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„A hazaszeretet ott kezdõdik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek.“ Wass Albert

Elcsendesedés

A természetben a múló idõ malomkövei zaka-
tolnak. Suttog a fenyves, sóhajt a cserje, nyög a
tölgyfaág, harangoz a gyöngyvirág, dalol a
madársereg. Micsoda zene ez a füleimnek! 

Az utcákon nyegle gépparipák száguldanak
félelmetesen, dohogó autók rohannak, síró szirénák  hasítják a
csendet.  Körülöttem nyüzsgõ emberek, zajongó gyermeksereg tölti
ki a teret. „Zene, sípszó, harsogó harsona“ és folyamatos, érték
nélküli üzenetek sora…

Uram, segíts elcsendesedni! – kiáltom idõnként hangosan. 
Micsoda világ az, ahol nincsenek másokra tekintettel az embe-

rek? Panaszkodnak, sírnak, a saját bajukkal, betegségük, nyava-
lyájuk részleteivel bombázzák az embertársaikat! Beszélnek,
beszélnek, „tömik“ mások fejét a sekélyes, silány okosságaikkal.
Folyamatosan jár egyeseknak a szája. Vonaton, buszon, boltban
ismeretlen embereknek önti ki a szívét, elmeséli az élete történetét,
a családja sorsát… beszél és beszél.  Aztán pedig félelmével riogat,
hogy milyen förtelmes a világ, mert egyesek magányát kihasználják
a gazemberek… Hát kell ez neki? Kell ez nekem?

A gyerekek, ha találkoznak, nem beszélgetnek, hanem kiabálnak
egymásnak! Nem is igen tudnak csendben szólni a másikhoz, csak
fennhangon. Miért van ez? Kell ez nekik? 

A hétköznapi életünkbõl  hiányzik  a csend, a feltöltõ erejû, s a vele
együtt járó lelki elcsendesedés. Ennek következményeként szûnik
meg „szép csendben“ a kapcsolat a szülõ és a gyermek, az ember és
az ember között... (Mert ennek a figyelmeztetésnek nincs hangja! Ezt
bizony észre kell venni!)

Legtöbben még csak nem is tudnak a stressznek az  életünkre
gyakorolt ártalmas hatásáról! Annyira hozzászoknak a mindenkit
körülvevõ zûrzavarhoz, hogy nem is veszik észre, amikor a test azt
mondja, hogy túlterhelt, csendre, pihenésre, elcsendesedésre vágyik...

Mindenkinek meg kell engedni magának, hogy idõnként kívül-belül
csendben legyen. Megélje a lelki elcsendesedést.  Ez nem évszak-
függõ! Nem kell sírni, hogy vége van a nyárnak!  Egy-egy õszi séta
az erdõ csendjében akár most is elkezdõdhet! Mert zilált állapotban
csak a bajra koncentrálunk,  csak kételkedéssel telik meg az agyunk
és szívünk. Meg kell tanulni elcsendesedni, csendben lenni, s a
csend által feltöltekezni. Figyelni kell a belsõ békénkre!  Mert csak
így tudunk figyelni másokra is!

Mindent meg lehet és meg is kell tanulni! Azt is, hogy tudjam:
nincs jogom másokat megzavarni a saját békétlenségemmel, a
folyamatos duruzsolásommal! De azt is, mikor kell figyelmen
másokra! Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig, minden
körülményben hallgatnom kell! Szó sincs róla! Csak tudni kell,
hogy kinek, mit és mennyit beszélek! Tudni kell azt is, amikor meg
kell szólalnom, és azt is, mikor kell hallgatnom!

Hiszem, hogy ez minden ember javára válik. „Hinni pedig azt jelen-
ti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk.“ Én remélem!
Hosszú idõ alatt lettünk ilyenek, s idõ kell ahhoz is, hogy megváltozzunk.

A hétköznapi életünk megszépül, a munka felmagasztosul, ha
átszõjük a koncentráció, az elcsendesedés aranyszálaival.   S
rájövünk, hogy micsoda végtelen bölcsességet és nyugalmat
hordozunk önmagunkban. Czinege Edit

VASS LAJOS

NÉPZENEI

TALÁLKOZÓ

Bajától Szeremléig, Bajmoktól Bugacon

át több népdalcsoport érkezik
Lakitelekre a mûvelõdési házba,

2013. szeptember 7-én a 16 órakor
kezdõdõ Vass Lajos Népzenei

találkozóra,

melyre szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklõdõt!

Reményik Sándor:

TEMPLOMOK

„Én csak kis fatornyú templom vagyok,
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenõ, 
A szellemóriások fénye rámragyog, 
De szikra szunnyad bennem is: Erõ.

S bár irigykedve holtig bámulom 
A dómok súlyos, drága titkait, 
Az én szívem is álmok temploma 
És Isten minden templomban lakik.“

„...A koldusnak, a páriának, 
A jöttmentnek is van joga 
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát? 
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát! 

Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erõk tömörülnek. 
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükbe biztatás vagy vád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!“

R.S. Templom és iskola

MEGHÍVÓ
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken
KEOP-6.2.0/B/11- 2011-0045“ projekt kommunikációs elemének

keretében.
Szeretettel várunk minden szülõt és családtagot a Lakiteleki Eötvös Lórand
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben megtartandó
„A fejlesztesek bemutatása szülõknek, családtagoknak“ elnevezesû progra-
munkra.
Cím: 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1.
Idõpont: 2013. szeptember 20-án 1800-2000 óráig

Részletes programot lásd a lap 3. oldalán.

Elkezdõdött a beruházás a
Népfõiskolán!

Másfél milliárd forint összegû, kiemelt kormányzati
beruházás indult a Lakiteleki Népfõ-iskolán – jelentette be
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke pénteken a
helyszínen tartott sajtótájékoztatón. 

A Lakiteleki Népfõiskola a Kárpát-medencei népfõisko-
lai hálózat központjaként megújul. A fejlesztés a Szeged-
Csanádi Püspök-
ség tulajdonában
lévõ Lakiteleki Nép-
fõiskola huszonöt
hektáros területén
több ütemben való-
sul meg. 

(Részletesebben
a lap 11. oldalán
olvashat errõl.)

 

Már dolgoznak a fúrótornyok!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Hangya Tamás (Kocsis Hajnal)
Hegedûs Dávid (Nagy Margit)
Magyar János Bence (Ádám Ramóna)
Hegedûs Noémi Margit (Mézga Mária)
Szabó Zétény Zsolt (Sváb-Kovács Aranka Katalin)
Seres Soma (Sörösi Csilla)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

Sürgõsségi orvosi ügyelet Tiszakécske
(Eü.KÖZPONT) Szolnoki u. 4.     Tel.: 76/441-435

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

Faragó Józsefné Cseh Erzsébet (1945)
Holik Imréné Gulyás Jolán (1949)

Dinnyés Lászlóné Nemes-Nagy Erzsébet (1951)
Kürti Rókus Pál (1932)

Turi István (1934)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Domokos Gábor és Csontos Mónika
Szeredai Gábor és Kökény Viktória Katalin

Asztalos János Tibor és Kiss Andrea 

Pudmer András és Gubényi Teréziát 
50 éves házasságkötésükön köszöntjük.

S o k  b o l d o g s á g ot  k í v á nu n k !
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KÖRZETI ORVOSAINK
w Dr. Rácz Péter (Tel.: 449-152)

A rendelési idõ:
Hétfõn: 1230 – 1630-ig
kedd: 1300 – 1630-ig,
szerda, csütörtök, péntek: 730 – 1200-ig.

w Dr. Kalocsa Zoltán (Tel.: 449-105)
csütörtökönként rendel délután, 1300-tól 1530 óráig;

a többi napon délelõtt: 8 – 1200-ig.

A VÉRVÉTEL NAPJA: HÉTFÕ, fél 7- 9-ig 

Lakitelek 
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

FONTOS TELEFONSZÁMOK: 
ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):       06-20/539-58-99
Rendõrség – Tkécske Ügyelet     06- 20/539-84-89
SEGÉLYHÍVÁS:112   Mentõ :  104
Rendõrség:  107     Tûzoltóság: 105
Török Nándor (polgárõr):       06-30/531-65-18
Madari Róbert (p.õr elnök):     06-30/531-65-18 
Szabó Mihály (p.õr par.):        06-30/370-04-81 
Varga Róbert (tûzoltóparancsnok) 06-70/672-55-46

FOGÁSZATI RENDELÉS:
H és SZ délután; K és P délelõtt. (Tel.: 449-279; 548-078)

www.

Dr. Pesír Zoltán állatorvos

Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26.

Tel.: 06-20/361-93-30
e-mail: pesko@freemail.hu

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Sajósi Iván

A praxishoz Lakitelek és Szentkirály
gyermekei tartoznak.

Rendelés:
Lakitelek Szentkirály 

Hétfõ:          0900 – 1200 1230 – 1330

Kedd:           1000 – 1130

Szerda:        1300 – 1530

Csütörtök:     1100 – 1300 0930 – 1030

Péntek: 1030 – 1230 0900 – 1000

Tanácsadás:
Lakitelek: szerda 0930-1100

Szentkirály: csütörtök 0830-0930

Védõnõ: Horváth Lászlóné Magdika
Tel.: 449-039

Dr. Mátyus János
állatorvos

Tel.: 06-20/549-23-12

Széchenyi István Patika
Lendvainé Dr. Erki Mária

fõgyógyszerész

H – P: 8-1230; 1330-18
máj. 1-tõl - aug. 31-ig szombaton 800-1200

Tel.:
449-075

Tisztelt Állattulajdonosok, Kedves Gazdik!

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakiteleki állattartókat, hogy az állatorvosi ren-
delõm Cserkeszõlõ fõutcáján hivatalosan is megkezdte mûködését! 

Tudom, a lakiteleki lakosoknak nagyobb öröm lett volna ha Lakitelek fõutcáján nyitok rendelõt,
de bízom benne, hogy ilyen formán is ki tudom szolgálni valamilyen szinten a lakiteleki állattartók
igényeit.

Az állatorvosi szolgáltatáson túlmenõen hétrõl-hétre folyamatosan töltöm fel a „kézi gyógy-
szertáramat“, hogy minél elõbb minél nagyobb választékkal szolgálhassak a házikedvenceknek
és a gazdasági haszonállattartóknak a különbözõ állatgyógyászati készítményekbõl. (Külsõ-belsõ
élõsködõ elleni szerek, vitaminkészítmények, táplálékkiegészítõk, samponok, stb.)

Mindezzel párhuzamosan az állatkozmetika is megkezdte mûködését, kozmetikusunk nagy
szeretettel (és szakértelemmel) várja minden szõrrel rendelkezõ állat – legyen az kutya vagy cica
–  gazdájának a jelentkezését.

A híresztelésekkel ellentétben (mert minden bizonnyal keringenek  ilyen-olyan információk) a
településen továbbra is végzek kiszállásos (az állat tartási helyén történõ) állategészségügyi
ellátást, de azt az elvemet továbbra is és egyre inkább fenntartom, hogy lehetõség szerint az  álla-
torvosi rendelõben szeretem ellátni a pácienseket. 

Kivételt képeznek ez alól a védõoltások, mikrochipbeültetések és a nem szállítható gazdasági
állatok amiknek az ellátását minden további nélkül elvégzem.

A telefonos elérhetõségem – évek óta – változatlan, (sokadjára hangsúlyozva, hogy sem a tele-
fon nincs a fülemhez ragasztva, sem plusz kezeim nincsenek, hogy mindig minden körülmények
közt fel tudjam venni a telefont, a térerõt meg már szóba sem hozom) tessék bátran hívogatni, ha
szükséges. 

Trendi módon, a rendelõnek készült egy facebook oldala is, akinek van ilyen jellegû hoz-
záférése az ott bõven találhat információt a rendelõ elérhetõségérõl,nyitva tartásról, miegyébrõl.

Tudom sokan zúgolódnak, hogy így alakult, hogy a lakitelekiek állatorvos nélkül maradtak, én
ellenben azt mondom: aki akart eddig is talált és ezután is fog találni kedvencének állatorvost. 

Állok rendelkezésükre! 

Üdvözlettel: dr. Mátyus János

„Nem múlnak Õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, árnyak, álmok, évek, 
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.“

EMLÉKEZÜNK
Bakó János 13. és

Bakó Jánosné
(Németh Klára) halálá-

nak 5.  évfordulóján.

Emlékezik 2 fia, menye és két unokájuk, 
valamint rokonaik, ismerõseik.

Téged elfelejteni, soha nem lehet. Sajnos meg kell tanulni élni
nélküled. Csak az hal meg, akit elfelednek.
Örökké él, akit igazán szerettek.

Stecenkó Anita
halálának 3. évfordulóján, születésének

40. évfordulóján emlékeznek:
Édesanyáék, kisfia Fidán, két öccse, két

sógornõje, nagymamája, nagynénje, Lili,
Nándika, Laura, Dominik.

„Életünk egén fénylõ csillag voltál.
Itt hagytál bennünket,
még csak nem is szóltál.
Most már kialudt az áldott fényed,
pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.“

Holik Imréné 
Gulyás Jolántól
fájó szívvel búcsúzik

férje – Imre, lányai – Ágnes és Éva, 
unokái – Dani, Odett, Brigi, Gréti
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I. Kárpát-medencei Fúvószenei
Találkozó

2013. 
szeptember 28.

Lakitelek

A tavalyi évben a Lakiteleki Önkéntes Tûzoltó Egyesületben megjelent
tagokból összeállt az egyesület fúvós zenekara. Az elmúlt évben több helyi
és környékbeli koncerten léptek fel, közelebb hozva ezt a mûfajt a közön-
séghez, valamint kedvet csináltak a zeneiskolába járó diákoknak ahhoz,
hogy felvételüket kérjék a zenekarba. 

A lakiteleki mazsorett csoport és a zenekar közös produkcióinak alapjait
már tervezik a szekciók vezetõi.

Az általunk szervezett találkozónak is fõ célja, hogy a gyerekek és a
szülõk olyan zenészeket, zenekarokat, mazsorett csoportokat láthassanak
élõben, amely élmény döntõen befolyásolhatja a zenei ízlésüket, tisztában
legyenek a fúvós zene, a katona- és tûzoltózenekarok hagyo-mányaival. 

Zenésznek, táncosnak lenni jó. Ez olyan tény, amelyet mindenkinek tud-
nia és éreznie kell. 

Ez a rendezvény alkalmat nyújt arra, hogy a fellépõ zenészek, táncosok
megismerkedjenek egymással mind személyesen, mind szakmai téren is.
Reményeink szerint olyan együttmûködések is születhetnek a találkozón,
amelyek elõremutatóak, hagyományteremtõk lesznek.

A programot alapvetõen befolyásolja a találkozóra érkezõ zenekarok,
tánccsoportok száma. A Templom parkba szervezett délelõtti (9 óra)
ünnepélyes megnyitó után leginkább a zenekaroké lenne a fõszerep. A
ebéd elfogyasztása utáni pihenõidõben személyes beszélgetésekre is lesz
lehetõség, de a zenekarok egymást váltva folyamatosan szórakoztatják az
érdeklõdõket – a mazsorettekkel színesítve a programot.

A település elsõ ilyen jellegû rendezvénye lesz ez, melyre minden érdek-
lõdõt nagy szeretettel hívnak és várnak!

Lakitelek Önkormányzata és a Tûzoltó Egyesület nevében: Madari Andor

KÖSZÖNET!

A Lakiteleki Önkéntes Segítõk Egyesülete
szeretné megköszönni a Tûzoltózenekar, a
Lakiteleki Önkéntes Tûzoltók, a Lakiteleki Polgárõrség,  Kotvics István,
Magyar Istvánné Icuka, Varga József (fagyis bácsi), Jutka Bolt, Csontos
Csaba, Varga Richárd, Vargáné Darabos Mártika, Anka Balázs, Kovács

László szakács, Szabados Zoltán (Lúdas
Matyai), a Lakiteleki Népfõiskola és a tagok
segítségét, hogy segítették létrehozni 2013.
július 27-én, a Sportpályán megtartott
CSALÁDI NAPJÁT. Sok örömet és vidámságot,
szép perceket tudtunk a családok részére nyúj-
tani.

A szervezõk nevében: Faragóné Anett

LÖSE

FOGADÓÓRÁK

FFelföldi Zoltánelföldi Zoltán polgármester 
minden szerdán 9-11 óráig

drdr. Tóth-Péli E. Tóth-Péli Emõkemõke jegyzõ
minden kedden 9-12 óráig

MMadari Andadari Andoror alpolgármester
elõzetes egyeztetés szerint

A fogadóórára bejelentkezni a titkárságon lehet  személyesen vagy 
telefonon (76/449-011). A megértésüket kérjük és köszönjük!

