink gyermekeit, de 2009-tõl a lakiteleki óvodás
gyermeket is rendszeresen lovagoltattam a tulajdonomban lévõ pónilovakkal. 

– Mit tanulnak a lakiteleki gyerekek ezeken a lovas órákon? Mi a jellemzõ,
mennyire félnek a gyerekek a lótól? Aki félõs, azt hogyan tudod rávenni, hogy a
közelébe merészkedjen, ráüljön. Sõt, biztonságosan elkezdje a lovaglást?

– A lovas órákon elsõsorban a lovaglást tanítom számukra. Fedeles lovarda
hiányában, az esõs napokon tartom meg az elméleti órákat, amelynek
keretében lovas kultúra oktatásban is részesülnek. Nemcsak a lovak testrészeit,
színeit, jegyeit, de a gondozásukat, használhatóságukat, illetve az egyes
lovassport szakágak alapvetéseit is tanítom majd nekik, hogy átfogó képük
legyen a lovas világról. 

Az elsõ pár óra után úgy látom, hogy a gyermekeknek mintegy fele fél a lovak-
tól. Bizonytalanok az állatok közelében, annak ellenére, hogy vidéken élünk,
mégsem rendelkeznek ilyen irányú tapasztalattal. Azonban a lelkesedésük
határtalan, biztos vagyok benne, hogy rövid idõn belül leküzdik kezdeti
félelmeiket. Sokat segít, hogy csoportokban jönnek és látják bátrabb társaikat.   

– A testnevelés óra elegendõ arra, hogy megtanuljon egy gyermek jól lovagol-
ni, vagy erre születni kell? Hogyan válik valaki jó lovassá, esetleg versenyzõvé?

– Lovagolni bárki meg tud tanulni, de a versenyzéshez nem elég heti másfél
óra, ahogy más sportoknál sem elegendõ ennyi. Jó lovassá azonban szintén
bárki válhat, ha megfelelõ idõt és energiát szentel annak, hogy megértse a
lovak viselkedését. Szeretném hangsúlyozni, hogy a lovat nem lehet betámasz-
tani a garázsba, napi kapcsolatot igényel. Nem attól válik az ember jó lovassá,
hogy milyen verseny eredményeket ér el, hanem attól, hogy hogyan bánik a
gondjaira bízott állattal. 

– Nagy öröm, hogy Lakitelek utcáin is igen gyakran feltûnnek a lovak, a lova-
sok, már nem csak lovaskocsival, de lóháton ülve is. A helyi lovasok – egy-két
kivételével – valamennyien beléptek a polgárõrségbe, a külterületeinket vigyáz-
zák. Mit jelent Neked ez a lovas polgárõrség?

– 2011 év tavaszától vagyok tagja a helyi Polgárõr Egyesület Lovas tagozatá-
nak. 2011 novemberétõl vezetõ-helyettese voltam, pár napja, 2012. szeptember
21-e óta pedig a vezetõje vagyok. A helyi Polgárõr Egyesület lovasai célul tûzték
ki az ifjúságvédelem területén annak elõsegítését, hogy a helybéli gyermekek
megismerkedhessenek a lovakkal. Ez idáig többször alkalmat biztosítottunk
arra, hogy egyes ünnepekkor kézrõl vezetve lovagolhassanak a helyi gyerekek.
Most pedig a lovas polgárõrök biztosították a helyi iskolai lovasoktatáshoz a
hátasokat.

– Miért kezdtél el lovaglovaglást tanítani? Miért nem elegendõ az, hogy Te
magad jól érzed a ló hátán magad, esetleg még a családtagokkal együtt ûzöd
ezt a remek sportot?

– Az sohasem volt számomra kérdéses, hogy a lovak meghatározóak lesznek
egész életemben, nélkülük nem tudom elképzelni a mindennapjaimat. A gyer-
mekek lovagoltatása során azonban magtapasztaltam, mennyi öröm és
lelkesedés van a fiatalokban. Magam is sikerélményként éltem meg minden
egyes gyermek elõrehaladását a lovaglás terén. 

A gyermekek képzésével eltöltött órák ráébresztettek arra, hogy az ifjúság
lovas oktatása lenne az a terület, amely mellett egy életre örömmel
elkötelezném magamat. 

„Nem attól válik az ember jó lovassá, hogy milyen verseny eredményeket ér el, 
hanem attól, hogy hogyan bánik a gondjaira bízott állattal...“ 

Folyt. a köv. oldalon
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A „Kincsem – Nemzeti Lovas Programban“ látok olyan valós lehetõséget,
mellyel a magyar gyermekek iskolai képzésébe bevezetésre kerül a lovas-
kultúra és lovaglás oktatása, s ez lelkesedéssel tölt el. 

– Ha egy lovas, vagy lovasoktató megszerez egy bizonyos jártasságot, az
elegendõ, vagy képeznie kell magát folyamatosan?