Lakitelek 
Önkormányzata

Elismerték a dunai árvízben részt vevõ lakitelekiek
Lakitelek Önkormányzat Képviselõ-testülete a 191/2013. (VIII.06.) számú

határozatában megköszönte a dunai árvízi védekezésben részt vevõ lakitelekiek
megfeszített munkáját. Minden, a védekezésben részt vevõ lakiteleki emléklapot
vett át augusztus 20-án a községi ünnepség keretében Felföldi Zoltán pol-
gármestertõl és Madari Andor alpolgármestertõl, a tûzoltó egyesület elnökétõl.
Akik nem tudtak jelen lenni az átadáson, késõbb kapják meg emléklapjukat.

2013 júniusában a valaha látott legnagyobb árhullám vonult le a Duna magyar
szakaszán. A megfeszített védekezési munkálatoknak köszönhetõen emberélet-
ben nem esett kár. 

Az árvízi védekezésben több
lakiteleki is részt vett, akik augusz-
tus 20-án elismerõ oklevelet vehet-
tek át Felföldi Zoltán pol-
gármestertõl és Madari Andor
alpolgármestertõl.

A Petõfi Mentõcsoport
munkájában Lakitelekrõl részt vevõk – Beregszászi Gábor, Müller Ferenc, Tóth
Ferenc, Tóth Péter, Török Nándor – 2013. június 9-12. között segítettek a
védekezésben Solton, majd Baján.

A Petõfi Mentõcsoport önkéntes tagjain kívül lakiteleki hivatásos tûzoltók és
katonák is teljesítettek szolgálatot a Duna mentén: Gyapjas János, Kurucz
Krisztián, László Ferenc, Rácz Nándor, Tombácz Zoltán, Dakó Tibor,
Szekeres János. A kormánytisztviselõk közül jelen volt Vass Balázs Ákos.

A védekezésben részt vettek az ország minden tájáról rendõrök, katonák, tûz-
oltók, polgárõrök, civilek. Lakitelekrõl tizenegy személy dolgozott a dunai árvízi
védekezésben. Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület a katasztrófavédelem által
életre hívott Petõfi Mentõszervezet hivatalos tagja. A Bács-Kiskun Megyei Védel-
mi Bizottság elnöke az 1/2013. (VI.08.) számú határozatában elrendelte a Petõfi
Mentõcsoport mozgósítását és bevetését a dunai árvíz mentén.      Varga Zoltán
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Új helyszínen ünnepelte Lakitelek az államalapítást
Az idei évben elõször nem a Tõserdõben, hanem fent a faluban rendezte meg

Lakitelek az augusztus 20-i ünnepséget. Nem is akárhol, a Mûvelõdési Ház és a
Takarékszövetkezet közötti területen, a családi hangulatot varázsoló Liget utcán, amely
egész napra le volt zárva.

Délelõtt 10 órakor ünnepi szentmise kezdõdött a katolikus templomban, melyet
Csernák Pál apát, kiskunhalasi plébános mutatott be. Szentbeszédében Szent István
király nevelõ tevékenységét emelte ki. A szentmise végén a kiskunhalasi plébános
megáldotta az új kenyeret, amit Felföldi Zoltán polgármester szegett meg.

Közben a Liget utcán délelõtti csapatépítõ fõzést rendezett a Tisza Nyugdíjas Klub és
a Lakitelek Önkéntes Tûzoltó Egyesület, elõbbi tárcsával, utóbbi bográccsal. A jelenlévõk
Lúdas Mátyás elõadásában láthatták Vitéz László bábjátékát.

Kora délután szamárfogaton hívogatta a faluban a Csörömpölõk Együttes a délutáni
és esti programokra a lakitelekieket Lúdas Mátyás vezényletével. 15.30-kor riasztást kap-
tak a jelen lévõ tûzoltók, hogy a Nyíl utcában ég az út menti avar. A Lakitelek ÖTE
önkéntesei a helyszínre vonultak, megfékezték a tüzet, amely továbbterjedés esetén a
szomszédos Alkotóházat, régi nevén Harczos iskolát is veszélyeztette volna.

18 órakor emléklapot vehettek át a 2013. évi dunai árvízi védekezésben részt vevõ
önkéntes és hivatásos lakitelekiek Felföldi Zoltán polgármestertõl és Madari Andor alpol-
gármestertõl.

A délutáni ünnepségen Bagi Ferenc plébános áldotta meg Lakitelek új kenyerét, amit
késõbb Felföldi Zoltán polgármester és Madari Andor alpolgármester szegett meg. A
megáldott új kenyérbõl minden jelenlévõ kapott.

Fellépett a kora este folyamán a színpadon szerepelt a lakiteleki Népdalkör, a tisza-
alpári együttes. majd az Easy Dance és a Grand Up tánccsoport.

20 órára igen szép közönség gyûlt össze a Liget utcában, ahol is élõ koncertet adott
az Örökség zenekar. A zenekar egykori Kormorán-tagokból álló formáció, amely folk-
rock, illetve nemzeti rock zenét játszik, kiválóan ötvözve a népies hangzást a rockzenév-
el. Az alakulat nyolc tagból áll: Géczi Erika énekes, egykori kajak világbajnok, Tóth
Renáta énekes, Mr. Basary énekes, Gulyás Ferenc, a NOX együttes egykori tagja népi
hangszereken, Horváth Károly basszusgitár, Kovács Marci hegedû, Nagy László dob –
akit ezen az alkalmon helyettesítettek – és Szabó Miklós gitár.

Az együttes másfél órás koncertjét követõen tûzijátékkal zárult az augusztus 20-i
ünnepi forgatag. A tíz perces fényjáték lakiteleki vállalkozók felajánlásaként jöhetett létre.

Varga Zoltán

JÁRÁSI ÖNKÉNTES
MENTÕSZERVEZETBE

Közvetlen környezetünkben – Bács-Kiskun megye, Tiszakécske járás területén –
katasztrófahelyzetek ritkán alakulnak ki, de azok bekövetkezésének lehetõségét nem
zárhatjuk ki teljesen. 
A katasztrófa, a baleset bekövetkezése nem válogat. Bárhol, bármikor, számtalan módon
lecsaphat ránk. Ilyenkor még nagyobb szükség van azokra, akik vállalják a bajba jutott
életek és vagyoni értékek mentését.
Ha munkájával, technikai eszközeivel önként részese lenne egy csapatnak, aki felkészül-
ten gyõz a kihívások felett, akkor:
Jelentkezzen Ön is a Tiszakécskei Járási Mentõcsoportba!
Egyének, civil közösségek, polgárõrök és munkahelyi csapatok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni lehet:

Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kecskemét, Deák F. tér 4.

E-mail: kecskemet.pvfelugy@katved.gov.hu;

Kecskemét Hivatásos Tûzoltóparancsnokság
Katasztrófavédelmi Megbízott

Tiszakécske, Béke u. 152.
(06) (76) 441-055 (Simon Béláné tanácsos)

E-mail: simon.belane@katved.gov.hu; tkpi@externet.hu 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2013.  SZEPTEMBER 06.

Szent István nap

Elsõsorban szeretném megköszönni minden
érintett segítségét, munkáját a Szent István napi
rendezvény megszervezésében. 

Az áramot, a színpadot, annak szállítását, felál-
lítását, a délelõtti hangosítást, a mûsorokat, az Új Kenyeret, a rendezett
és tiszta környezetet olyan emberek, civil csoportok segítségével és
összefogásával sikerült megoldani, akik magukénak érezték az elsõ, a
mûvelõdési ház parkjában rendezett Augusztus 20-i ünnepséget.
Feléjük is köszönettel tartozom.

A Nyugdíjas Klub, a Tûzoltó Egyesület és magánszemélyek is csat-
lakoztak a délelõtti fõzõcskézéshez, amely jó hangulatban telt el a park
fáinak árnyékában. Varga-süteményeket faltak a gyerekek, volt
lehetõség kötélhúzásra, vesszõparipázásra és Vitéz László is járt
nálunk ebéd után. Köszönöm, hogy a csacsifogattal körbe tudták járni a
falut jó barátaim, a Csörömpölõk zenekar és hívogatták az embereket
a rendezvényre. Az Easy Dance tánccsoportok adtak igazi lendületet a
délutánnak, majd a Nyugdíjas Népdalkört hallgatta szeretettel a közön-
ség. Bagi Ferenc atyát tisztelettel kértük, hogy áldja meg az Új
Kenyeret. 

Délutánra már egyre határozottabb számú lett a közönség, sokan
beszélgettek a fák árnyékában hallgatva a Tûzoltózenekart és a
Csörömpölõk együttes mûsorát, a gyereket pedig szabadon futkároztak
és játszottak a parkban.

Este 8 órakor lépett színpadra az Örökség zenekar, akik fantasztikus
hangulatot teremtettek a közönséggel együtt! A zenekar ismertségét és
elismertségét jelzi, hogy a koncerten nagyon sok olyan látogatónk is
volt, aki nem lakiteleki, de a zenés esemény miatt nálunk töltötte
augusztus 20-a estéjét. 

A Grand Up táncosok produkciója után következett a tûzijáték, amely
a lakiteleki vállalkozók, cégek ajándéka volt a falu lakossága felé. 

Ennek megszervezését leginkább ifj. Szûcs Pálnak köszönöm, aki
összefogta a segítõ felajánlásokat.

Tisztelettel köszönöm a segítséget, a munkát, a részvételt. 

Úgy gondolom, hogy megtaláltuk azt a rendezvény helyszínt, ahol fák
árnyékában megfelelõ infrastruktúrával ellátva tudunk ünnepelni,
beszélgetni, fõzõcskézni. A területet a Laki-Gazda Kft. tette rendbe
rögtön másnap hajnalban, reggel már semmi nyoma sem volt az esti
vígasságnak. 

E cikk írásakor fejezõdik be a Hírös Hét Fesztivál Kecskemét fõterén,
ahol idén is képviselteti magát Lakitelek. Kézmûves termékekkel, bor-
ral, szõlõvel, üdítõkkel, házi lekvárokkal jelentünk meg. A település
napján Szabados Zoltán, alias Lúdas Mátyás mutatta be egy mese
keretében Lakiteleket, majd a Mentális Majális zenekar adott koncertet.
Szelesné Kása Ilona jóvoltából kiállíthattunk egy olyan oklevelet, amely
tanúsítja, hogy 1948-ban Szeles Mihály révén lakiteleki gazda
érdemelte ki az akkori Hírös Hét elsõ helyezését! Jó hangulatban búc-
súzunk a kecskeméti fõtértõl. Segítõim voltak: Hajagos Pálné Anett,
Rózsa Máté, Lovas Tamás, Szabados Zoltán.  

Nagyon sûrû volt programok tekintetében a nyár, ami komoly tempót
kívánt meg mindenkitõl, aki a szervezésekben, a színpadi fellépések-
ben, a helyszínek karbantartásában részt vett. Mielõtt viszont eltennénk
magunkat télire, jelentem, hogy számos program vár még idén a közön-
ségre, a szervezõkre, szereplõkre…

Szeptember elsõ szombatján a hagyományos Vass Lajos
Népzenei Találkozó kerül megrendezésre a mûvelõdési házban, amely
alkalomra lázasan készülnek a fellépõk határon innen és túl! 

Várunk minden érdeklõdõt!
Szeptember utolsó szombatján pedig az I. Kárpát-medencei

Fúvószenekari Fesztivál vendégeivel, zenészeivel telik meg a
településünk! 

Jó szórakozást kívánok a programokhoz!

A mûvelõdési ház csapata nevében:
Belicza András

MÛVHÁZ
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Megelõzési tanácsok az iskolakezdéshez
Szeptember 1-jén nyitják kapuikat az iskolák, megkezdõdik az idei

tanév. Ezzel egy idõben sok kisgyermeket visznek szüleik,
nagyszüleik bölcsõdékbe, óvodákba is. Éppen ezért a Rendõrség fel-

hívja a közlekedõk figyelmét, hogy fokozott óvatossággal, kellõ körültekintéssel
közlekedjenek, hiszen várhatóan megnövekszik a forgalom a tanintézmények
környékén. Különösen ügyeljenek a várhatóan nagy gyalogosforgalomra!

A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti közlekedési balesetekrõl, élet- vagy vagyon elleni
bûncselekményekrõl, bármilyen rossz szándékú befolyásról vagy csak a tapasztalatlanságukból fakadó
átgondolatlan döntésekrõl. Õk azok, akik életkorukból adódóan nem érzik a veszélyt, a közlekedési
helyzetekben vagy – biztonságot nyújtó közeg híján – az élet más, számukra ismeretlen szituációiban.

A tanévkezdéshez kapcsolódóan 2013 szeptemberében is a reggeli és a kora délutáni idõszakban
(amikor a gyerekek iskolába, illetve onnan haza mennek) egyenruhás rendõrök teljesítenek szolgálatot
ott, ahol ez indokolt. (Máshol polgárõrök segítik a munkájukat!) Az egyenruhások segítik a gyermekek
biztonságos közlekedését és fokozott figyelmet fordítanak a gépjármûvezetõk jogkövetõ magatartásának
ellenõrzésére, kiemelten a kijelölt gyalogátkelõhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyer-
mekülés kötelezõ használatára. 

Közlekedési tanácsok iskolásoknak
A mindennapos közlekedés óriási veszélyeket rejteget magában, ha nem vigyázunk, nem vagyunk elég
körültekintõek és óvatosak. A közlekedési balesetek megelõzése érdekében tartsuk be az alapvetõ szabá-
lyokat, melyeket a KRESZ ír elõ, akár gyalogosan, akár valamilyen jármûvel közlekedünk.

Ugyancsak a közlekedési balesetek elkerülését segítik alábbi tanácsaink.
* Az iskolába idõben indulj el! A rohanás figyelemzavart szül, mely veszélyt hordoz magában. 
* Gyalogosan közlekedve mindig légy körültekintõ, tilos helyen ne lépj az úttestre. Az úttestre lépés elõtt
alaposan nézz körül! A gyakorlatlan kisdiák ne szégyellje megfogni felnõtt kísérõje kezét. 
* Lehetõleg a kijelölt gyalogosátkelõhelyen, ennek hiányában a legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra!
* Kerüld azt, hogy álló jármû mögül, vagy takart helyzetbõl lépj le az útra!
* A közút és annak környezete nem játszótér. Errõl soha ne feledkezz meg!
* Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülék zöld fénye villog és már leléptél az
úttestre, akkor szedd a lábad! Ha azonban még a járdán állsz, semmiképpen se indulj el! A fényjelzõ
készülék jelzését mindig tartsd be, amikor szabad az áthaladás, akkor se feledkezz meg a körültekintésrõl!
Elsõbbséged csak akkor van, ha azt meg is adják.
* Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az elsõ illetve a hátsó világításról, a kerékpár megfelelõ fel-
szerelésérõl, valamint a kanyarodás elõtt a kezeddel jelezni kell a kanyarodási szándékodat!
* Tömegközlekedési jármûveken való utazáskor kapaszkodj a balesetek megelõzése érdekében! 
* Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de a csengõ hangját már hallod, ne szállj le, illetve fel! 
* Utasként közlekedve a passzív biztonsági eszközöket mindig használd!
* Ne feledd! Mindig hazavárnak!

Ha nehéz az iskolatáska - Tanácsok kisiskolások szüleinek
Az iskolakezdés új életformát jelent a hatéveseknek és a családjuknak is. Fõ a feje a szülõk-nek, annyi min-
denre kell odafigyelni. Vigyázzunk, nehogy közben elfeledkezzünk a kisgyermek személyi biztonságáról,
amelyért vele együtt mi, szülõk is sokat tehetünk.
1. Azon az úton kísérjük rendszeresen iskolába a gyereket, amelyen késõbb egyedül jár majd!
2. Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszuk! A közlekedési szabályok betartásával
mutassunk példát gyermekünknek! 
3. Úttesten való áthaladáskor ragaszkodjunk gyermekünk kezének megfogásához; velünk együtt keljen át!
4. Úgy indítsuk útra a gyereket, hogy sietség nélkül az iskolához érhessen.
5. Többször gyakoroljuk vele az átkelést a bonyolultabb keresztezõdésekben! 
6. Feltûnés nélkül ellenõrizzük, hogy betartja-e a szabályokat, ha egyedül megy!
7. A gyermekre ne az út másik oldalán várjunk, hogy meglátva minket figyelmetlenül rohanjon át az úttesten!
8. Ha lakott területen kívüli közutat is igénybe kell vennie, feltûnõ vagy fényvisszaverõ ruha-darabot visel-
jen, olyat, amelyet a közlekedés többi résztvevõje kellõ távolságból észlelhet!
9. A gyereket mindig a járda belsõ oldalán, az úttesttõl távol kísérjük!
10. Gyermekünkkel való közlekedéseink alkalmával életkori sajátosságainak megfelelõen magyarázzuk el
neki a legfontosabb közlekedési szabályokat és a jelzõtáblák jelentéseit!
11. Ha utasként szállítjuk gyermekünket, a passzív biztonsági eszközök használatát követeljük meg, életko-
ri sajátosságoknak megfelelõen használjuk a gyermekbiztonsági rendszereket! 

Forduljon rendõrhöz!
Van persze a közlekedésen túl is néhány olyan szabály, amit meg kell ismertetni a kisiskolással.  Ha az utcán
segítségre szorul, forduljon felnõtt emberhez! Ha van a környéken rendõr, akkor hozzá, ha nincs, akkor lehetõ-
leg nõt szólítson meg! Ismeretlen autóba tilos beszállni! Ha számára ismeretlen ember szüleire, tanáraira hivat-
kozva hívja magával, mondjon nemet! Ha ismeretlen felnõtt segítséget kér tõle, ami azzal jár, hogy vele kell
mennie, tagadja meg! Mondja azt, hogy siet, a sarkon várja az anyukája! Ne fogadjon el idegentõl semmilyen
ajándékot! Mondja, hogy neki ehhez meg kell kérdeznie a szüleit. Egy kisiskolástól már joggal elvárható, hogy
tudja a nevét, címét, a szülei telefonszámát. Ha ez utóbbi túl bonyolult, akkor a táskájában, tolltartójában egy
megfelelõ helyen helyezzünk el egy cédulát, amire a telefonszámok fel vannak jegyezve.

www.nfu.hu                                                       www.darfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

_______________________________________________

A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bõvítése

Lakitelek Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív
Program DAOP-5.2.1/A-11 címû pályázati felhívásra, mely pályázaton
sikeresen szerepelt. Az önkormányzat „A lakiteleki Szivárvány
Óvoda felújítása és bõvítése“ elnevezésû projekt megvalósítására
113.938.027,- Ft támogatásban részesült.
Közbeszerzési eljárásban kiválasztásra került a kivitelezõ, amely
júniusban megkezdte a beruházást. A projekt megvalósítása során a
lakiteleki Szivárvány Óvoda épületének szigetelése, a nyílászárók
cseréje készül el, valamint bõvítik az épületet. A beruházás befe-
jezését 2013. szeptember végére tervezi az Önkormányzat.

Kivitelezés ideje: 2013.06.03.-2013.09.30.

Kedvezményezett:
Lakitelek Önkormányzata, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Tel: 76/449-011 Fax: 76/449-055
www.lakitelek.hu, E-mail: poglarmester@lakitelek.hu

Közremûködõ szervezet:
DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
Tel: 62/561-920, Fax: 62/561-921
E-mail: info(@)darfu.hu                                            www.darfu.hu

www.nfu.hu                             www.darfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

valósul meg
_________________________________________________

Dr. Deák István utca felújítása és körforgalom
építése Lakiteleken

Lakitelek Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi
Operatív Program DAOP-5.2.1/A-11 számú pályázati felhívásra,
mely pályázaton sikeresen szerepelt. Az önkormányzat a „Dr.
Deák István utca felújítása és körforgalom építése
Lakiteleken“ elnevezésû projekt megvalósítására
120.854.232,- Ft támogatásban részesült.

Közbeszerzési eljárásban kiválasztásra került a kivitelezõ,
amely májusban megkezdte a beruházást. A projekt meg-
valósítása során a Dr. Deák István utca felújítása készül el,
valamint körforgalmi csomópont kerül kiépítésre Lakiteleken a
Széchenyi krt. és a Dr. Deák István utca, a Vörösmarty utca és
a Jókai utca keresztezõdésében. A beruházás befejezését
2013. október végére tervezi az Önkormányzat.

Kedvezményezett:
Lakitelek Önkormányzata
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Tel: 76/449-011 Fax: 76/449-055
www.lakitelek.hu                 E-mail:
poglarmester@lakitelek.hu

Közremûködõ szervezet:
DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. 
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
Tel: 62/561-920, Fax: 62/561-921
E-mail: info(@)darfu.hu                               www.darfu.hu



Mindannyian megdöbbentünk a hír hallatán,
hogy Gyarmati Dezsõ olimpikon elhunyt.
Lakiteleken nagyon sokszor megfordult, minden
iskolás naponta találkozott a nevét viselõ uszoda
elõtt felállított szobrával. Nem sokan vannak, akirõl
már életében uszodát neveznek el, büszkeségül
szobrot emelnek neki. Dezsõ bácsi ilyen ember volt! 

Szeptember 4-én a Farkasréti temetõben
helyezik örök nyugalomra.

Adjon neki a Mindenható örök nyugodalmat!

Háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nemzet Sportolója, a Lakitelek
Népfõiskola Alapítvány kurátora. A miskolci születésû sportember volt az
egyetlen olyan játékos, aki öt olimpián szerepelt, mind az ötön érmet nyert:
Helsinkiben, Melbourne-ben és Tokióban aranyat, Londonban ezüstöt,
Rómában bronzot, ezzel minden idõk legeredményesebb pólósa.

Legjobb eredményei: olimpiai bajnok (1952, Helsinki; 1956, Melbourne; 1964,
Tokió), olimpiai ezüstérmes (1948, London), olimpiai bronzérmes (1960,
Róma), Európa-bajnok (1954, Torino; 1962, Lipcse)

Edzõként: olimpiai bajnok (1976), olimpiai bronzérmes (1980), világbajnok
(1973), Európa-bajnok (1974, 1977), vb-második (1975, 1978)

Kétszer volt Európa-bajnok csapat tagja is, kétszeres fõiskolai világbajnok,
nyolcszoros magyar bajnok, a válogatottban 108-szor szerepelt.

Gyarmati Miskolcon született 1927. október 23-án, felvidéki szüleivel
hamarosan Budapestre költöztek. Elõbb ökölvívó, késõbb kézilabdázó volt, de
legnagyobb sikereit vízilabdázóként érte el.

Kezdetben kapus volt, de legendás technikáját késõbb már
mezõnyjátékosként csillogtatta elõbb Újpesten majd a Ferencvárosban.
Nemcsak korszakának, hanem az egész sportágnak emblematikus alakja.
Utolérhetetlen, megállíthatatlan bal keze volt.

Ésszel játszott egy olyan sportágban, ahol az erõnek mindig nagy szerepe
volt. Már húszévesen világválogatott, annál nagyobb elismerés nem létezett
akkoriban.

A vízben nyoma sem volt forrófejûségének, ami sokszor bajba sodorta élete
alatt, különösen a kommunista idõszakban.

1952-ben már olimpiai bajnok, négy év múlva, a melbourne-i játékokon
megvédte a címét. Aktívan részt vett a forradalomban, ahogy fogalmazott:
eggyé vált vele. Sérülteket, fegyvereket szállított. A kiutazás után az olimpián
a forradalmi bizottság elnöke. Nem tért haza, az Egyesült Államokba ment
feleségével, a szintén olimpiai bajnok Székely Évával. Nem érezte jól magát
New York-ban, kivált amikor kidobóemberként dolgozott, és egy leszámolás
közvetlen közeli tanúja lehetett – olvashatjuk róla egy visszaemlékezésben. 

Magyarországra 1958-ban tért vissza, az amnesztia ellenére kétéves eltiltást
kapott. Amíg nem játszhatott, segédmunkás volt.

1960-ban már visszakerült a bronzérmes csapatba, négy év múlva nyerte
újabb olimpiai bajnoki aranyát Tokióban. De nem ez volt az utolsó, mert 1976-
ban már szövetségi kapitány. Csapó és Faragó korosztályának edzõje lett,
ezért önmagát három és félszeres olimpiai bajnoknak mondja.

Edzõi diplomája elõtt mûvészettörténész végzettséget is szerzett az ELTE-n.
A válogatottat többször is vezette, külföldön is keresett szakember volt –
Németországban, Olaszországban is kapott munkát –, majd a rend-
szerváltáskor politikai szerepet vállalt. 1990 és 1994 között a nagyobb kor-
mánypárt, a Magyar Demokrata Fórum képviselõje. Közvetlen szerepe volt
Puskás Ferenc hazaköltözésében. 

Számtalan elismerést kapott – a halhatatlanok közé választották, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdeméremmel ismerte el munkásságát -, talán
a legfontosabbat 2004-ben, amikor a Nemzet Sportolója lett. MOB-életmûdíj
(2008), a MOB olimpiai érdemrendje (1994), Magyar Köztársasági Érdemrend
Nagykeresztje (polgári tagozat, 2007), a Magyar Vízilabda Szövetség tisztelet-
beli elnöke.

Két lánya született, Andrea (úszóbajnok) édesanyja még Székely Éva,
Terézia Eszter  édesanyja Bara Margit színésznõ.

Unokája, Szilágyi Liliána, a jövõ nagy úszóreménysége.

A Peterdi Pál által írt önéletrajzi könyvét a következõ vallomással zárja.
„Elszálltak az évek, tele fordulattal, izgalommal, kalanddal. Túléltem vala-

mennyit, többnyire sikerült a felszínen maradnom. Az örvények megforgattak,
hídlábakat kellett kerülgetnem. Jött egyik a másik után, mindig csak a
következõre figyeltem.       

Együtt, masszába sûrítve felidézni mindezt – bizony beleszédül az ember.    
Tudom, nem vagyok egyedül.      
Cudarul derékon kapott bennünket ez a cudar század, ahány kortárs, annyi

regény. Akárhányuké még sûrûbb, keményebb az enyémnél.      
Azért hát nézzünk egymás szemébe, ki vagy, mit tettél, aztán ballagjunk

békében tovább, mert testvérekké tett bennünket a könyörtelen korszak.       
Ki voltam, és mit tettem?      
Valahol, valamikor talán egybevetik erényeimet – ha voltak –, és hibáimat –

mert vannak –, mi lesz az egyenleg, nem tudom.       
De bármi legyen is, vállalom. Mindig is vállaltam.       
Valaki talán megkérdezi: hogy csinálnám, ha újra kezdhetném?       
Ugyanígy! Ülök hát a parton, az évtizedeim hömpölyögnek a lábam elõtt. És

még mindig azon töröm a fejem: kínálkozhat-e még valaha valami, amibe tisz-
ta szívvel és forró fejjel beugorhatnék?“

Kitüntetései: a Nemzet Sportolója (2004), MOB-életmûdíj (2008), a MOB
olimpiai érdemrendje (1994), Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje
(polgári tagozat, 2007), a Magyar Vízilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke.

Nekem is többször volt alkalmam személyesen is találkozni Vele!
Természetesen felemelõ érzés volt minden ilyen alkalom! Magas, tekintélyt
parancsoló személyisége mögött ott volt a humoros, kedves ember! 

Soha nem tudtam elvonatkoztatni azoktól a legendáktól, melyeket filmek,
könyvek, beszélgetések idéztek vele kapcsolatban: az 1956-os, soha le nem
fújt vízilabdamérkõzést, melyrõl olyan sokat és sokszor mesélt!  

A sport, a haza szeretete volt a mindene!
Óriási élmény volt, hogy megfoghattam, a kezemben tarthattam én is azt az

érmet, melyet az 56-os olimpián kapott, s néhány évvel ezelõtt Lezsák
Sándornak adományozott, mert õt találta a legméltóbbnak arra, hogy ennek az
éremnek a tulajdonosa, õrzõje legyen!

Gyarmati Dezsõ!  Lakitelek büszke arra, hogy kötõdése van a 20. század
egyik legnagyobb olimpiai legendájához, az 56-os magyar vízilabdázóhoz. Az
égi páholy ma már Önnek is nyugalmat ad. Segítse onnan nemzetünket! 

Czinege Edit
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2013. augusztus 18-án elhunyt Gyarmati Dezsõ olimpiai bajnok vízilabdázó, 
a Lakitelek Népfõiskola kurátora, a Népfõiskola uszodájának névadója

A lakiteleki Gyarmati Dezsõ Tanuszoda elõtt áll Lantos
Györgyi alkotása – a mellszobor – az úszó hírességrõl.



Kedves Olvasóink!

Önök is látták, hogy a nyár folyamán milyen nagy munka folyt
iskolánkban. A KEOP pályázat keretében vastag hõszigetelést
kapott a Kiss János utcai alsós épületszárny, új nyílászárókat, víz-

takarékos csaptelepeket, új mosdókagylókat szereltek be a szakemberek. A tor-
naterem felöli bejáratot a mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá tettük, s
részükre mosdóhelyiséget alakítottunk ki. Elkészült az a 60 köbméteres ciszterna,
amely az esõvizet gyûjti. Ezzel, az úgynevezett szürkevízzel öblítjük majd a WC-
ket. (Természetesen ha sokáig nincs csapadék, az automatikus rendszer átkapc-
sol az eddig is használt vízhálózatra.) 

Régi kívánsága volt a családoknak a kerékpárok biztonságos elhelyezésének
megoldása. Sokan emlékeznek rá, hány kerék lyukadt kiirthatatlan királydinnye
miatt, s hogyan áztak esõben a biciklik. E tanévtõl beton alapzatú fedett tárolóval
várjuk a kerékpárral érkezõket. Bízunk abban, hogy egyre többen választják ezt a
közlekedést, hiszen a nyárlõrinci határútig jó minõségû, biztonságos úton
közlekedhetnek diákjaink.

A pályázathoz kapcsolódó iskolazöldítési program keretében komposztáló is
készült. Ez jól szolgálja Szelesné Kása Ilona tanárnõ és diákjai 200
négyzetméteres festõnövény kertjének tápanyagellátását. A kertet szorgos
munkával gondozták a nyáron is a gyermekek. Közülük is kiemelkedõen sokat
dolgoztak: Babita József, Kirs Gergõ, Barkóczi Viktória, Bódia Etelka. Köszönjük
munkájukat!

Fotóink az építkezés és a kertgondozás munkálatait örökítették meg.

A projekt szakmai átadása augusztus 31-én lesz, a hivatalos átadási
ünnepségre pedig tanévnyitónk keretében, szeptember 1-jén, 17 órakor kerül
sor. Szeretettel várjuk kedves mindnyájukat! A pályázathoz komoly, több évre
kiterjedõ környezetvédelmi vállalások kapcsolódnak. Ezekkel, valamint az
építkezések részleteivel nyílt napokon, tájékoztatókon ismerkedhetnek meg az 

érdeklõdõk. Az elsõ nyílt napra szeptember 20-án kerül sor. A részletes pro-
gramról meghívókon, szórólapokon és az interneten keresztül értesítjük Önöket.

A 2013-14. tanévet 11 alsós és 9 felsõs osztállyal kezdjük. A nyár folyamán
néhány család elköltözött Lakitelekrõl, mások ideköltöztek, a gyermekek száma
így nem változott, közel 420 diákunk ül iskolapadba szeptemberben. 

A kormány szándékai szerint felmenõ rendszerben minden diák ingyenesen
kapja majd a tankönyveket, s egy-egy évfolyam könyveit négy esztendõn át kell
használniuk a gyermekeknek. Idén az elsõsöknek nem kell fizetni a könyvekért,
de ezekbõl fognak majd tanulni a következõ és az azt követõ esztendõk elsõsei
is. Kérjük Önöket, becsüljék meg a szép ábécéskönyveket!

Az építkezés mellett a szokásos felújítási munkákat is elvégeztük. Mivel
megszûntek az intézmény gazdálkodási feladatai, átalakítottuk a gazdasági irodát.
Tábori Ferencné tanító néni gyermekei újonnan vásárolt iskolabútorokkal beren-
dezett szép tantermet kaptak itt. 

Néhány tantermet kifestettek, lakkoztak karbantartóink, s elkészültek a mosdók
tisztasági meszelésével is. A rengeteg kõmûvesmunka miatt takarítóink is nagy
munkát végeztek, hogy diákjaink megújult, szemre is szép épületben, tiszta hely-
iségekben kezdhessék az iskolaévet. Köszönöm mindannyiuk fáradozását!

Elsõ és ötödik évfolyamokon a Nemzeti Alaptanterv bevezetésével újul meg a
pedagógiai munka. Ennek részleteirõl folyamatosan tájékoztatjuk a családokat.
Megkezdõdik az erkölcstan oktatás, vele párhuzamosan pedig folytatódik a
gyermekek katolikus és református hitoktatása. Idén elõször minden gyer-
meknek kötelezõ bekapcsolódnia valamelyikbe.

Folytatódik a lovaskultúra oktatása intézményünkben. A múlt esztendõben
harmadikosaink, idén harmadikosaink és negyedikeseink vehetnek részt a pro-
gramban Lakitelek Önkormányzata, a Lakiteleki Népfõiskola és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ együttmûködése eredményeként. Hosszú, kitartó
tárgyalások kellettek ahhoz, hogy állami támogatást kapjunk a megvalósításra.
Külön is szeretném megköszönni Felföldi Zoltán polgármester úr, Seresné
Kozári Nóra tankerületi igazgató asszony és Lezsák Sándor elnök úr segítségét. 

Idén a gyermekekkel Dobecz Éva és Pajer Mónika lovasoktatók foglalkoznak
majd. A Népfõiskolán elkészült a karám bõvítése, mely nyolc ló elhelyezését
biztosítja. Beszereztük a szükséges lószerszámokat, felszereléseket is.