– Tájékozódtam, hogy a Magyar Lovassport Szövetség Edzõi Bizottsága az
edzõi szintek bõvítése mellett határozott, ezért a felhívásnak megfelelõen –
elsõ lépésként – regisztráltam a MLSZ honlapján lovasiskolai oktató-
futószárazónak. Részt kívánok venni a Magyar Lovassport Szövetség által
szervezett továbbképzéseken, és az elõírt végzettséget meg kívánom
mihamarabb szerezni.

Szilárd elhatározásom, hogy tovább kívánom képezni magamat, hogy
megfelelõ szakmai színvonalon részt vállalhassak az ifjúság lovaskultúra és
lovaglás oktatásában. Lelkesen és lelkiismeretesen állok a megoldandó feladat
élére a már meglévõ, s a majdan megszerzendõ szakmai tudásom legjavával. 

– Nekem, mint lovasnak rendkívül nagy öröm, hogy az ifjúság is bekap-
csolódik a lovas életbe, van utánpótlás, van remény arra, hogy vissza-
szerezze Magyarország a LOVAS NEMZET jelzõt. Hatalmas kárt okozott a
diktatúra azzal, hogy leépítette a lovak számát, gyakorlatilag a nullára
csökkentette a lótartást, s majdhogynem kiölte az emberekbõl a lószeretetet.
Szerencsére nem sikerült, hiszen az elmúlt 20 éves idõszak sok-sok lovas
programja bizonyíték arra, hogy vannak sokan, akik meghódítják lovaikkal a
lovaspályákat, versenyeket szerveznek, fogatokat hajtanak, lovas bemu-
tatókat tartanak. Lovas nemzetiségünkre bizonyíték, hogy van igény az ilyen
lovas programokra, hiszen nagyon sok nézõt, érdeklõdõt vonz egy-egy ilyen
rendezvény itt Lakiteleken is. Nagyban köszönhetõ ez a helyi lovasaink tár-
sadalmi munkájának, amint olvashatták az elõzõ számban az errõl készült
beszámolónkat.

Köszönjük Éva a bemutatkozást és az elkötelezettségedet! Sok sikert kívá-
nunk a munkádhoz! Folyamatosan szeretnénk hírt adni a jövõben a gyer-
mekek tanulásáról, eredményeirõl, élménybeszámolóiból!

Rácz Adrienn
Dobecz Éva verseny eredményei távlovaglásban: 

1992. Öskü –  40 km   II. hely – Brigi nyergében
1992. Kesztölc –  50 km  III. hely – Dervis nyergében
1993. Sükösd –  80 km    I. hely – Dervis nyergében
1993. Zamárdi –  80 km   II. hely – Dervis nyergében
1994. Zamárdi –  80 km   II. hely – Dervis nyergében
1994. Kaposvár –  350 km  V. hely – Cherry nyergében
1996. Kerekegyháza –  40 km   IV. hely – Herceg nyergében
1997. Kerekegyháza –  40 km    V. hely – Omár nyergében

Dallos Gyula így vélekedik a lóról és a lovasról:

„Úgy gondolom, csak a ló szeretete, tisztelete mellett szabad csak vállalni ezt az
életformát, és ez adja az alapot ló és ember kapcsolatához.”

„A lovassportolót a ló emeli azokba a magasságokba, amit elérhet. Az én
értékítéletemben a ló a lovassal egyforma súllyal szerepel az összteljesítmény-
ben, és segítõtársa a lovasnak.”

„Lovak nélkül nem tudnék élni, nem tudnám elképzelni az életemet. Számomra
a földi paradicsom a lovak között van.”

„A lóban olyan igaz barátot találtam, aki mindig õszintén reagál viselkedésünkre,
és soha nem csalja meg az embert.”

„A lovaglás egyfajta magatartásforma is, hiszen a ló megtanítja az embert
viselkedni.” 

Képek a születésnapi íjászatról és a tanévkezdésrõl:

A lovasoktatásról néhány pillanatkép:
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Ötven  éves a lakiteleki EMELETES iskola;  ötven éve ballagó nyolvadikosok találkozója...

Az ötven évrõl azt tartják, hogy a meglett ember  életének az eleje. Az ifjúkor már
elmúlott, a középnek számító évek is elmasíroztak, s jön a nagyobb teherbírású, ám
békésebb idõszak...

Így van ez az iskola történetében is. A ronahó világban ez a folyamatosság nem
állandósul, hanem ugyanúgy felgyorsul az iskola falai között is, mint a külvilágban
mindenütt... Egyedül  az idõ múlása  maga az állandóság. A megállíthatatlan idõ
ellenére minden esemény, amely benne született, megmarad, féltve õrzött emlék
marad...  – csak a gyermekek mások.

50 év története hatalmas és izgalmas idõszak. Százával repültek ki a diákok, s
kezdték meg saját útjukat az élet minden területén. Új pedagógusok jöttek – telve
lelkesedéssel –, és a megfáradtak pihenni tértek. S így van ez ma is; a körforgás
folyamatos, nincs megállás!  