A nevelõtestület tanévnyitó értekezletét –  lapzárta után – augusztus 25-én,
kedden tartjuk. Ekkorra már lezárulnak a pótvizsgák is. Bízom benne, hogy min-
denkinek sikerül kijavítania tanév végi elégtelen osztályzatát.

A nyáron a tankerület több álláshelyet is hirdetett a lakiteleki és a környezõ
települések iskoláiba. A mûvészeti oktatás óráira és a közismereti tárgyak
tanítására egyaránt kerestünk pedagógusokat. Az egyeztetések még most is
tartanak. Az új kollégákat tanévnyitó ünnepségünkön fogjuk bemutatni.

Minden diákunknak és minden „iskolás“ lakiteleki családnak vidám,
sikeres, boldog új tanévet kívánunk!

Érettségizzen a Németh László
Gimnázium lakiteleki tagozatán!
Szeretettel várjuk a 2013 szeptemberében
induló 10. és 12. osztályainkba! A 10.
évfolyamhoz szakmunkásvizsgával is csat-
lakozhatnak! Bõvebb felvilágosítással
szívesen szolgál  Olajos István a
70/931-78-08-as telefonszámon.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Az új
kerékpártárolók!



Légy áldott Szent István király!
Augusztus 20-án Csernák Pál cím-
zetes  apát, érseki tanácsos, nyugal-
mazott plébános mutatta be templo-
munkban az ünnepi szentmisét. Prédi-
kációjában  Szent István király tanítói,
nevelõi tevékenységét emelte ki. Utalt a
szeptemberben bevezetendõ hit- és
erkölcstan oktatásra, amihez  szent
királyunk közbenjárását kérte.

Kárpát-medencei Szentimre települések képviselõi 
templomunkban

A Kárpát-medence hét, Szent Imre herceg nevét viselõ településének képviselõi
találkoztak augusztus 24-én, szombaton, a Lakiteleki Népfõiskolán, vasárnap pedig
részt vettek templomunkban a szentmisén. Itt kötötték rá a településük nevét  viselõ sza-
lagot a lakiteleki zászlóra, majd koszorút helyeztek el a plébánia elõtt lévõ Szent Imre
szobornál . (A képeket Olajos István készítette.)

„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL“
Nagy öröm számunkra, hogy elsõ osztályosaink beíratásakor 44 család vallotta

meg hitét, és választotta a hitoktatást gyermeke számára. Közülük harmincnégyen
katolikus, tízen pedig református hittanra fognak járni. Ötödikeseink 18-an lesznek
katolikus hittanosok, itt is jelentõs az emelkedés az eddigi létszámhoz képest. 

Természetesen nem csak õket várjuk a hittan órákra az új tanévben. Szeretettel
emlékeztetjük az édesanyákat, édesapákat házasságkötésükkor, a gyermekek
megkeresztelésekor tett ígéretükre. A közösség elõtt fogadták meg, hogy gyer-
mekeiket az anyaszentegyház hitében nevelik. Isten legnagyobb ajándékai közé tar-
tozik a gyermekáldás. Természetes, hogy mindannyian a tõlünk telhetõ legnagyobb
gondoskodással igyekszünk leányaink, fiaink útját egyengetni az életben. Gondoljuk
meg: az Egyház tanítása szerint életünk a fogantatással kezdõdik, de nem fejezõdik
be a halállal, hanem örök. Épp ezért a szülõi gondoskodás nem állhat meg az anya-
gi javak biztosításánál, és annál, hogy jó szakmát adunk gyermekünk kezébe.

A hit Isten ajándéka, de a hitre vezetés, a gyermek szemének felnyitása arra,
hogy a bennünket végtelenül szeretõ Teremtõ a legnagyobbat, az örök boldogsá-
got szánja mindannyiunknak, közös feladatunk.

Kérjük a szülõket, a nagyszülõket, a rokonokat, barátokat, közösségünk minden
tagját, legyünk segítségére a bizonytalanoknak, a kételyekkel küzdõknek! 

Szeretettel várunk minden megkeresztelt gyermeket, és azokat is, akik nincsenek
megkeresztelve, a hittan órákra. A foglalkozások idõpontjait beírjuk a gyermekek
ellenõrzõjébe, és a szülõi értekezleteken is közöljük. Kérdéseikkel forduljanak bizalom-
mal Ferenc atyához, Tábori Kálmánné, Tábori Kálmán és Olajos István hitoktatókhoz.

Fogadjuk meg Anselm Grün, korunk jeles bencés gondolkodójának szavait:
„Életünk sikere vagy kudarca azoktól a forrásoktól függ, amelyekbõl merítünk.“
Merítsünk tiszta forrásból!                                                         Olajos István

Czêstochowai zarándoklat
Augusztus 5-én mint-

egy hatezren indultunk
útnak Varsóból
Czêstochowába, hogy
Nagyboldogasszony
ünnepe alkalmából
lerójuk tiszteletünket a
Fekete Madonna elõtt.
A 10 napos gyalogos
zarándoklat, mely alatt
több, mint 300 km-t tet-
tünk meg, komoly testi és lelki próbatétel elé állított minket. Azért, hogy ezeket az
akadályokat könnyebben vehessük, 100-150 fõs csoportokba osztottak be. A grupa
zlota-t, azaz az arany csapat egyik felét lengyel, másik felét magyar és székely
zarándokok alkották.

Hatalmas szeretettel fogadtak minket a lengyel zarándoktársaink. Lengyel ma-
gyar szakos egyetemisták, és Lengyelországban tanuló magyarok segítették a
kommunikációt. Hogy mekkora tisztelettel vártak minket, talán az egyik lengyel
atya, Pawel atya története mutatja meg igazán. Õ évekkel ezelõtt megfogadta, hogy
amíg érkeznek magyar zarándokok, megtanul magyarul. Mára folyékonyan beszéli
a nyelvünket. 

Hamar kialakult a zarándoklat napirendje: korán kelés – sípszóra, hajnali 4 és
6:30 között –, melyet a sátrak lebontása és egy gyors reggeli követett. A 24-38 km-
es napi táv megtételét közös imával kezdtük, s a szentmisék többsége is délelõtt
volt. Naponta volt magyar szentmise is, melyet Szûcs Balázs atya tartott. Volt
amikor az út két szélén, vagy egy régi tûzoltószertárban misézett. Az oltár általában
hátizsákokból épült. 

A zarándoklat alatt komoly segítséget jelentett, hogy a sátrakat és nagy csomag-
jainkat teherautókkal szállították szállásról-szállásra, ahol esténként elsõsegély-
szolgálat mûködött. A nagy kánikulában annak is örültünk, amikor a lengyel falube-
liek vízzel kínáltak, vagy slaggal locsoltak bennünket.

A lengyel és magyar zarándokok szinte egész napos éneklésükkel könnyítették
a zarándoklat terheit. 5-8 kilométerenként voltak 20 perces pihenõink. Pihentünk
városokban, falvakban, földek mentén, vagy az erdõ közepén. Az ebédrõl – mely 1
órás pihenõt is jelentett – a kiválasztott települések lakói gondoskodtak. Délután
Rózsafûzért imádkoztunk lengyelül, magyarul és latinul, majd csoportokat alkotva
papok vezetésével elmélkedtünk, II. János Pál pápa életérõl olvastunk. Este fél 8
körül érkeztünk meg a kijelölt szállásra. A csapat fele sátrakban, a másik fele
pajtákban aludt. A sátorállítást a gyors fürdés (hidegvízzel, slaggal vagy folyóban),
majd vacsora követte. Utolsó este mi magyarok vendégül láttuk vacsorára a
lengyeleket. Azért hogy idõben elkészüljön a vacsora, a pihenõidõben csoportosan
krumplit pucoltunk egy buszmegállóban. Szokás, hogy a csapatok legfiatalabb tag-
jai a táv felénél egy papírszalagot szakítanak át. Egy 7-8 év körüli kislányt ért ez a
megtiszteltetés. Mindenki új erõre kapott, hisz már csak 150 km volt hátra. 

A legrövidebb táv (13 km) utolsó napra maradt. Hagyomány, hogy nem állhat
Fekete Madonna elé olyan zarándok, aki a zarándoklat során megbántott valakit.
Ezért a csapatok 5 percre megálltak a „Bocsi-dombon“, hogy mindenki bocsánatot
kérjen azoktól, akiket megbántott útközben. Csak ezután folytathattuk az utunkat
Czêstochowába. Augusztus 14-én, negyed 7-kor láttuk meg a Czêstochowa táblát.
Az utolsó métereket a Jasna Góra-i (magyarul Fényes-hegy) pálos kolostor felé a
zarándoklat nehézségeit leküzdve tettük meg. Minden zarándokcsoport egy Üdvöz-
légyet imádkozhatott el a Fekete Madonna elõtt. A czêstochowai Fekete Madonna
az egyik legismertebb Szûz Mária ábrázolás, melyet a legenda szerint Szent
Lukács evangélista festett egy cédrustáblára, amely a Szent Család otthonából
származik.  A kegykép melletti templomban áll a Csíksomlyói Madonna-szobor
hiteles mása, Csíksomlyón pedig a Fekete Madonna hiteles mása látható. A
kegykép és a kegyszobor másolatának a cseréje erõsíti a Jasna Góra-i és a csík-
somlyói kegyhely közötti kapcsolatot.  

A zarándoklatot végezetül egy magyar és egy lengyel búcsúi mise zárta le. 
Olajos Balázs

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

„Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha büntet, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz
minden gyermeket, akit magához fogad.“    [Péld 3,11-12G].
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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

„De én az Urat  várom, a szabadító Istenben reménykedem: 
meg is  fog hal lgatni  Istenem!“ (Mikeás 7:7)
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Családos Gyülekezeti Nap, 
Lakiteleki Népfõiskola

2013. augusztus 25.

Gyülekezeti Családos Nap a Népfõiskolán

Tanévkezdõ családos napra hívtuk gyülekezetünk családjait
augusztus 25-én a Népfõiskolára. Nagy örömünkre sok olyan család meghallotta a
hívó szót, aki most került elõször kapcsolatba gyülekezetünkkel. Mind a 3 településrõl
jöttek, tehát valóban gyülekezeti napot tarthattunk, hiszen lakitelekrõl, nyárlõrincrõl és
tiszaalpárról is érkeztek presbiterek, gyülekezeti tagok.  

A lakiteleki istentisztelet után 11 órától kezdtünk gyülekezni, ekkor már az ebéd
elõkészülõben volt. Csikós Mihály gondnok úr szorgoskodott a nagy fakanállal a
kezében, babgulyás fõtt a bográcsban. 12 órára már több, mint 60-an voltunk együtt.
Szabó Tamás tiszteletes úr megérkezve a nyárlõrinci istentisztelet után köszöntötte az
egybegyûlteket, majd közös éneklés következett. Tanévkezdési aggodalmainkra hall-
hattuk Istenünk bátorító szavait. 

Ebéd elõtt még Ludas Matyi (Szabados Zoltán) mesélt nekünk. A finom ebéd elfo-
gyasztása után volt lehetõség íjászkodni (köszönjük Csille Lajosnak a lehetõséget),
közösen játszani (Kozma Andi jóvoltából) valamint beszélgetni. Aki pedig a környéket
szerette volna felfedezni, arra is volt lehetõség.

Nagyon köszönjük a Népfõiskolának, hogy lehetõségünk volt eltölteni ott egy tartal-
mas napot. Külön köszönjük Kis Márta segítségét, hogy minden szép rendben
történjen. (Mellékelten a nap fotóit láthatják!) ( SKM. )

ÉRTESÍTÉS
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELETRE hívjuk gyermekeinket szüleikkel együtt

2013. szeptember 8-án, vasárnap  9 órára a lakiteleki templomba, 11 órára a nyár-
lõrinci imaházba. Új tanévünket is Isten segitségül hívásával kezdjük, és  Tõle
kért és kapott erõkkel járjuk végig. Legyen mindnyájunkon Isten áldása.

TÁJÉKOZTATÁS

Kedves Gyerekek!  A GYERMEKISTENTISZTELET kezdõ alkalmát szeptember
22-én, vasárnap 9 órakor tartjuk a felújított gyülekezeti termünkben. Szeretettel
hívunk  mindnyájatokat.   Móni néni és Flóra már nagyon vár benneteket.

(A kedves Szülõknek ajánljuk:  jöjjenek a felnõtt istentiszteletre,  s addig kisebb gyer-
mekük a gyülekezeti teremben van a többiekkel.)

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! – ISTENNEK DICSÕSÉG!
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H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3. Telefon: +36 76/549-049; fax: +36 76/549-048
www.lakitelek.hu/nepfoiskola     E-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu

Szerkeszti: Molnárné Lezsák Anna 76/549-049
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2013. szeptember 19., csütörtök, 11-
19 óra, Kölcsey ház szeptember 20.,

péntek      930-19 óra, Kölcsey ház

KÖSZÖNTÕK:
– Püski István, a Püski Kiadó igazgatója
– Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke
– Somodi István, a 43-as Szárszói konfer-
encia  résztvevõje
– M. Kiss Sándor, történész

Szeptember 19. 13:30-19 óra

1. HARMADIK ÚT - MA
Elõadók:
Bíró Zoltán irodalomtörténész
Csurka Dóra újságíró, történész: A
magyarság esélyei - magyar célok és
külsõ hatások örténelem) a 43-as
Németh László-i beszéd értelmében
Lóránt Károly, közgazdász: A gaz-
daság harmadik útja

2. ÉRTÉKVÁLSÁG, vagy KULTÚRA
(PARADIGMA)VÁLTÁS, avagy

MINDKETTÕ?
Elõadók: 
Balog Zoltán miniszter (EMI)
Bábel Balázs érsek (Kalocsa-
Kecskeméti Fõegyházmegye)
Szabó István püspök (Dunamelléki
Református Egyház)
Szeptember 20. 9:30-19 óra

3. NEMZETI KULTÚRA
Prof. dr. Balázs Géza nyelvész:
Nyelvápolás, nyelvvédelem, nyelvrom-
lás, nyelvfejlõdés. A globalizálódás hatása
a magyar nyelvre. Az anyanyelv szerepe
a nemzetid identitás szolgálatában.
Szentmártoni János, a Magyar
Irószövetség elnöke: A felelõs iro-
dalom aktualitása
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alel-
nöke: Népfõiskolák
Timár Böske, a Csillagszemû tánce-
gyüttes vezetõje:  Illúzió-e korunkban a
nemzeti kultúra nemzedéki „átadás-
átvétele“?
Lovász László matematikus akadé-
mikus: A tudományos értelmiség sze-

repe napjaink kulturális társadalmának
alakításában, szervezésében.

4. IFJÚSÁG, CSALÁD, JÖVÕ
Szabó Gyula atya: Nevelés a család-
ban, nevelés az iskolában (elvadultak
a gyerekek, vagy elvadítjuk õket?)
Péter-Szarka Szilvia: Tehetséggon-
dozás,Talentum program
Kiszelly Zoltán politológus: Mikor lesz
jobb, mitõl lesz jobb
Gergely István, Csíkszereda,
Csibészek Alapítvány: A magyar
család, ifjúság jövõjének biztosítéka

5. TÖRTÉNELEM
dr. Kahler Frigyes: Az igazságtétel
részleges elmaradása és hatása a tár-
sadalomra.
prof. dr. Nógrádi György, biztonság-
politikai szakértõ: Lehetõségeink a 
Magyarországon iskolázott külföldi
vezetõknél a „keleti nyitás“ jelenlegi
fázisában. (Elõzmények felvázolása.)
Bank Barbara: A szárszóiak megfi-
gyelése.
Szokolay Domokos: A Bolyai Kollé-
gium története mint Szárszó elõzménye.

6. NEMZETGAZDASÁG
Fazekas Sándor miniszter: Mezõgaz-
daság, földkérdés napjainkban, az
1943-as szárszói konferencia tükrében
Mikula Lajos: Közgondolkodás és
valóság - A Fiatal Gazdák válaszai az
agráriummal kapcsolatos kommuniká-
ciós kihívásokra. 
Szatmári Kristóf államtitkár: Az ipari
termelés és szakmunkásképzés
megújításának korszakos feladata a
hazai gazdaság nemzetközi integrá-
ciója szempontjából.
Somodi István: A magyar föld
Bíró Zoltán, a Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet és Archívum
fõigazgatója
Lezsák Sándor író, az Ország
gyûlésalelnöke
Püski István könyvkiadó

Szeretné a hivatalos ügyéntézésekre
fordított idejét csökkenteni?

Akkor Önt is várjuk szeretettel elõadásunkra! 
Vezetõi engedélyek gyors ügyintézése!

A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány és a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Ház tájékoztató elõadást
szervez vezetõi engedélyek gyors és hatékony
ügyintézésérõl.
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Lakitelek, 
2013. szeptember 14., szombat. 900 – 1100 óra

Elõadó: Kovácsné Kosik Andrea fõelõadó 
(Tiszakécskei Járási Hivatal, vezetõi engedélyek ügyintézése)

Költsége: Térítésmentes

Az elõadás témakörei:
* Vezetõi engedélyek fajtái,* Vezetõi engedélyek
kiadása, * Kezdõ vezetõi engedély, * A vezetõi
enge-délyek ügyintézéséhez szükséges okmányok
* Kell-e fizetni a vezetõi engedély kiadásáért * Mikor
nem kell fizetni a vezetõi engedély kiadásáért... 

Jelentkezés és további információ az alábbi
elérhetõségeken: Kis Márta Tel: +36 76/549-049

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK
TÁJÉKOZTATÓ ELÕADÁSUNKRA!

JÓGA AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD JEGYÉBEN
TEST – LÉLEK – SZELLEM HARMÓNIÁJÁNAK

MEGTALÁLÁSA ÖNMAGADBAN!
Helyszín: Lakitelek, Népfõiskola Alapítvány, táncterem
A foglalkozásokat tartja: Fürtös Natália, jógaoktató

+36 30/474-7245
Idõpontja: 2013. szeptember 9-tõl minden hétfõn 19 - 20.30 óra

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT
Elérhetõségek és bõvebb információ:

Lendvai Edit Tel: +36 30/894-3970

Kácsor László
Ifjúsági

Horgászverseny
2013. szeptember
21-én, szombaton

a Tõserdõben

Szeretettel várunk minden horgászni
szeretõ gyereket az idén is megren-
dezésre kerülõ horgászversenyünkre!

Korosztály:  -  5-14 éves korig
- 10 éves kor alatt csak szü-

lõi felügyelettel vehet részt a versenyzõ!
Szabályok:   
- Minden versenyzõ csak 1 úszós bottal
vehet részt a versenyen.
- Etetés lehetséges, a verseny
megkezdése elõtt fél órával.

Program:  
7.15-tõl   Gyülekezõ a Tõserdõ, Holt-
Tizsa parton, majd  köszöntõ
7.30      Regisztráció, a pályák kisor-

solása és azok elfoglalása, felkészülés
a versenyre.
7.45.       Etetõanyagok beszórása
8.00      Verseny
11.00-12.00   Mérlegelés és eredmény-
hirdetés 

Jelentkezési határidõ : 2013.
szeptember 19., csütörtök 12.00 óra
A versenyrõl bõvebb információért és a
jelentkezési lapokért keressék  Lõrincz
Istvánt a 20/326-70-68-as számon, vagy
Lakitelek, Vörösmarty u. 14.-ben. 

INTEGRÁLT
KÖZÖSSÉGI

SZOLGÁLTATÓ TÉR

Szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ
számítógépes tanfolyam 

azonak, akik szeretnék szövegszerkesztõ
és táblázatkezelõ képzésekkel rendsze-
rezni ismereteiket, és további hasznos
lehetõségekkel bõvíteni tudásukat – kis lét-
számú (maximum 10 fõs) csoportokban,

Helyszín: Népfõiskola Alapítvány, Szent
István terem

Az elõadások 5 alkalommal, szombat-
onként 9.00-12.00 óráig tartanak.

A szövegszerkesztõ tanfolyam idõpont-
ja: 2013. 08. 31. - 2013. 09 - 28.

Excel táblázatkezelõ tanfolyam idõpont-
ja: 2013. 09. 05. - 2013. 10. - 02.

A tanfolyamok költsége: Térítésmentes

Jelentkezés és további információ az alábbi
elérhetõségeken: Kis Márta 76/549-049

Munkába állást segítõ 
személyiségfejlesztõ tréning 

2013. szeptember 24. kedd 1400 – 1700 óra
Mennyit érek én? Kellõképpen megbecsülöm ön-
magam? Megfelelõen tudom kezelni az erõs-
ségeimet és a gyengéimet? Jól tudom-e hasznosí-
tani a jó tulajdonságaimat, és csökkenteni az
elõnytelenek hatását az álláskeresés során?
Magyarországon minden munkahely kihasználja
a munkavállalót? – Szeretne mielõbb választ
kapni? Jöjjön el a térítésmentes tréningre!! 

PROGRAMAJÁNLÓ
2013. SZEPTEMBER

Szeptember 2 - 6. hétfõ - péntek
Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületével közös szervezésben:
kistelepülési szociális ellátással
foglalkozó tanyagondnoki alapképzés
Szeptember 5-tõl 5 szombat délelõtt
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM - haladó
(Word, Excel használat)
Szeptember 9 - tõl hétfõ 19-20.30-ig 
JÓGA - Test-Lélek-Szellem harmóniájá-
nak megtalálása
Szeptember 14. szombat 9-11 óra
MÛVELÕDÉSI HÁZ LAKITELEK 
Gépjármû ügyintézés folyamata az
okmányirodában
Szeptember 21. szombat Kácsor
László Ifjúsági Horgászverseny a
Tõserdõben
Szeptember 24. kedd 14-19 óra
MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTÕ ÖNISME-
RETI TRÉNING 

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: 
Tel: +36 76/549-049

MEGHÍVÓ A SZÁRSZÓI KONFERENCIA  70.
ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT TALÁLKOZÓRA
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A mai kor paradoxona:
„Nagyobbak a házaink, de kisebbek a családjaink;
Több a kényelmünk, de kevesebb az idõnk;
Több diplománk van, de kevesebb bölcsességünk;
Nagyobb tudásunk, de gyengébb értékítéletünk;
Több szakértõnk, de több problémánk;
Több gyógyszerünk, de kevesebb egészségünk;
Eljutottunk a Holdra, és vissza is tértünk onnan, de gondot okoz, hogy átmen-
jünk az utca túlsó oldalára megismerni az új szomszédot.
Több számítógépet építünk, hogy több információt tárolhassunk, mint valaha,
de kevesebbet kommunikálunk egymással.
Gazdagok lettünk mennyiségben, de szegények minõségben.
Ez a kor a gyorséttermeké és a lassú emésztésé.
A magas embereké törpe jellemmel.
A hatalmas profitoké és sekélyes kapcsolatoké.
Olyan idõket élünk, amikor rengeteg minden van a kirakatban, de semmi sincs
a szobában.“                                                                             (XIV. Dalai Láma)

„Bár a történelem ítélõszéke nélkülözhetetlen intézmény az emberiség életében,
mégis baj az, ha egy-egy országban, egy-egy nemzet kebelében túlságosan gyakran
kell ennél az ítélõszéknél jogorvoslatot keresni, mert ez annak tanúsága, hogy az a
nemzet nem képes igazi szelekcióra, nem ismeri fel a jellemeket és a tehetségeket,
és kimagasló fiaival életükben igazságtalanul bánik.“(Gróf Klebelsberg Kuno)

„Igaz magyarnak lenni akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerõsödik.“Wass Albert

Sehol annyi virág és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény
hazámat!“Wass Albert 

„Az irány: ráébreszteni a világot arra, hogy mi történt velünk, és ráébreszteni a
magyarokat arra, hogy nekünk kötelességünk van.“ Wass Albert

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.“Gróf Széchenyi István

„A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.“
„Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz.“ Gróf Széchenyi István

„Igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midõn már sikerhez nincsen
remény.“Deák Ferenc

„Élni fog a nemzet, amely összetart.“ Arany János

http://bacsmegye.hu/

Másfél milliárdos fejlesztés a Lakiteleki
Népfõiskolán

Másfél milliárd forint összegû, kiemelt kormányzati beruházás indult a
Lakiteleki Népfõiskolán – jelentette be Lezsák Sándor, az Országgyûlés alel-
nöke pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Másfél milliárdot szavazott meg az Országgyûlés annak érdekében, hogy a
Lakiteleki Népfõiskola a Kárpát-medencei népfõiskolai hálózat központjaként
megújuljon – mondta Lezsák Sándor. Hozzátette: a felújítás és a fejlesztés
a Szeged-Csanádi Püspökség tulajdonában lévõ Lakiteleki Népfõiskola hu-
szonöt hektáros területén több ütemben valósul meg.

Lezsák Sándor beszámolt arról, hogy beruházás egy 1200-1300 méter mély
termálkút fúrásával kezdõdött, a kútból nyert meleg vízzel kiváltják a népfõisko-
la gázfûtését. Ez évente 30 millió forintnál is nagyobb megtakarítást jelent. A
meleg vizet a szomszédos területen megvásárolt, 6 ezer négyzetméter
alapterületû üvegházakban tervezett növénytermesztéshez is felhasználják. A
népfõiskola önellátó lesz, de a terményekbõl jut majd Lakiteleknek és a
Szentkirályi Általános Iskolának is – fûzte hozzá.     

A beruházás után több mint 50-nel nõ a népfõiskolán dolgozók száma.
Lezsák Sándor elmondta: a beruházás keretében valamennyi épület
megújul, termálkutat fúrnak, rendbe hozzák az üvegházakat, egy fogadó
építésével a szállodai férõhelyeket bõvítik, valamint a melegvíz fürdõme-
dencét is fog táplálni. Az a bizalom, amely az elsõ pillanattól érzékelhetõ volt
a katolikus egyház és a többi történelmi egyház részérõl, megmarad, és a
népfõiskola továbbra is a Kárpát-medencei nemzeti felemelkedés, a ma-
gyarok érdekében tevékenykedik – hangsúlyozta a népfõiskola alapítója.

Kerényi János kormánymegbízott, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
vezetõje, akit a kormány a kiemelt beruházás koordinációjára kijelölt,
kiemelte: a beruházás révén a Kárpát-medence közepén találkozóhely
alakul ki. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 13 évben a megyében nem volt
olyan beruházás, amely teljesen hazai forrásból valósult volna meg.
Hangsúlyozta: mindent meg fognak tenni, hogy a kiemelt kormányzati
beruházás megvalósulását ne akadályozza a bürokrácia. 

Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke kiemelte: a
terület tulajdonosaként örömmel segítik a beruházást.

SZÁLKA
ISTVÁN A KIRÁLY! Szörényi Levente és Bródi János által megírt, megkom-

ponált rockoperának a 20 évvel ezelõtti szegedi bemutatóján a közönség
soraiban ültünk mi is. Idén pedig a tv képernyõjén keresztül láttam a modern
átiratú darabot Alföldi Róbert rendezésében... Várakozással készültem, de volt
bennem félsz! Már az elejétõl dühöngtem, de megnéztem, mert kíváncsi
voltam, hogyan tudja fokozni Alföldi az elsõ ezredfordulónk szent esemény-
sorozatának a kigúnyolását, mely Vajk esküvõjét, Istvánná koronázását, s
Koppánnyal való üsszeütközését mutatja be – MODERN FELFOGÁSBAN! 

Lehet Alföldit szeretni, lehet elítélni. Mindenkinek egyéni ízlésbeli dolga. No,
de az, ahogy ezt az István-rendezést „megcsinálta“, azt mélységesen elítélem,
s visszautasítom! Lehet modern felfogásban Shakespeare-t is rendezni – bár
nálam anno az a fajta Bodolay-rendezésû kecseméti bemutató is kiverte a
bizosítékot –, de ez? Számomra ez mindenek feletti volt! Bocsánat, alatti!

A történelmünk ilyen mértékû kicsúfolása számomra felfoghatatlan és elfogad-
hatatlan! Nem szoktam kritikát írni elõadásokról, de ez rendkívül fájó volt, mert az
egyik kedves rockoperám;  nem is csoda, hiszen az elsõk között volt a sorban.

A luxusautón érkezõ Gizella modern menyasszonyként még „elment“... A
Trabanttal  való „társadalmi szembeállítás“ már karcos volt; no, de amikor a
magyar nagyurakat, István „lakodalmi vendégeit“ négykézláb zabáltatta a ren-
dezõ  a „menzás“, piros- és alumíniumfazékóriásokból, valamint a földre tett,
étellel megpakolt tálcákról habzsoltatta; hát, ez botrányos volt! Ettõl tomboltam! 

A fehér mûanyag ló „feláldozása“, lefejezése, az ömlõ, fröcsögõ „vére“, mely-
lyel mindenki összekente magát; no ez volt a legrémesebb, s legményebb pont!

Sajnáltam a színészeket, nem tudom, miként érezték a darabban magukat!
Én nem vállaltam volna ebben a feldolgozásban egyetlen szerepet sem, az biztos!

Nagyon bízom benne, hogy Szörényi Leventének sem maradt állva a hüvelyk-
ujja, mint a hirdetésben láttam, amint jelezte, hogy mi lehet a majdani reagálása...

Legújabb hír:
Az Alföldi Róbert rendezte István, a király címû elõadás fõvárosi premierjének

helyszíne, a Papp László Budapest Sportaréna elõtt tüntettek mintegy százan
péntek este. A demonstrálók közül többen a darab kezdete elõtt a rendezõt és
az elõadásra érkezõket szidalmazták.... Nem csodálkozom! 

Teljes felháborodással:   Czinege Edit
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Böjte Csaba: Összevegyültünk egy
uzsorás kufár társasággal és most

csodálkozunk? 
Húsz éve folyamatosan vesszük fel minden évben a

kölcsönöket, mert jobban, kényelmesebben akarunk
élni, mint amennyire a munkavégzésünk feljogosít. 

Összevegyültünk egy uzsorás kufár társasággal és
most csodálkozunk? 

Döbbenetes, a hiánycél évente csak 3 százalék?! 
Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. 
Fojtogatnak a bankárok? 
Nem kellett volna felvenni a kölcsönöket! 
Keseregni fölösleges. 
Esõ után köpönyeg! 
Mi a megoldás? – kérdezik itt is, ott is? 
Nem az a kérdés, hogy a múltban mit kellett volna

tenni, hanem itt és most mit kell tennünk? 

A cári Oroszország az uzsorás bankárok karmai
között vergõdött, ezért a fényûzõ életmódhoz szokott
vezetõ rétegét a nagy októberi forradalomban elhajtot-
ta,  és nagyrészt, mint halálos ellenségét kiirtotta.
Milliók és milliók haltak meg és nyomorodtak meg, és
nem csak Oroszországban.

Németország a fojtogató pénzügyi örvénybõl próbált
kitörni, és végül Hitler vezetésével egy világégés
szörnyû kataklizmájába rántotta az emberiséget. 

Nem csak a politikusok és a katonák, de a pénzvilág
bûne is volt a második világháború! 

A valóság az, hogy mi mindannyian tápláljuk, éltetjük
a kapzsiság ördögét, mi hizlaljuk legyõzhetetlenné! 

Nem vállalsz gyermeket, így pénzedbõl nem földet,
otthont veszel gyermekednek, jövõdet nem fiadra bízod,
hanem bankot keresel, olyan emberekre bízod
pénzedet, kik a legnagyobb kamatot ígérik. Persze õket
is viszi a bírvágy szelleme, és pénzeddel, mint cápák
vetik magukat bele a pénz világába. Nincs kegyelem, ha
nem sikeres ragadozók és te pénzedet veszélyben
érzed, hát te is könyörtelenül visszaveszed utolsó vasig,
és más bankra bízod. 

Nincs megállás, a tõzsdék, a bankok, a pénzvilág
modern kártyajátékai, és ha játszassz, munka nélkül is
gazdag lehetsz... de valóban az lehetsz? 

A fogyasztás, a birtoklás vágya, a gonosz lélek
vadászkutyái ûznek, hajtanak a vesztedbe. 

Isten által mindannyiunknak adott anyagi javak bölcs
elosztása, hatalmas feladat! 

A múltban ott vannak a félelmetes kudarcok! 
A kapzsiság, az önzés, a pénz, mint pusztító fenevad

szedi az áldozatait. 
Van más megoldás? 
Egyetlen elfogadható válasz a mai világ haláltáncára,

Jézus Krisztus válasza. 
Kétezer évvel ezelõtt közénk jött, és nem állt le

vitázni, kiosztani senkit, hanem szülõföldjén Názáret-
ben, megélte szeretteivel a maga csendes, becsületes
munkáséletét. Fenntartható vágyakat állított elénk, egy
olyan életformát, mely elérhetõ, s mely boldoggá is
tesz.Szent Ferenc már nyolcszáz évvel ezelõtt az ördög
ganajának nevezte a pénzt, egy-szerû, vidám életútja
ma is járható. Fenntartható, tiszta örömök után kell
kinyújtsuk a kezünket. Olyan örömök után, melyet nem
esz meg a rozsda, melyet nem rág szét a moly, melyek
után másnap nem keserû a szájunk íze. Van kiút, van
válasz recsegõ, ropogó világunk kérdéseire. 

Jézus, ha ma közénk jönne, ugyanazt tenné, mint két-

ezer évvel ezelõtt, szépen megélné a csendes, egysze-
rû názáreti életét szeretteivel. Dolgozna, alkotna, mint ács
vagy földmûves, vagy tanár, vagy orvos becsületesen,
szorgalmasan, ott a szép szülõföldjén, ahol született. 

Meg kell zabolázzuk elsõsorban önmagunkban a
kapzsiságot, hajtsuk el magunktól a fölösleges
fogyasztás, a birtoklás utáni vágyat. 