1962. szeptember elsején, a tanévnyitó az új  iskola  avatásával együtt zajlott,
nagy ünnep volt. A sok jelenlévõt büszkeség töltötte el, és nagy örömmel vették bir-
tokba a környék egyik legnagyobb iskolaépületét.

Ettõl kezdve már nem volt szükség a váltott tanításra, délelõtt járhatott minden
gyermek iskolába. A több helyen mûködõ felsõtagozatból egy helyre csoportosultak
a felsõs diákok. (Kivéve a Szikrai és a Felsõalpári iskola felsõseit.)

A két évszám (1962 – 2012) közötti idõszakban újabb és újabb évfolyamok indul-
tak útjukra az iskola falai közül, generációk nõttek fel, s mára már többüknek a gyer-
meke és unokája is az iskolánk tanulói lettek.

S valóban nincs megállás!
Akik ebben az intézményben dolgoztak, tanítottak, mindenkor helytálltak, tudá-

suk legjavát adták át. Ennek legékesebb bizonyítéka az a sok szép eredmény, melyrõl
hallhattunk, láthattunk, olvashattunk a hosszú évek során. De leginkább az, hogy az
életben hogyan állták, állják meg a helyüket az egykori, régebbi növendékek. Erre
bizonyíték a sikeres életpályák sora, amelyekkel nem csak szûkebb
környezetünkben, hanem ország, sõt a világ távoli pontjain is találkozhatunk. 

Miután jómagam is pedagógusként dolgoztam ebben az iskolában közel húsz
eszendõt, többes számban is mondhatom: igyekeztünk mindig, mindenkor a tudá-
sunk legjavával végezni e semmihez nem hasonlítható nemes munkát; a választott
célt, feladatot maradéktalanul ellátni, helytállni; s szolgálni kötelességszerûen.

Nekem talán könnyebb errõl beszélni, hiszen „pedagógusdinasztiában“ éltem,
nõttem fel. Minden le- és felmenõm, oldalági rokonom azért dolgozott, dolgozik, hogy
átadja tudását a jövõ nemzedékének,  bevezesse a gyermekeket a tudás birodalmá-
ba más-más szakon, más-más személyiséggel, de egyazon akarattal: szívvel-lélekkel
nevelni, s tudása legjavával oktatni; SZOLGÁLNI. S ide sorolom most mindazon
pedagógusokat, akik engem is tanítottak. S óriási büszkeséggel emlegetem fennhang-
on, hogy egy részüknek még kollegája is lehettem. Tõlük valóban emberséget, szak-
maszeretet lehetett tanulni! Nem voltak õk különösek, talán nem is volt mind kiváló! De
volt bennük valami óriási erõ, amit azóta sem tudok megfejteni, hogy mi lehet, honnan
jött, mi mûködtette azt...! Felnéztünk rájuk, tiszteltük, elismertük õket. A szavuk „szent“
volt és sérthetetlen! Igyekeztek anyjuk (apjuk) lenni az  a rábízott gyermekeknek!
Szigorúak is voltak a maguk módján, megkövetelték a rendszeres-
séget, a pontosságot, s úgy bántak minden tanítványukkal, hogy a
mai napig is bírják a szeretetüket, a tiszteletüket. 

Mindenféle elfogultság nélkül, de óriási büszkeséggel mondom
el ezt én az Anyukámról is, – hiszen engem is tanított –, hogy
Gárdonyi Géza az ilyen tanítókra mondotta anno, hogy „LÁMPÁS“.
Lámpás, aki valóban fényt tudott vinni a diákok életébe! Meg tudta
világítani a tudás kapuját, s mivel fogta valamennyiünk kezét,
együtt léptünk be a bûvös világba. Majd látván, hogy jó úton járunk,
elengedte a kezünket, magunkra hagyott, hogy mostmár egyedül
boldoguljunk...

Bár már nem a palatábla és a petróleumlámpa fénye,  de az
olajos padló még az én iskolás éveimnek is a része volt ebben az
ÚJ iskolában!  Pedagógusként többször rámeredtem a parketta
réseibe beiívódott olajnyomra, melyet soha, semmilyen csiszolás
nem tudott eltüntetni nyomtalanul... S ott kacsintott felém egy-egy
régi emlékkép, tett mosolygóssá néhány gondolat: lám, én is ebben
az iskolában szereztem meg a tudás világába nyíló ajtó kulcsát,
melyet rám bíztak örökre a régi tanáraim azzal, hogy használjam, s
ha bármikor akarom, nyissam ki vele az ajtót, menjek be oda, mert
ott mindenre választ kapok... Pedig nem volt neonfényes,

számítógéppel berendezett tanterem... Mégis varázslatos volt minden nekünk!

Bizony elszorult a torkom, amikor a minap is azok a diákok meséltek a fél
évszázados diákéveikrõl, a találkozójukról, akiknek a fényképét alant láthatjuk.
Kavarognak bennem is az egykori diékévek, és a tanárként megélt élmények
egyaránt! A több évtized történéseit hallva felelevenedtek bennem is azok a képek,
amikor óvodásként bementem a „Muraközy Iskolába“, ahol édesanyám tanított (a
Hegedûsék udvarában), s ezek a fiúk-lányok ott tanultak, s rám figyeltek mind...  Majd
bevillannak a nagy iskola tantermeinek képei, ahol az ajtók mellett hatalmas cserép-
kályhákban fûtött Törteli bácsi; óvatosan nyitott be, megkotorta sorra a kályhák tüzét,
s rakta meg szénnel az órák alatt is, hogy bírja elegendõ hõvel a tanítás végéig...

Igen, nekem is Lengyelné Edit néni volt az osztályfõnököm, mint ezeknek a volt
diáktársaknak, csak nyolc évvel késõbb... Viszont õk még a Lévai Iskolából ballagtak,
mi pedig már az emeletes iskola felsõ szintjérõl, a „nyolcbébõl“...

Közösek voltak a tanárok, a néhai nagy LÁMPÁSOK, akik már sorra kint
nyugszanak a lakiteleki temetõben... Közülük már csak ketten vannak közöttünk,
Csányi János bácsi és Édsanyám, Kotvits Jánosné, aki a kép elsõ sorában látható.

Elmondhatatlan büszkeséggel tölt az el, hogy olyan nagy szeretettel beszélnek
Marika nénirõl az egykori nyolcadikosok, ami már-már zavarba ejtõ; de lelket simo-
gató!  De megerõsíti bennem ezt az érzést: ezért érdemes! Ezek a „vén diákok“, akik
50 évvel ezelõtt vették a vállukra a ballagó tarisznyát, s valóban szétsodorta õket  a
Sors, mint a szél a port, mégis ilyen nagy szeretettel emlékeznek, szeretik, s fogják
körbe az egykori tanítót, tanárt, mint most tették ezt az én Édesanyámmal!...
Megerõsíti bennem az érzést, hogy mégiscsak jó idõnként összejönni, emlékezni a
régi társak közé; édes illattal fel lehet, s kell tölkezni az almamaterbõl – amiben per-
sze már semmi sem a régi –, de aki akarja, az meglelheti a parketta csínjában meg-
búvó porszemnyi üzenetet...

Ilyenkor jó egy kicsit lélekben is összekapaszkodni! S tudni, érezni a mélyrõl
fakadó gyökeret! Erõt meríteni a varázslatos „õserõbõl“, ahol megtanultuk a nagy titkot:
úgy kell élni, úgy kell végezni a munkánkat, hogy az ne csak nekünk legyen jó, hanem
mások számára is példaértékû legyen.  A felelõsségtudat itt ivódott be a lelkünkbe, s
ez generációról generációra száll. Mert ennek így kell lennie!

Hogy mára hova jutottunk? Hol élünk? Mi történik? Az egy más kérdés... Hogy
lesznek-e még olyan pedagógusok, akiket majd ugyanilyen hatalmas szeretettel fog-
nak majd körbe az egykori diákok, mint most az Édesanyámat, csak remélni merem!

Szívbõl kívánom, hogy adassék meg majd ezeknek az ötven éve végzett diákok-
nak, hogy az õ unokáik találkozóján még ugyanolyan szeretettel emlegessék az
egykori tanítóikat, tanáraikat, mint ma a nagyszüleik. Erõsen kívánom, hogy így legyen!  

„Jó iskolánk! még sok-sok ötven évet
Érj meg, virulj, légy fénylõ, tiszta, nagy,
Köved közt lüktessen az ifjú élet,
Ezer meleg szív, ezer büszke agy,
Nemes tanárok, sok nemes tanítvány
Hírét növeljék e tisztes falak!“ Tóth Árpád Czinege Edit

Az 1962-ben ballagott egykori diákok balról jobbra:
Bagi László, Takács Katalin, Horváth Erzsébet, Kiss József, Fábián Mihály, Kiss Ilona Mária,
Bolesza Klári, Szigeti Rózsa, Kotvits Jánsoné (tanár), Anka Balázs, Torbán Mária, Galambos
László, Dékány István, Verebélyi János, Subicz László, Boros Erzsébet, Csernus János,Kabó
László, Gigor Margit, Bende Lajos És Tamasi István.



LAKITELEKI    ÚJSÁG14. oldal szeptember

SZERETET-íz!
Frissen vagy tartósítva is készí-
thetjük a kenyérre kenhetõ pap-
rikakrémet: 2 kg paradicsompaprikát
(fehérpaprikát) fél kiló vöröshagymával
ledarálunk. Ízlés szerint ízesítjük sóval,
õrölt babérral, borssal, 1-2 evõkanál
mustárral és kevés cukorral. Téli
eltevésre szalicillal (Na-benzoát!)
tartósítjuk. Friss fogyasztásra készítve
hagyjuk összeérni az ízeket.

Hasonló recepteket várunk Önöktõl!!!