Autónkban nem maximalizálni akarjuk a fogyasztást.
A cél egy optimális, takarékos motor, mely kevés üzem-
anyaggal célba visz. Miért nem ugyanez a cél életed
minden területén? Sokszor a kevés is elég, a szerény,
egyszerû megoldás is célravezetõ. Egy angol pol-
gármester névnapi ünnepségén voltam, szerény, egysz-
erû vacsora volt a 170 vendégnek: svédasztal kétfajta
hússal, háromféle körítéssel, elõétel nem volt, a végén
mindenki vehetett egyféle süteménybõl, az italokat min-
denki saját kontójára kérhette. Néztem a kedves 70
éves vendéglátónk egyszerû, természetes, vidám
ünneplését, magamban azokra a rendezvényekre gon-
doltam, melyeket itt a Kárpát-medencében rendeznek
és elszégyelltem magam. Igen, a soktornyos, bádogtete-
jû házak lakóit lenézzük, de újgazdag rongyrázásban
az egész társadalmunk ott liheg a nyomukba.
Fölösleges költekezéssel akarjuk bizonyítani kiválósá-
gunkat, és balgán, magunkat és egész társadalmunkat
belerántjuk az adósság szörnyû szakadékába. Egyke,
végzõs gyerekeink tanévzárójára vagyonokat költünk,
csak a fényképésznek egy egyszerû ember kéthavi
fizetését adjuk gálánsan, mert fontos a látszat. Bûn! 

Mi vetettünk ágyat a gonosznak, miért csodálkozunk,
hogy nyakunkra költözik? 

Elmennek a fiataljaink? 
Miért vállalnák az általunk felhalmozott adóssághe-

gyeket? 
Nézzétek az ég madarait, a mezõk virágait! 
Van megoldás, adjátok oda a császárnak ami a

császáré, és ti keressetek olyan kincseket, mik meg-
maradnak az örök életre, mondja a mi Urunk! 

Õ maga is a názáreti csendes, egyszerû életével
bizonyította, hogy szeretteink körében, szülõföldünkön,
becsületes, egyszerû munkás életet élve, a szép ter-
mészetben boldog lehet az ember. Ez az az út melyet õ
is járt, és melyet mi is járva egy fenntartható életet
élhetnénk és boldogok lehetnénk. 

Induljunk el Krisztus nyomában! 
Szeretettel, Csaba testvér

AUGUSZTUSRA

lángvörösbe öltözött az ország.
Nem kell nagyon örvendezni, de megijedni sem.

Nem a választásokat megelõzõ közvélemény kutatás
szerinti elszínezõdésrõl van szó, hanem a katasztró-

favédelem által elrendelt hõségriadóról.
Mert hõségben aztán volt részünk bõven, 

fõleg júliusban és augusztusban.
Esõ viszont nem volt vagy alig egy-két szem.

Ahol volt, ott jégesõ kíséretében, orkánerejû széllel.
Ebben az évben, aztán kijutott mindenbõl.

Árvíz, belvíz, jégverés, földrengés, aszály meg tûzvész.
Vajon mi jöhet még ? Néha úgy tûnik, 

mintha tengernyi pénzüktõl megmámorosodott, 
eget-földet uralni akaró „rosszcsontok“ 

rendkívüli idõjárás képében 
nyakunkra küldték volna az apokalipszis lovasait.

Nem kell ide háború, éhínség, járvány és dögvész,
pusztítást ez a soha nem tapasztalt 

rendkívüli idõjárás is okozhat, méghozzá nagyot. 
Fõleg ha még idõzítik is. 

Kecskés Sándor

Köszöntõ vers Bíró Istvánnénak

Te a világ drága éke,
Mindannyiunk szeme fénye.
Bástyafal, ki óv- és véd,
A széltõl is, ha tehetnéd.

Vállalsz mindent, hogy könnyíts rajtunk,
Nincs Nálad jobb Õrangyalunk!
Értünk élsz, s éljél velünk!
Drága kincsünk Te vagy nekünk!

Nagy az erõd és a szereteted, 
A gyûlöletet nem ismered.
Melegséget áraszt szíved, 
Gyöngédséget ölelésed.

Gondolatod csak közöttünk,
Itt vagyunk hát, hogy köszöntsünk!
Légy Boldog és Egészséges!
Szülinapod legyen fényes!
Mindent, mi Szent Neked a mai napon, 
Kívánjuk mi mindannyian nagyon!

Sok Szeretettel köszöntünk 
70. születésnapod alkalmából

Gyermekeid, Unokáid, dédunokáid, Sógoraid,
Sógornõid, Húgod és családja, 

és a családod többi tagja!

Szeredai Gábor és Kökény Viktória
2013. augusztus 17-én házasságot kötött.

Mindenki gratulál, aki szereti õket, 
és sok boldogságot kíván 

az ifjú párnak!
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BETEKINTÉS...
Lakiteleki vállalkozók üzletébe, vál-

lalkozásába tekintünk be az új
sorozatunk elsõ részében.

Elsõként a pavilonsor egyik boltjá-
ba, az IT-PAVILONBA nézünk be, s
szólítjuk meg a bolt vezetõjét, Molnár
Gábort, s érdeklõdünk a tényekrõl, a
tervekrõl...

– Kedves Gábor! Néhány évvel ezelõtt
megnyílt egy új bolt a pavilonsoron. Ön,
mint tulajdonos milyen tevékenységi kör-
rel vágott bele ebbe a vállalkozásba? Számítógépszerelés? Bolti eladás?
Szolgáltatás?
– Köszönöm a kérdését! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassam

cégünket. 
2006-óta foglalkozunk a www.kecskemetlaptop.hu  , és a www.kecskemetiro-

daszer.hu   számítástechnika, és irodatechnika-cégellátó webáruházak
üzemeltetésével, amely áruházaknak köszönhetõn mára már számos part-
nerrel rendelkezünk.
Folyamatosan kerestük, keressük a fejlõdési lehetõséget, így 2010-ben döntöt-
tünk úgy barátaimmal, hogy nyitunk egy számítástechnika boltot. 
Kecskeméten már nagyon sok ilyen üzlet volt, ezért arra gondoltunk, olyan

helyen kellene próbálkozni, ahol kevesebb a versenytárs, és földrajzilag is
megfelelõ helyen van.

A kezdeményezésben tevékenyen részt vett Verebélyi Gábor, aki nélkül
valószínûleg sosem nyitott volna meg az IT Pavilon Számítástechnika üzlet, így
a választás Lakitelekre esett.

Ha belegondolunk, szinte minden út Lakitelekre vezet, és a környezõ
településekkel együtt már akár elérhetõ egy kisebb város létszámának
megfelelõ fogyasztói létszám is.
2011 év elején nyitottuk meg boltunkat, de azóta a cég számos változáson ment
keresztül. Volt tagcsere , cég változás, profilbõvítés is.
2012 elején megalapítottuk az IT Pavilon Kft-t lakiteleki székhellyel, így már
elmondhatjuk magunkról, hogy ízig-vérig Lakitelekiek vagyunk.
– Milyen esetben fordulhatnak Önhöz, Önökhöz a vásárlók, látogatók,
vendégek? Milyen ügyben? Mikor?
– Cégünk fõ profilja eleinte csak  a számítástechnikai eszközök értékesítése,
szervizelése volt, de mára már elérhetõvé tettük a vásárlóknak az alábbi szol-
gáltatásokat is :

- Irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése  
- Tonerek és tintapatronok értékesítése
- Fénymásolás, nyomtatás (Fekete-fehér, színes)
- Névjegykártya, bélyegzõ készítés
- Ingyenes wifi hozzáférés
- Mindig TV szolgáltatások
- Iskola- és óvodabútor értékesítése 
- Mobiltelefonok, kiegészítõk vásárlása , és egyenleg feltöltése
- GLS csomagpontként a 12 óráig feladott csomagokat 24 órán belül kiszál-

lítjuk az ország egész területén
- Mûszaki eszközök helyszíni karbantartása, üzembe helyezése, javítása.

Elsõsorban informatikai, irodatechnikai,és mobiltelefonos kérdésekben tudunk
segíteni munkanapokon  9-17.30 között, de minden hónap elsõ 2 szombatján is
elérhetõek vagyunk a délelõtti órákban.

Sok esetben fordulnak hozzánk olyan kérésekkel is, ami nem kapcsolódik a
számítástechnikához,de mi ezekben az esetekben is próbálunk segíteni!

Van olyan, aki azért jön be a boltba,hogy a telefonja aksiját töltsük fel , de
akad olyan is, aki nálunk szkennelteti be, és küldi el e-mailben a befizetési iga-
zolását a közmûves cégeknek.

Legutóbb egy autópálya bírság reklamációjában vettünk tevékenyen részt, de
volt, hogy fûnyírót szállítottunk, amit a neten értékesítettek.

Kartondobozainkat rendszeresen viszik el a rászorulók, akiknek ezeket
gyûjtjük is. Januárban egy idõs hölgynek szállítottam ki dobozokat, aki 2 gyer-
tyával világított a lakásban, és az ételre is alig volt pénze...

A lényeg, hogy várunk mindenkit szeretettel!   
– Nem régen szembesültem a ténnyel, hogy sokkal többszínû a kínálatuk, mint

amit eddig tudtam: akár iskolai irodabútort is lehet Önöknél rendelni! Mi min-
dent még?
– Igazság szerint már több éve foglalkozunk iskolabútor értékesítéssel. Az

egyik legnagyobb magyar iskolabútor gyártó (Alex Fémbútor Kft) Bács-Kiskun
megyei területi képviseletét látjuk el.
Fõbb partnereink között tudhatjuk a Kerekegyházi Általános Iskolát, és
legutóbb mi szállítottunk Kecskeméten a Tóth László Iskolának is tantermi
bútorokat.
Nekik fontos, hogy helyi  vagy legalábbis hely közeli cégektõl vásároljanak.
Sajnos ezt sok helyen nem veszik figyelembe pedig nagyon fontos, hogy olyan
cégektõl vásároljunk, akik valamilyen szinten helyben forgatják vissza
bevételeiket, így élhetõbbé téve környezetünket.
– Mennyi idõ alatt szerelnek meg egy számítógépet? Be kell ide hozni, vagy
kimennek házhoz is?
–   A szerelési idõ változó, ami többnyire függ attól is, milyen alkatrész igénye

van a készüléknek.
Igyekszünk a hibákat a lehetõ legrövidebb idõn belül elhárítani, akár a helyszí-

nen is, de a munka többnyire akkor halad a legjobban ha azt a szervizünkben
végezhetjük.

Az elvégzett munkára minden esetben vállalunk garanciát is.
– Tudom, hogy annak a híve, hogy olyan vállalkozásokat segítsen  a vásárlásá-
val a helybeli lakos vagy intézmény, akik itt adóznak, itteni munkaerõt foglalkoz-
tatnak. Bõvebben is kifejtené ezt?
Idén szeretném, ha helyi cégek összefogásával elindíthatnánk egy programot,

aminek az lenne  a neve: „Vásárolj Lakiteleken Lakitelekért“ 
A lényeg, hogy ösztönözzük az embereket, vállalkozásokat, intézményeket,

hogy azt a kis pénzt ami rendelkezésre áll, helyben költsék el.
Lehet, hogy a helyi vállalkozás drágábban adja az adott terméket, mint egyes

áruházlánc, vagy nagykereskedelmi egység, de becsülnünk kell a helyi vál-
lalkozásokat, mert azok fognak adót fizetni, azoknak köszönhetõen fog
csökkenni a munkanélküliség, és még sorolhatnám az elõnyöket.

A helyi vállalkozások a falvak motorjai. A pénzünket, ha nem Lakiteleken
költjük el, ezek a motorok idõvel lerobbannak, és  akkor nem csak fejlõdés nem
lesz, hanem még nagyobb munkanélküliség, és kilométereket utazgathatunk
egy-egy  szolgáltatásért, termékért.
– Kecskeméti lakos, mégis lakitelekinek érzi magát. Jól látom? Miben nyilvánul
meg a lokálpatriotizmusa?

– Lassan már 3 éve Lakiteleken töltöm napjaimat. Megszerettem a falut, az
embereket, az emberek közvetlenségét.

Sok baráti kapcsolatot sikerült ez idõ alatt kialakítanom, és ide kötnek a
gyerekkori nyaralások emlékei is.

Látom, hogy az embereknek mennyire nehéz, és próbálok segíteni rajtuk. 
Igyekszem elõsegíteni az újabb helyi értékek megteremtését, mielõtt beleful-

ladnánk a globalizmus által okozott szemléletváltozásba.  
– Mint vállalkozó, milyennek látja a lakosság hozzáállását az itt mûködõ vál-
lalkozásokhoz? 
– Minden hozzám betérõvel hosszasan beszélgetek, mit kellene tenni és
hogyan. Lehet, ezért ilyen alacsony a forgalom.

Úgy látom az embereknek  szükségük van a hozzánk hasonló, és a jelenleg
is itt mûködõ vállalkozásokra.

Viszont ahhoz, hogy ezek a vállalkozások hosszabb távon fennmaradjanak,
azért mindenkinek kicsit többet kellene tennie.
– Min kellene váloztatnia a község vezetõinek, hogy jobb, könnyebb legyen a
kisvállalkozások helyzete? Egyáltalán, tudnak segíteni? Hogyan látja ezt?
–  Én személy szerint biztos, hogy csökkenteném az iparûzési adót, és támo-
gatnám a cégek betelepülését.

Ösztönözném az intézményeket, vállalkozásokat és az embereket  a na-
gyobb mértékû helyi fogyasztásra.

Egyeztetnék az adófizetésekkel elmaradókkal, nem holmiféle listákat tennék
közzé, és nem hárítanám át a közterületi parkolók megépítésének költségeit,
az amúgy is nehéz helyzetben levõ kereskedõkre.
– A kérdéssort csak abbahagyni lehet, mert számtalan téma, kérdés merül fel
egyikbõl a másikba fûzve. Nem egyszerû a vállalkozások helyzete, tudjuk na-
gyon jól! De ha mindenki átgondolja, hogy hol vásárol, mit rendel, kinek veszi
igénybe a szolgáltatását, akkor könnyebb lehet mindenkinek az élete. Valóban
azt diktálja a józan ész, hogy magyar terméket vegyünk, helyi vállalkozóktól
rendeljünk, és kis helyi boltokból vásároljunk... Rajtunk múlik!

Folytatjuk a következõ alkalommal a sorozatot.                        Czinege Edit

IT Pavilon Számítástechnika
Lakitelek Szívében

http://www.webshop.itpavilon.hu
gabor.molnar@itpavilon.hu

+3630/335-9189
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LTE-hírek – 
szerkeszti: Verebélyi Gábor–

Újra a KTE-nél járt a serdülõ csapat
Nem elõször jártunk a Kecskeméti TE vendégeként a

Széktói Stadionban, ugyanis tavaly nyáron már meglá-
togattuk klubot. Csütörtökön a stadionépület bejárása
után a felnõtt csapat edzését is megtekintettük.

Verebélyi Gábor csapata hamarosan megkezdi a
bajnokságot, a felkészülés részeként pedig a KTE-t is
meglátogatták. Tavaly hagyományteremtõ céllal hozta el
a fiatalokat Kecskemétre, ennek folytatása volt a
csütörtöki látogatás.

A fiatalokkal elsõ körben a fõépületet jártuk be, majd a
létesítmény pályái következtek. A program csúcspontja
természetesen az NBI-es csapat edzése volt, mely
kezdetén Bekõ Balázs mesélt a fiataloknak néhány
mûhelytitokról. A tréning zárásaként az ifjú futballista
palánták is pályára léphettek, akik a közös fotók mellett,
Sidoine Oussou-t tesztelték kapusként.

Edzés után hazafelé vettük az irányt, egy nagyon
kedves ajándékkal, hiszen a KTE  az egyik hazai mecs-
csén is szeretné a csapatot vendégül látni.

Megkezdõdött a 2013/2014-es bajnoki szezon! 
A felnõtt és ifjúsági csapat is elkezdte a szezont nem

is akármilyen eredményekkel, mindkét gárda nagy
gólkülönbséggel gyõzte le hazai pályán Jakabszállás
csapatát!

Eredmények: Lakiteleki TE – Jakabszállás 4:0
Gól: Lángos László, Polyák Sándor, Szabó Ádám,

Subicz Norbert
U19: Lakiteleki TE – Jakabszállás 8:1
Gól: Rózsa Máté (3), Kecskés Zoltán (3), Kalócz

Gábor, Rácz Zsolt

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
Pályázatfigyelõje:

Az  EDF DÉMÁSZ és Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat hátralékkezelõ modell programot indított
2013. július 1-vel az áramdíj megfizetésével küzdõ
háztartások megsegítésére.

Otthonteremtõ pályázat szociálisan rászoruló
nevelõ szülõi illetve örökbefogadó szülõi családok
lakhatási célú támogatására.

A Humanitás Szociális Alapítvány szociális
pályázatot hirdet „Láthatatlan Angyalok“ címmel
„Szociálisan rászoruló személyek támogatását
célzó pályázati program“ keretében.

A Humanitás Szociális Alapítvány szociális
pályázatot írt ki krízishelyzetbe került, rászoruló
személyek és családok támogatására „Szociálisan
rászoruló személyek támogatását célzó pályázati
programja“ keretében.

A Humanitás Szociális Alapítvány szociális
pályázatot hirdetett rászoruló személyek támo-
gatását célzó hosszú távú támogatására „Szociálisan
rászoruló személyek támogatását célzó pályázati
programja“ keretében.

A pályázatokkal kapcsolatosan bõvebb informá-
ciókat, ill.  beadásukban lehetõség szerint segít-
séget nyújtok.

Tóth Sándor családgondozó

1 ÉVES A
VIRÁGLIGET!

Kínálatunkból:

- Vágott és cserepes virágok
- Alkalmi és menyasszonyi csokrok
- Külsõ-belsõ terek díszítése
- Koszorúk-sírcsokrok készítése, ingyenes kiszál

lítása Lakiteleken
- Ajándéktárgyak – gyertyák, mécsesek...

Megújult külsõvel várjuk
minden régi és új vásár-

lónkat!

Nyitva a hét minden napján!
H-P: 8-12, 14-17

Szo: 8-14
V: 8-12

Lakitelek, Széchenyi krt. 33/b (A takarékkal szem-
ben!) Tel: 06-30/71-57-491

Értesítem a T.
lakosságot,

hogy az 
Allianz  Hungária Biztosító képviselete

elérhetõ Lakiteleken!

Lakásbiztosítás, kötelezõ felelõsség-
biztosítás, megtakarítási programok,

egyéb biztosítások. Hívjon bizalommal!

Némethné Faragó Erika 06-30/325-4988

MEGHÍVÓ 
MODERN

Keresztszemes
hímzõ táborba! 

A lakiteleki kézimunka
szakkör szeretettel hívja és várja a
2013. november 8-10-ig tartó MODERN
Keresztszemes hímzõ táborba az érdeklõdõket. 

A tábort vezeti: Vargáné Bodor Judit, 
helyszíne: Lakiteleki Népfõiskola.
A tábor költsége: 15.000 Ft, mely tartalmazza:
szállás + 3x-i étkezést valamint az anyagkölt-
séget. 
Érkezés: november 8. péntek 17h-tól. 
Távozás: november 10. vasárnap ebéd után.
A jelentkezés határideje: október 18.
A részvétel feltétele: 10.000 Ft elõleg befize-
tése a táborvezetõnél, a többi a helyszínen. 

Érdeklõdni Vargáné Bodor Judit
06-30/388-61-37

Figyelem!
Szezonvégi kiárusítás

a Barbi Turiban!
A lakástextilek kivételével
50% kedvezmény min-
denre a készlet erejéig.

Szeretettel várom minden kedves vásárlómat!
Nyitva:  H-P: 9-17

Szo: 9-13
Széchenyi krt. 50/b

(a volt állatorvosi rendelõ helyén)

Fogyás idõskorban
Az ember idõskorban hízik, ez teljesen normális, de ter-
mészetesen nem szeretne senki feldagadni, mint egy kelt
gombóc. Az idõskori fogyáshoz azonban a normál diéták
nem alkalmasak, akár veszélyesek is lehetnek, ezért ala-
posan tájékozódnunk kell.
Mivel az anyagcsere erõsen megváltozott, és maga a
szervezet sem olyan vitális már, mint 20 évesen, egy
szabályos diéta veszélyes lehet, éppúgy, mint a gyors és
intenzív fogyás. Ezért idõskorban a fogyás ne arról
szóljon, hogy sok kilótól szabaduljunk meg, hanem  inkább
arról, hogy a táplálkozásunkat egészségessé és tartal-
massá alakítsuk, ami kihat a fittségünkre és az általános
hangulatunkra is. Hogyan csináljuk?
Teljes értékû ételek
Gondoskodjunk kiegyensúlyozott táplálkozásról, vagyis
teljes kiõrlésû termékek, sok fehérje (túró, joghurt és sajt),
gyümölcs és zöldség bõséges mennyiségben, és egész-
séges zsírok (növényi olajok). A zsírban sült ételeket, a
fehér kenyeret és a nagyon zsíros húsokat kerüljük, ehe-
lyett részesítsük elõnyben a pulykát vagy csirkét.
Zsírok kerülése
Próbáljuk meg kerülni a zsírokat, amennyire lehet. Bánjunk
takarékosan a vajjal, ha sütünk, használjunk növényi ola-
jokat, amelyek nagyon egészségesek. Bevásárlásnál is
figyeljünk az élelmiszerek zsírtartalmára.
Kisebb étkezések
Három nagy étkezés helyett az adagokat csökkentsük, és
cserébe kényeztessük magunkat köztes étkezésekkel. Itt
diófélékre, gyümölcsre gondolunk elsõsorban. Így nem-
csak jobban érezzük magunkat, hanem az emésztésünk
is hálás lesz érte, és a nagy étkezések között sem érez-
zük magunkat gyengének.
Ivás
Ha nem is érzünk szomjúságot, igyunk naponta legalább
egy litert. Ha ez nehezünkre esik, töltsünk teát, vizet, vagy
– lehetõleg hígított – gyümölcslét flakonokba, hogy átte-
kintésünk legyen, menyi folyadékot fogyasztunk!
Minden ember más! De az elv azonos: Érezze jól magát!

4 hónapos, aranyos fehér-tarka kiscicák ingyen
elvihetõk! Érd.: A szerkesztõségben. 76/548-040.

ZAB ELADÓ Lakiteleken!
Tel: 06-20-9-869-018

„Hogy jó gyõztes légy, még jobb vesztesnek kell lenned.“
„A hit nélküli szurkolótábor még a gyõzelemre álló csa-
pattal is elveszíttetheti a mérkõzést.“



A FOTÓbolt ajánlata 

– Lakitelek, Kossuth u. 15.

IGAZOLVÁNYKÉP – 
8 db-ot kap a régi áron! 

Digitális képrõl
papírképet!

Filmelõhívás ajándékfilmmel!

RÉGI, MEGKOPOTT

KÉPEK RETUSÁLÁSÁTRETUSÁLÁSÁT

IS VÁLLALJUK!

Ó R A E L E M C S E R E!

TÁVTÁVOLSÁGI BOLSÁGI BUSZBÉRLET!USZBÉRLET!
Amennyiben a hónap elsõ 5 napja
hétvégére esik,  akkor szombaton délután
és vasárnap délelõtt is nyitva tartunk!
Lakiteleki Újság szerkesztõsége!

H, K, CS:  9-12h 14-18 h-ig;
Szo:   10-tõl 12 óráig;

Szerda-péntek zárva!
Vasárnap: szünnap!

SZERKESZTÕSÉG;
Hirdetések 

leadása

Lakiteleki Újság

Lakitelek új építési területén
3000 m2-es, közmûvesített,

sarki telek eladó. (Megoszt-
ható!) Érd.: 06-20/9-78-73-72

Új nyitva tartási idõ:

Telefon:
76/

548-040 

Lakodalmas hûtõkocsi bérel-
hetõ. Tel.: 06-30/9-532-982 
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Kisgépek javítását
vállalom! (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fûnyíró,

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

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szí-
vesen kényeztetné megfáradt,
fájós lábát. Tyúkszem, benõtt
köröm nem akadály. Házhoz
is elmegyek! Jelentkezését vár-
ja Zsuzsa a 20/42-000-11;
ill. 448-201-es  telefonon!

Nálunk  olcsó
pelenkákat, 

popsi törlõket,
krémeket, 

textil pelenkákat, cumikat,
cumisüvegeket és egyéb

babaápolási cikkeket,  kaphatsz 
KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN,

GARANCIÁVAL! 

Bõvebb információk: 
www.olcsopelus.5mp.eu;

+3630/6879-750

* Selyemakác kapható!
Tel.: 448-679; 06-20/200-53-15.

Eladó helyben jó állapotú
ETZ 250/301

motor.
Érd.: 70/7710-638.

Egyedi minták: mesefigurák, virá-
gok és igény szerint bármilyen ábra
vagy felirat megjelenítése textíliára
– mosásálló festékkel. Zászló-
készítés. Dr. Fincicky Sándorné
textilfestõ Lakitelek, Iskola u. 2.
Tel.: 76/448-992; 06-20/59-55-

Lakitelek belterületén legalább másfél
szobás, olcsó albérletet keresek 2 fõ
részére. Gondozást, fenntartást is vál-
lalok. Tel.: 06-70/931-79-47.

TANSZERVÁSÁR 
az Antológia Könyvesboltban!

Széchenyi krt. 74/b. Pavilonsor.
2013-július 22-tõl szept. 9-ig!
4.000 Ft feletti tanfelszerelés
megvásárlása után 10 % ked-
vezményt adunk készpénzzel

történõ fizetés esetén! Mindenféle
beiskolázási utalványt elfogadunk! 

Várjuk 
vásárlóinkat!

Lakitelek, Ady E. u. 20/a 64 m2 kertes
CSALÁDI HÁZ (2 szobás) ELADÓ!
Érd: 06/20387-89-91

Alkalmi munkát, fûnyírást,
kertészkedést, fahordást, favá-
gást…, bármilyen házkörüli
munkát vállalunk. 
Tel.: 06-30/29-29-101.

Akció a Beauty Szalonban! 
Szeretettel várok minden szépülni
vágyó és kényeztetésre vágyó
vendéget. Különféle gépekkel állok
rendelkezésre az öregedés, a pig-
mentfoltok, mitesszerek, cellulitok ellen!

Mikro peeling, ultrahang, iontoforézis,
mikrodermabrázió, továbbá kényeztetõ
masszázs, mûszempilla, 3D-s, tincses;
szempilladúsítás, szempilladauer, 
kímélõ gyantázás.

w Testkezelés estén az e lsõ a lkalom
INGYENES!

w Bejelentkezés: Botos Vivien 30/654-94-27

Tanszervásár  szeptember 20-ig!
Minden tanszer árából 

5 % kedvezmény!
Készül je tek az isko lába!

A bolt nyitva: H - P 8-18 óráig
Szo. 8-12 óráig;  Vas: 8-10 óráig

Várunk benneteket!

Minõségi italok díszdobozban is!

Augusztusi akció

Piroska szöpr 0,7 l (málna, szamóca, meggy, fekete ribizli)  465.- Ft/db +ü
Piroska szörp (narancs, citrus, bodza) 425.- Ft/db+ü
Szentirályi ásványvizek 1,5 l 95.- Ft/db
Kristály víz 1,5 l 84.- Ft/db
Pannon Aqua 1,5 l ásványvizek 55.- Ft/db
Nestle Aqvarec 1,5 ásványvizek 80.- Ft/db
PEPSI, MIRANDA, 7 UP 2,5 l üdítõ 209.- Ft/db
LIMESSA 1 l rostos üdítõ 139.- Ft/db
DREHER sör 0,5 l dob. 5,2 % alk. 190.- Ft/db

AMSTEL sör 0,5 l dob 5 % alk 190.- Ft/db
BORSODI sör 0,5 l dob 4,5 % alk 175.- Ft/db
BORSODI BIVALY Sin 0,5 l dob 6,5 % alk 190.- Ft/db
RÁKÓCZI 2 l PET 479.- Ft/db
KÕBÁNYAI 2 l PET 539.- Ft/db
STRNGBOLL sima, mézes 190.- Ft/db
SOMERSBY minden íz 290.- Ft/db
ARANY FÁCÁN sör 0,5l dob 4 % alk 139.- Ft/db
LÖWENBRAU sör 0,5 l üveges 149.- Ft/db
ADRENALIN 0,5 l energiaital 160.- Ft/db

Egész nap hûtött  sörrel  és üdítõvel  
várunk minden kedves vásárlót!

NYITVA: HÉTFÕTÕL SZOMBATIG: 7.30-tól 12-ig     14-19-ig
VASÁRNAP:                8-tól-12-ig.

Hajvágás és bio
hajápolás!

06-20/419-41-89

Varga Rita fodrász
(Referenciák: Tony Guy Bp, Hair Cut Szalon,

Nõk Lapja, Cosmipolitan, Arm Magazin, Maxima)

* Családi ház eladó; a hozzátartozó
mûhely ipari árammal kiadó.
Lakitelek, Kinizsi u. 1. Tel.: 76/449-193 

* 1 db 4 égõfejes gáztûzhely, egy
mosogatóval ellátott konyhaszek-
rény, 1 db 3 fiókos kombinált
fagyasztós hûtõszekrény, egy 3
elemes kisszobabútor, egy kihúzható
rekamié eladó. Érd.: 06-30/74-60-819

* Eladó Tiszakécskén 2 db ágynemû-
tartós heverõ (90x200 cm-es), 2 db
szék, 2 fotel. Ugyanitt kislány ruhák
3 éves kortól 8 éves korig. Fehér
színû Csepel nõi kerékpár. 
Érd.: 06-30/417-45-23



Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra! KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „A TUDÁST VALÓSZÍNÛLEG TÕLEM, A SZOMJÁT MIN-
DEN BIZONNYAL AZ APJÁTÓL...!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt
nyerte:  Varga Józsefné (Mikes u.) (Kalicsné Ilikének köszönjük!).  Selyem-
akácfát nyert:  Janics Gabriella (Klárik Lászlónénak köszönjük!). A va-
csorát nyerte: Gergely József, (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós
Csárda!) Egy teknõs kispárnát  Cseh Jánosné (Gergelyné Kati felaján-
lását) nyerte. A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolá-
sáért szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u.
15.) Újságelõfizetést nyert: Pap László, Varga Julianna, Kiss Zoltán.
(Õket regisztráljuk, nem kell bejönni!!)  

LAKITELEKI ÚJSÁG *  Havonta  megjelenõ közéleti lap *  Alapította Lezsák Sándor – 1989. szeptemberében. *  A kiadásért felelõs. Lezsák Sándor. * Felelõs
szerkesztõ: Czinege Edit *  A szerkesztõség címe: 6065 Lakitelek,  Kossuth u. 15. Tel.: 76/548-040;  E-mail: czinege.edit@gmail.com * Nytsz.: B- TszL-40-b-1989. *

* Készült: 1000 példányban,  2013-ban *  Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102. Tel.: 441-519. Felelõs vezetõ: Tóth Géza * 

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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– Képzeld, tegnap nagy nehezen kinyitottam a cég páncélszekrényét,  de csak egy
levélke volt benne – panaszkodott a kasszafúró a társának.
– És mi volt a levélben?
– ... A  választ a rejtvény meghatározásában olvashatják.

Vízsz. 1. A megfejtés  1. része (z.b.:  A, Ó). 8. Postai küldemény. 14. Nálunk az
1960-as években kipusztult madárfaj. 16. 1985-ben indult, Komor Vilma alapította és
szerkesztette folyóirat volt. 17. Ózdtól 7 km-re lakik. 18. Gyermekien hiszékeny. 20.
Uncle…; az USA egyik jelképe. 22. …Steward; brit rockénekes. 23. Felsõtestünk
része. 24. Kiscsirke. 25. Fagyimaradék! 27. Hamisan vádol. 30. A norvég korona
(pénznem) nevének hivatalos rövidítése. 31. Országjáró Diákok Köre, röv.  33.
Reszelõvel távolítják el a fémrõl. 34. Gyermektápszer-márka. 36. Madridi sportklub.
38. Ljubjana, röv. 39. Régi eredetû férfinevünk. 40. A magyar konyha alapanyaga,
korhely levesbe is fõzik.  44. Apó párja! 45. Data Terminal Equipment (számítógéphez
csatlakozó végberendezés), röv. 46. Állj! 47. Az õ operettje a Három a kislány (Henrik).
49.  John …; amerikai  kombájn márka. 51. Az aljához. 52. Business Network
International (Nemzetközi Üzleti Hálózat), röv. 53. Hajtókát simítóeszközzel rögzítõ.
56. Polc vége! 57. …, vidi, vici; jöttem, láttam, gyõztem. 58. Mozilátogató. 59. Micsoda?,
oroszul.  61. Kelet, németül. 62.  A szerb új dinár század része. 63. Annak aljához. 65.
Átvizesedõ (mennyezet).  67. Ilyen bomba is van. 70. Makulátlan.