Tóth Sándor:

A Családsegítõ Szolgálat hírei:

ELINDULT  A JOGPONT +
Az országos Jogpont+ hálózat több mint 150 települé-sen

mûködtet irodát. A tanácsadás ingyenes.
Jogi segítséget nyújtó irodák hálózata kezdte meg mûködését

Magyarországon azzal a céllal, hogy a munkavállalók, a vállalkozók
és az álláskeresõk ingyenesen minõségi és elérhetõ jogi szolgál-
tatáshoz jussanak – mondta Urbán Julianna a Jogpont+ program
nyitórendezvényén a projekt szakmai vezetõje, az IPOSZ alelnöke.

Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP támogatásával a
július 1-jén elindult projekt célja, hogy a rászoruló állampolgárok –
különösen a munkavállalók, az álláskeresõk, a fiatalok, az 50 év
felettiek, a vállalkozók és a vállalkozni szándékozók – ingyenesen
minõségi és elérhetõ, személyre szabott jogi segítséghez jussanak.
A kizárólag magánszemélyeknek nyújtott jogi szolgáltatás a munka-
jog, a társadalombiztosítás, a családjog, a cégjog, a közigazgatási
jog,  pénzügyi és adótanácsadás (kizárólag magánszemélyeknek)
területére terjed ki.

A kezdeményezés az 2009-2010 között sikeresen mûködõ
Jogpont Hálózat alapjaira épül, annak továbbfejlesztésével azon-
ban a mostani, 2014. május 31-ig finanszírozott projekt a
jogterületek bõvítésével és a tanácsadás formáinak szélesítésével
az eddiginél hatékonyabb segítséget nyújt.

A Jogpont+ irodákban a lehetõséggel élõk személyesen
ügyfélfogadási idõben, emellett telefonon, e-mailen és a webolda-
lukon keresztül is fordulhatnak kérdéseikkel a szakemberekhez.

Elektronikai hulladékok
ingyenes átvétele!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy min-
den hónap utolsó péntek délután –
szervezett körülmények között lehetõség van a régi vagy
rossz elektronikai termékektõl, elektronikai hulladékoktól
ingyenesen megszabadulni. A következõ alkalom
október 26-án, pénteken 14-17 óra között lesz!

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. . .)

ÉKSZERBELÖVÉS CSECSEMÕKORTÓL
A babák fülbelövésére sok éve sikere-

sen alkalmazott, professzionális,
Blomdahl orvosi fülbelövõ készülékkel
történik a fülbelövés.

Fülbevalóink orvosi plastic vagy arany/ezüst titán anyag-
ból készültek, antiallergén, nikkelmentes anyagból, melyet
a szervezet tökéletesen be tud fogadni. Még az aranyra és
egyéb fémekre érzékenyek is viselhetik! Azok az
allergiában szenvedõ emberek, akik kipróbálták ékszerein-
ket, azt tapasztalták, hogy hosszú idõk óta elõször, végre
problémamentesen tudnak fülbevalót viselni.

TERMÉSZETESEN AJÁNLOM ORR, SZEM-
ÖLDÖK, SZÁJ, KÖLDÖK... ÉS LÁNYOKNAK, AKIK
TÖBB FÜLBEVALÓT IS SZERETNÉNEK VISELNI. 

Házhoz megyek, ha kell... 
Tel.sz: 06-20/5498757

Õszi nász
Szerelembe esett az õsz a fákkal,
elûzte a délibábot tova a nyárral,
reggeli fátylát libbenti szét a szél,
susog nyugalmat, nincs veszély…

Szerelembe esett szõlõvel, borral,
pincékben harsog a vidám bordal,
szüreti bált ül a falu apraja nagyja,
köszöntik illendõn, ez az õ napja…

Szerelembe esett három hónappal,
színpompája fakul, aztán  meghal,
új kérõ jõ a hideg, havas december,
s a násznép majd akkor is ünnepel…

Sancho

Gondolatok az életrõl

„Néha kell az ember életébe
egy-egy vihar, amely felrázza.
Megrettenti. Ami után más
életet kezdhet és új céljai
lehetnek. Ami után ismét

szépnek láthatja a világot...”

Hogyan hatnak a földsugárzások az életünkre?

Kedves Olvasók!

Visszafordíthatatlanul beköszöntött az õsz. Ahogy
a természet is befelé fordítja a tekintetét, úgy mi is
jobban elkezdünk önmagunkra figyelni. Ilyenkor
sokan keresik fel azokat a helyeket, kegyhelyeket,
melyek feltöltik a testet és lelket. Az otthonunk
pedig, ahol a legtöbbet tartózkodunk, talán még
fontosabb a Földet behálózó energiavonalak szem-
pontjából. Mik is ezek az energiavonalak, milyen
fajtáik vannak, mire érdemes figyelnünk, ha békés
és kiegyensúlyozott életet szeretnénk élni? Biztos
vagyok abban, mindenki hallott már valamit arról,
hogy mi is a földsugárzás. 

Kétféle földsugárzásokról beszélünk: az
egészségünkre káros vagyis negatív hatásról és
van, olyan amelyik nem károsítja azt. Tudósok és
és Természetgyógyászok is kutatták évek során
hogyan hathatnak, ezek az emberi testre. 

Miért is fontos, hogy semleges helyre
kerüljön az ágyunk?

„A Földnek van egy negatív, egészségre káros
kisugárzása, amit úgy is nevezünk: geopatikus
kisugárzás, ha éjszakánként ilyen helyen fekszünk,
vagy sokat töltünk el ilyen helyen gyengíti a
szervezet immunrendszerét. Sok betegség okozó-
ja lehet. Fontos ezért, ezt is kizárni a betegségek
okozóiból és kimérettetni hozzáértõ hiteles
emberrel azt a helyet, ahol sokat vagyunk.

A Hartmann háló, amelyek két méterenként
ismétlõdnek, észak-dél és kelet-nyugat irányban.
Szélességük harminc centiméter. Ha valaki éjsza-
kánként, vagy huzamosabb ideig napközben egy
ilyen földsugárzás fölé kerül, e fölött fekszik, vagy e
fölött tartózkodik, egy idõ után a testén áthaladó
ingersáv körzetében gyulladások alakulhatnak ki a
szervezetében. 

Megfigyelés, hogy az epilepsziás gyerekek
fekhelye mindig egy olyan helyen van, ahol a fej
alatt egy Hartmann zóna csomópont van. A
Hartmann sávokban való tartózkodás gyulladá-
sokat, krónikus gyulladásokat okoz és tart fenn.

A VÍZEREK HATÁSAI
Ez egy erõsebb földsugárzás,  mint  a

Hartmann hálók.
A vízerek szélessége lehet 60 - 80 centiméter,

sõt akár két méter is. A vízerek 5 – 10 – 30, de akár
80 méter mélyen is húzódhatnak a földfelszín alatt. 

Amennyiben a fekhelyünk úgy helyezkedik el,
hogy a vízér–Hartmann csomópont az alhasi tájon
metszi testünket, úgy méh – petefészek – proszta-
ta – vastagbél daganat alakulhat ki.

A hosszanti vízérben való tartózkodás jellemzõje
a leukémia – Parkinson kór – scleroris multiplex –
gyomorvérzés – érszûkület (arteriosclerosis) –
PCP – izületi gyulladás (arthritis) kialakulása. 

A Hartmann csomópontok gyulladást okoz-
nak, a vízerek hosszan tartó komoly, krónikus
betegségeket idéznek elõ. 

forrás: Kovács-Magyar András Földsugarzas-
vízer-hartmann-zona weboldalon.

Fontos tehát oda figyelni ezekre hatásokra, mert
nem mindegy hogyan éljük le az életünket. Szent-
Györgyi Albert gondolatát idézve „Századokon
át az volt az emberek fõ gondja, milyen
lesz az élet a halál után. Úgy látszik, ma
elõször arra kell válaszokat keresnünk,
milyen lesz az élet a halál elõtt.“

Lovasné Marika



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!

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
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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)

NYITVA
A HÉT MINDEN NAPJÁN

ESTE 8-ig!! ! !  
Hétfõtõl pétekig    reggel   6 órától, 
szombat-vasárnap reggel  7 órától!
Akciók otóber 10-ig:

UH Tej 1,5 %, 1 l 149.- /db
Holland kakaópor 100 g          279.- /db
Tchibo Family kávé 250 g       479.- /db
Visegrádi ásványvíz 1,5 l 69.- / db
„VARGA“ leveles tészták 250 g 179.- /cs
Adrenalin energiaital 250 ml    139.- (db

Helyben sütött császárcselme (39.-
/db) és vajaskifli (30.- /db)kapható!

Várjuk Önt is szeretettel!

BON-BON-
BONBON

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 

LCD-Tv eladó!! 06-20/538-06-70.
Eladó: 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

Takarítást és házimunkát
vállalok. Kasztel Anita. 
T e l . :  0 6 - 3 0 / 6 4 4 - 8 3 - 8 0

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

Kovács Ferenc

szobafestõ – mázoló 
– tapétázó

Lakitelek, 

Árpád u. 1/a.

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

Vásárol jon német használt
bútorokat ,  háztartási  gépeket
újszerû állapotban, reális áron!

Tel.: 06-30/6 0 - 6 7 - 16 3
Vörös tyúkok eladók!
Érd.: 06-70/383-64-91.

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

K é s z ü l j ü n k  e g y ü t t  
a  m i n d e n s z e n t e k r e!

Megérkeztek a mécsesek!
Koszorúk nagy választékkal, 

kedvezõ árakkal!
Várjuk kedves vásárlóinkat a

Széchenyi úti volt „100 forintos boltban“;
érdemes betérni!

Sürgõsen eladó vagy nagyobb-
ra cserélném 71 m2-es, 7 éve
felújított régi típusú családi
házamat. I.á.: 6,5 M Ft. Érd.:
06-70/606-11-09; ill. 06-20/9-
609-444. 

Akciós áron eladó – tulajdonostól – Lakitelek külterületén
1,6 ha, fiatal erdõ, akácos-nyárfás. K i v á l ó  b e f e k t e t é s ! 
Érdeklõdni lehet a 06-20/952-41-63-as mobilszámon.

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

RENAULT Clio eladó. Tel.: 76/448-584.

Akác tûzifa felfûrészelve,
házhoz szállítva eladó.
2.300 Ft/q.  Felfûrészelt
tûzifaakció: 1 kocsival

(20 q) 25.000 forint. 
Tel.: 06-30/266-60-15

Két generációnak alkalmas 3 részes, részben felújított családi
ház eladó. I.á.: 11 M Ft. ill. 2009-ben épült összkomfortos, klima-
tizált családi ház eladó, 1129 m2-es. Tel.: 06-30/442-91-66.

Idõsek gondozásában segítséget vállalok.  Tel.: 06-20549-8757



Nevess egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „ Bennünk él, s be jó hinni benne, ez õs szerelem-
be Õ még a temetõn is virít, õ a gyermeki hit.“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE
utalványt nyerte: Bohács Jenõ. Selyem-akácfát nyert: Csorba Attiláné.
CANYON kártyaolvasót Faragó Jánosné (az IT-PAvilon ajándékát nyerte: A va-
csorát nyerte: Országh Mária, melyet az általa választott idõpontban költhet el
az Autós Csárdában egy hónapon belül. Újságelõfizetést nyert: Novák
Tiborné, Nagy András, Dömötör Ferenc. (Õket regisztráljuk!) Kérjük, a nye-
remények  igazolásáért szíveskedjenek befáradni a Fotóboltba! (Kossuth u. 15.)
Köszönjük. A nyerteseknek gratulálunk!  Köszönjük a felajánlásokat Galambos
Lászlóéknak – Autós Csárda (vacsora); Kalicsné Ilikének (Tuppervare) és Klárik
Lászlónénak (selyemakác), Molnár Gábornak az IT-ajándékot! 

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! 
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– Képzelje, igazgató úr, ma kis híján nem jöttem dolgozni, ugyanis reggel elaludtam!
– újságolja Kovács a fõnökének. 
– .... ( A választ, lásd a rejtvényben!)

Vízsz.: 1. A  meghatározás 1. része. (Z. b..: Z, P, K.) 14. Cirkuszmûvész. 15.
Szórványos nõi név 16. Nevettetõ színész. 18. A tornaeszközök valamelyike. 19.
Anyuci, Londonban! 20. Emelõgép kezelõje 21. ... Ekberg; svédországi születésû
filmcsillag. 22. Air France, röviden. 23. Heves indulat, düh. 24. Országos Román
Önkormányzat, röviden, 25. Elõjáték része! 26. Milliárdszorost jelölõ elõtag. 28.
Dzsoni kedvese Lázár Ervin egyik meséjében. 31. Üdítõital-márka. 32. ... mark;
védjegy. 33. Állatkert, nemzetközi szóval. 35. Tanul az esetbõl. 36. Tolóretesz, bizal-
mas szóval. 37. Szabó István ezredese! 38. Thrust Augmented Delta (amerikai hor-
dozórakéta), röviden. 39. Vietnam fõvárosa. 40. Ételt felszolgál. 41. Névtelen. 44.
Házimozi! 45. Némán áhít! 47. Számos …-foka van; bonyolult. 48. Fehér vás-
zonkötény, tájszóval. 51. Az ezüst vegyjele. 52. Algériai kikötõváros lakosa. 54.
Halászkunyhót fed. 55. Lóth ...; legendás színésznõ. 56. Robert De ...; amerikai
színész, rendezõ, producer. 58. Örvénylõ. 60. Fedák Sári írója és címszereplõje is
ennek az 1933-as filmnek. 63. Apró, jégszerû szemcsékbõl álló csapadék.

Függ.: 1. E napon. 2: Értelmetlen, kusza betûk (sora). 3. Elemi parány 4. A Simon
becézése az angoloknál. 5. Szentgotthárd része. 6. Gyertyatartó jelzõje. 7. Spanyol
filmrendezõ (Carlos). 8. A -ke párja. 9. Róma modern városnegyede. 10. Drót
diplomás fele! 11. Serlegekre szöveget rovó szakember. 12. Elzácska. 13. Iparkodó.
17. A baktériumok tõrzséba tartozó, fonalakhoz hasonló szervezetek. 19. A
meghatározás második fele. (Z. b.: T, S, T.) 21. ... Haan; kétszeres világbajnoki
ezüstérmes holland labdarúgó. 23. Fülével érzékel. 24. Szerencshez csatolt
település lakosa. 27. Trappista jellegû sajtféleség (egy holland város nevérõl. 29.
Autós csillagtúra. 30. Annak orrához. 32. Bródy János beceneve. 34. Azon a
településen lakik. 36. ... in fabula; a mesebeli béka, latinul. 37. Fi-zetési részlet. 39.
Jégkorong, a szurkolók szavával. 42. Csitító, csillapító szó. 43. Verset mond. 46.
Kazincbarcikához közeli település. 49. Bródy Sándor színmûve. 50. Pata, köröm
anyaga. 53. Portékán ellenértéket feltüntet. 55. Beleegyezõ válasz. 57. Yoko ...;
képzõmûvész, énekesnõ, John Lennon özvegye. 59. Radián, röviden. 61. Egyszerû
gép. 62. Itt az elején! 64. Vajon az illetõ?

Férfi az anyósának:
– Tudod, kedves mama, elmehetnél
kínai festõmodellnek.
– Tényleg? – kérdi mosolyogva...
– Igen, azok festenek mindig sárkányokat...

– Édesem, miért vágtad le a kutya
farkát? – kérdi a feleség a férjét.
– Nekem ne csóválja az a dög, amikor
az anyád jön...!

A tízemeletes ház legfelsõ emeletén
egy férfi ki akar lökni egy asszonyt az
ablakon. Az utcán bámészkodók közül
felkiált valaki: 
– Gyilkos! Ki akarja lökni a feleségét! 
– Nem a feleségem, az anyósom! – ki-
ált vissza a tízedikrõl a férfi. Mire a
bámészkodó: 
– Nézd, hogy kapaszkodik a rohadék...!

Két informatikus beszélget. Azt mond-
ja egyik a másiknak: 
– Feltaláltam egy számítógépet, ami
emberként viselkedik. 
– Hogy-hogy? 
– Bármilyen hibát vét, ráfogja egy
másik számítógépre.

Két szõke beszélget: 
– Hallottad, hogy a földrengés után
megnyílt két pláza? 
– Nem, melyik az a kettõ? 
– A Richter Skála, és az Epi Centrum.

Minden reggel, amikor felébredek,
azonnal tornázni kezdek. Azt mondom
magamnak: 
– Rajta! Fel, le! Fel, le! Majd két perc
gyötrelem után azt mondom magam-
nak: Jól van! Most próbáld ugyanezt a
másik szemhéjaddal is! :)))

Az öreg székely elkezd fohászkodni
a Jóistenhez: 
– Édes, drága Jóistenem, én olyan
nagyon szeretem a feleségemet, hogy
mindenemet odaadnám érte! 
– Ne engedd, hogy beteg legyen,
legyek inkább én! 
– Ne engedd, hogy szenvedjen az élet-
ben, szenvedjek inkább én! 
– Ne engedd, hogy özvegy legyen,
legyek inkább én!

– Drágám! Itt ülök a haverokkal a kocs-
mában, az utolsó sörömet iszom. Fél
óra múlva otthon vagyok. Ha mégsem,
akkor olvasd el újra ezt az üzenetet...

– A feleségem húsvétra bundát kért
tõlem! Én meg felvettem neki
videóra a Fradi-Diósgyõr meccset!

A feleség egy nap összepakol, és azt
mondja a férjének: 
– Elegem van belõled! Nem tudom
elviselni, hogy állandóan csak a focival
foglalkozol! Megismerkedtem egy
másik férfival, hozzá költözöm! 
Mire a férj: 
– Igen? És õ melyik csapatnak szurkol?

A 70 éves Laci feleségül vesz egy 30
éves nõt. Mondja is neki a barátja: 
– Lacikám, Lacikám! Minek kellett ez
neked? Gondolj csak bele, mi lesz 20
év múlva! Te 90 leszel õ pedig 50, mit
fogsz akkor tenni? 
– Kidobom az öregecskedõ feleséget...

Az agresszív kismalac biciklizik. Épp
arra sétál a kisnyúl, amikor a malac
egy jókorát borul a bringával. 
– Jaj, kismalac, nem ütötted meg
magad? – aggódik a kisnyúl.
– Kuss! Én így szoktam leszállni!

– Miért sírsz kisfiú? 
– Mert lenyeltem egy rajzszeget. 
– Ne sírj, itt egy másik!

Egy fiú szerelmet vall egy lánynak: 
– Ha hozzám jössz feleségül, a tenye-
remen hordozlak majd! 
– Miért, kocsid nincs?

Igor és Szása vesznek egy üveg vod-
kát. Igor mondja: 
– Most a hátam mögé teszem a vod-
kát, és ha eltalálod, melyik kezemben
van, akkor megisszuk, ha nem, akkor
összetörjük és leszokunk. Na, melyik
kezemben van? 
Szása: – Bal! 
Igor: – Gondolkozz, Szása! Gondolkozz!

Két alkoholista elmegy kempingezni.
Mondja az egyik: 
– Én hoztam magammal egy üveg
pálinkát, hogy ha véletlenül megszúr-
na minket egy rozsdás szög, legyen
mivel fertõtleníteni. Te mit hoztál?
– Két rozsdás szöget.

Bármilyen kevés is a bérünk, még
mindig tudunk kevesebbet dolgozni, mint
amennyit fizetnek nekünk.

Ez jó! Fél órája sírok a röhögéstõl....

Szigorú fõnök... 
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