Függ. 1. Ugyancsak. 2. Szegõ Gizi mûvészneve. 3. Hasonlító szó. 4. Cseh (brnói) trak-
tormárka. 5. Épület avatása. 6. Nemzeti Felnõttképzési Intézet, röv. 7. Vége a tusának!
9. Maró hatású vegyület. 10. Az oxigén és a fluor vegyjele. 11. Mozdonyvezetõ
régiesen. 12. Míniummal fest. 13. Hidegburkoló egyik eszköze. 15. Iványi…; válogatott
kosárlabdázó nõ. 19. Schütz …, színmûvésznõ (1944-2002). 21. A megfejtés  2.
része (z.b.:  G, A). 23. Károgó madár. 26. Eszme, ötlet. 28. Tekézõ gurítja. 29. Dán
komikuspár magasabbik tagja, Huru társa. 32. Fõzõkanál rövid használata. 35.
Amerikai soul- és popénekesnõ (Diana). 37. Benkõ Dániel egyik hangszere. 39.
Zenedráma. 41. A kasza hosszabbik része. 42. Keresztülbukó. 43. Íróeszköz. 48.
Rábaközi zeneturisztikai központból való. 49. Élvonalbeli labdarúgó (Zsolt). 50.
Cigaretta végére ér. 54. Leatrice norvég barátnõje Szentkuthy Miklós Prae címû
esszéregényében. 55. Az egyik nagyszülõ, Tolnai Ottó író, költõ szavával. 60. Pecunia
non…; a pénznek nincs szaga (latin nyelvû mondás). 62. Tartalék. 63. Az Azár férfinév
becézése.  64. Helység Pécstõl nem messze, nevezetessége a falumúzeumi bosnyák
szoba. 66. Izzó belseje! 68. Elõhang része! 69. Átló közepe! 

– Mi a szabadesés?
– Ahogy esik, úgy puffan.

–  Kik laknak az üveg alján ?
–  Buborék.

– Hogyan segít a jó férj a házimunkában?
–  Felemeli a lábát, hogy az asszony alat-
ta is ki tudjon porszívózni.

–  Ki követi el a legtöbb összeadási hibát?
–  Az anyakönyvvezetõ.

– Hogyan kerülhetõ el a másnaposság?
– Részegnek kell maradni...

–  Meddig beszélgetnek a süketnémák?
– Lámpaoltásig.

– Mit mond a kannibál leánykéréskor?
–  Légy az eleségem!

–  Miért keverik az Ausztrálok balra, az
amerikaiak jobbra a kávét?
–  Hogy elolvadjon a cukor.

– Mi az: drót végén van és fekete?
–  Kezdõ villanyszerelõ.

– Mi van a villanyszerelõ sírjára írva?
– Jó vezetõ volt.

– Hogyan lehet víz segítségével fényt
elõállítani?
– Le kell mosni az ablakot.

– Halott ember fekszik a sivatagban, mel-
lette a zsákja. Ha a zsákot elõbb kinyitotta
volna, még ma is élhetne. Mi van a zsák-
ban?
– Ejtõernyõ...

– Mit mond a kéménysepro a tükör elõtt?
– A koromhoz képest jól nézek ki.

–  Mit mond a nyuszi a hóembernek?
– Ide a répát, vagy hozom a hõsugárzót!

–  Ki jött rá elõször, hogy asszony kell a
házhoz?
– Kõmíves Kelemen...

– Miért nincs a halnak haja?
– Úgysem száradna meg soha.

–  Mi a különbség a kutya és a disznó
között?
– Kutyából nem lesz szalonna.

– Mit tettek az õsmagyarok a nyereg alá?
– A lovat.

– A szõke beszélget egy nénivel a
metrón: 
– Tudja kedveském, én már 45 éve
metrózom. 
Mire a szõke: 

– Jesszusom! Hát hol tetszett felszállni?

– Van egy lovunk és egy tehenünk. Ho-
gyan lehet megállapítani,  hogy melyik a ló?
–  Egymás mellé kell õket állítani, és
amelyik a ló mellett áll, az a tehén.

– Apa, nézhetem a tévét ?
–  Igen, de ne kapcsold be !

* A nyugdíjas arra ébred, hogy betörõ
járkál a lakásában.
– Segítség! – kiabál.
– Ne csapjon zajt – csitítja a betörõ. –
Nekem csak pénz kell.
Mire a nyugdíjas:
– Ja, az más. Akkor keressünk együtt,
mert az nekem is kellene...

Két nyugdíjas találkozik tavasz táján. 
– Szervusz komám, ugye Te is alig várod
már a nyarat?
0 Akkor legalább az életszínvonalunk 50
%-kal jobb lesz!
– Hogyhogy!?!?
– Úgy, hogy télen fáztunk is és éheztünk
is, de nyáron csak éhezünk!!!

Három professzor megbeszéli, hogy
kimennek a nudista strandra. Vígan
napozgatnak, újságot olvasnak, mikor
ijedten felkiált az egyik:
– Ajjaj! Itt jön Évike a kémia tanszékrõl!
Mindhárman felugranak, ketten az ágyé-
kuk elé teszik az újságot, a harmadik pro-
fesszor viszont a fejére. Üdvözlik
Kovácsét, majd miután távozott,
megkérdik a harmadiktól:
– Te, hogyhogy a fejedre tetted az újsá-
got?
– Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de en-
gem általában az arcomról ismernek meg!

– Ma hajnali négykor becsengetett hoz-
zánk a szomszéd. Hajnali négy órakor!! 
Úgy meglepõdtem, hogy majdnem kiesett
a kezembõl az ütvefúró...

– Mi az, hogy leánykereskedõ? – kérdi
Kovácsné újságolvasás közben a férjétõl.
– Olyan ember, aki nõket ad el szerelmi
célokra.
– Például engem is eladna, ha az övé
lennék??
– Na, azért ne keverd össze a régiség-
kereskedõvel!

Móricka nézi az anyja új bundáját és
megjegyzi:
– Az a szegény állat mennyit szenved-
hetett, hogy ezt a bundát hordhasd, anyu!
– Szégyelld, magad, kisfiam! Hogy
beszélhetsz így az apádról?!
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Levendula vegyi áru kiskereskedés szeptemberi ajánlata:
Halas i  fé l fogós l isz t  2  kg:   350 Ft .
Éto la j  1 l:   399 Ft .
Kr is tá lycukor  1kg:   279 Ft .
Eduscho dupla  250 g:   399 Ft .
Per lux co lor  mosógél  3 l:        1299 Ft .
F lóraszept  1 l:   399 Ft .
Lenor  öbl í tõ  1 l:   599 Ft .
Fa tusfürdõ 15 - fé le :   379 Ft .
Zewa toalett papír 3 rétegû 16 db-os: 1399 Ft .
Disney uzsonnás doboz:   590 Ft .

NE FELEDJE!!!!  Üzletünkben az akció nem öt napig tart, hanem
EGÉSZ HÓNAPBAN!

Szeretettel és kedvezõ árakkal várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden
napján, a Széchenyi körút 57. szám alatt, a focipályával szemben!

Augusztusban járõrözõ, jelzõ alaptevé-
kenységünket végeztük. Július hónap
során szinte minden hétvégén rendezvény-
biztosítási feladatokat is elláttunk polgár-
õrtársainkkal közösen. Ezúton is köszönöm
tagjaink önkéntes, áldozatos tevékeny-
ségét, hiszen ezért senki nem kapott ellen-
szolgáltatást. Köszönet a munkátokért!
A nyári szünetet követõen ismét meg-
kezdõdött a tanév, a gyermekeknek
korábban kell felkelniük, az elsõsöknek
nagyon új szabályokat, sok újdonságot kell
megtanulniuk. A diákok nagyobb csopor-
tokban – tapasztalatok szerint sokszor az
alapvetõ közlekedési szabályokat figyel-
men kívül hagyva – közlekednek. A reggeli
órákban polgárõreink a balesetek
megelõzése érdekében ismét jelen
lesznek az iskoláink közelében.

Az õsz, a termény betakarítás köze-
ledtével ismételten felhívjuk a földtulaj-
donosok figyelmét, hogy a külterületen
elterülõ erdõk, termõföldek biztonsága, a
tulajdonosok gyorsabb azonosítása,
elérése érdekében a mûvelõdési házban
kihelyezett részletes térképen jelöljék be
külterületi ingatlanukat, adják meg telefon-
számukat. Tegyenek meg ennyit saját
vagyontárgyaik, terményeik érdekében!

Egyesületünk minden hónap utolsó
péntekén – a nyári idõszámítás szerint 19
órakor – tartja havi összejövetelét a
Könyvtár alatti klubhelységben, ahol a
következõ hónap szolgálatait osztjuk be,
megbeszéljük aktuális feladatainkat, gond-
jainkat. Igyekszünk minden alkalommal a
tevékenységünk hatékony, jogszabályok-
nak megfelelõ, biztonságos végzése
érdekében képzést is tartani. Aki érdek-
lõdik a lakosság, a település érdekében
végzett szolgálatunk iránt látogasson el
összejöveteleinkre, legyen egyesületünk
szolgálatot adó „rendes“ tagja, vagy más
tevékenysége, anyagi támogatása alapján
pártoló tagja. 
Tisztelettel:           Madari Róbert  elnök

Polgárõrség Lakitelek 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.    Mobil: +3630/621-0063 Email: polgarorseg@lakitelek.hu

A polgárõrség hírei

Körforgalommal, körforgalomban való
közlekedéssel kapcsolatos tudnivalók

„Körforgalom veszélyt jelzõ tábla“
A tábla azt jelzi, hogy a következõ útkeresz-
tezõdésben körforgalmú forgalmi rend van.
A tábla és a körforgalom között a távolság
- lakott területen kívül 150-250 méter,
- lakott területen 50-100 méter, kivéve ha a
jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla
rövidebb távolságot jelöl meg.

„Körforgalom“ – A tábla olyan utat jelez, amelyen úgy kell
haladni, hogy az út által körbezárt terület a vezetõtõl balra
essék. E tábla, csak az „ÁLLJ! Elsõbbségadás kötelezõ“
vagy az „Elsõbbségadás kötelezõ“ jelzõtáblával együttesen
kerül kihelyezésre. 
A körforgalomban haladó jármûveknek tehát elsõbbségük
van a körforgalomba behajtó jármûvekkel szemben.

Kötelezettségek a körforgalomban
* A jobbra tartási kötelezettség, ha a jogszabályból más
nem következik, vonatkozik körforgalomban való haladás-
ra is.
* Az irányváltoztatást ide nem értve a körforgalmú útra
történõ bekanyarodást a mûvelet elõtt kellõ idõben
megkezdett és annak befejezéséig folyamatosan adott
irányjelzéssel kell jelezni. E rendelkezést kell alkalmazni a
körforgalmú útról történõ letérés esetében is, tehát a kör-
forgalmat elhagyó jármûvet is menetirány változtatónak
kell tekinteni, és így ezt a mûveletet is irányjelzéssel jelezni
kell.

Tilalmak a körforgalomban
* Körforgalmú úton megfordulni és hátramenetet végezni
tilos.
* Tilos megállni és várakozni körforgalmú úton.
* Bár útkeresztezõdésben tilos elõzni, de körforgalmú úton,
ha az elõzés fel-tételei adottak végrehajtható elõzés.

Kerékpárosok a körforgalomban
A kerékpárosok a körforgalomba ugyanúgy, mint a többi
jármû az úgynevezett zippzár módszerrel kapcsolódnak
be. A jobboldali közlekedés irányából és a jobbra tartási
kötelezettségbõl adódóan a körforgalomba történõ beha-
jtás adott. A kerékpárosnak is, mint minden jár-
mûvezetõnek, jeleznie kell minden irányváltoztatási
szándékát. Balra kanyarodva bal, jobbra kanyarodva jobb
kézzel kell jelezni az irányváltási szándékot. A körforga-
lomba belépéskor nekik sem kell ugyan úgy mint a többi
jármûnek jelezniük, de a kilépésnél a kerékpárosoknak is

Új szabályozás a kábítószerrel kapcsolatos
bûncselekmények vonatkozásában
A módosítás az alábbiakban foglalható össze:
Fogyasztás: A korábbi szabályozás a kábítószer-

fogyasztást önmagában nem büntette, de az egyéb
magatartásokon keresztül (tartás, megszerzésen) a

fogyasztás is bûncselekmény volt. Július elsejétõl önálló
elkövetési magatartásként kerül vissza a fogyasztás a Btk-ba. A
törvény két évi szabadságvesztéssel bünteti az elkövetõt.
Lehetõség van  elterelésen való részvételre, azonban a jogalkotók
korlátozták ezen jogintézmény alkalmazását.

Elterelés: Csak az választhatja a büntetõeljárás alternatívája-ként
az elterelést, aki: a) két éven belül nem vett részt elterelésben,
illetve b) két éven belül más kábítószerrel visszaélés bûn-cselek-
mény elkövetése miatt nem állt büntetõeljárás alatt.

Új mennyiségi szabályozás: A korábbi mennyiségek mellett
(csekély, alap- eseti és jelentõs) új minõsített eset, a különösen
jelentõs mennyiség megszerzése vagy birtoklása került be a
törvény szövegébe.
Büntetés enyhítése: A kábítószer-fogyasztók büntetése korlát-
lanul enyhíthetõ, ha az elkövetõ lehetõvé teszi a kábítószert átadó
személy kilétének megállapítását. 

Designer drogok: A designer drogok egy un. „C“ listán szerepel-
nek.  Ezen szerek elõállítása, forgalmazása, országba való
behozatala illetve onnan való kivitele 3 évig terjedõ szabadság-
vesztéssel büntetendõ. A fogyasztókat eddig nem büntették, júli-
ustól azonban a megszerzés és tartás szabálysértésnek minõsül
az új Szabálysértési Törvény alapján.

Mit kell tudni a kábítószerekrõl?
Az egészségre fokozottan veszélyesek, szervi- és idegrendszeri
károsodásokat okoznak.
Hamar kialakul a függõség, ami a személy belsõ- és külsõ
leépüléséhez, személyiségének eltorzulásához vezet.
A kábítószer-élvezõk teljesen közönyössé válnak önmagukkal és
környezetükkel szemben.
Idõvel olyan elmeállapotba kerülnek, amely rendszerint akaratlan
vagy tudatos önpusztítással végzõdik.
Egyetlen céljukká a drog megszerzése válik, amely nélkül orvosi
kezelés hiányában nem képesek élni.
Ha a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos fájdalmakkal járó
elvonási tünetek, rohamok lépnek fel, amelyet teljes kilátástalan-
ság és elkeseredettség kísér.
A kábítószer rendszeres szedése vagy túladagolása könnyen
halált is okozhat.

A szervezetbe jutás módja, az anyag szennyezettsége vagy
hamisítása az ugyancsak halálos kimenetelû AIDS-fertõzés
veszélyét idézheti elõ.

A kábítószerek fogyasztását jellegzetes tünetek kísérik, melyeket
idõben felismerve megmenthetjük gyermekeinket, barátainkat,
ismerõseinket!                                            Folyt. a köv. oldalon!
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Kovács Ferenc vállal:

– szobafestést – mázolást – tapétázást

– homlokzat festést

Lakitelek, Árpád út 1/a

tel:06-30/478-9396

 Bádogos munkát
kedvezõ áron, 
garanciával 

vállalok. 
Tel.: 06-70/500-29-16.

Kertes házban lakik vagy telke van?
Robban a parlagfû bomba Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-

tonsági Hivatal július 1-jétõl bírságolhat a parlagfû miatt. A bírság 15 ezer
forinttól 5 millió forintig is terjedhet.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló törvény értelmében
köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapo-
tot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben a parlagfû elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, akkor
közérdekû védekezést kell elrendelni. A felvett jegyzõkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a
parlagfû-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít.

Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben minden esetben növényvédelmi bírságot
kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfûvel fertõzött terület nagyságától és par-
lagfûvel való fertõzöttség mértékétõl függõen 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és bel-
területen egyaránt. Azonban belterületen az ingatlan méretéhez képest nagyobb összegû bírság
szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon, mivel a lakóövezetben virágzó parlagfû nagyobb
közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára. Amennyiben az ügyfél nem fizeti meg a
bírságot, az adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül, amely végrehajtásáról az
adóhatóság gondoskodik. Ráadásul a kötelezõen kiszabott bírságon túl a közérdekû védekezéssel
kapcsolatban felmerült költségeket is az „ügyfélnek“ kell megfizetnie. Külterületek esetében a
Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, míg belterületeknél az önkor-
mányzat jegyzõje végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket.

A hatósági eljárás során a bírság kiszabása csak a felderítés, a jegyzõkönyv felvétele, a közérdekû
védekezés elrendelése, az ingatlan tulajdonosának vagy földhasználójának kiderítése, valamint
számára a bizonyíték ismertetésére szolgáló irat megküldése után következik.

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

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TISZAKÉCSKEI
JÁRÁSI HIVATAL MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE

Tisztelt Álláskeresõ!
Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy elindult a magyar munkaügyi szervezet
Virtuális Munkaerõpiac Portálja (VMP). A portál fõ célja, hogy a munkál-
tatók és a munkavállalók minél könnyebben és egyszerûbben találjanak
egymásra. A VMP egy olyan elektronikus felület, amely a gyors és
kényelmes on-line álláskeresést támogatja. 
A VMP-n elérhetõ on-line szolgáltatások: 

– Állásajánlatok közötti keresés;
– Önéletrajz feltöltése,
– A publikált önéletrajz iránti érdeklõdés nyomon követése;
– Önéletrajz megjelenítése és nyomtatása Pdf formátumban;
– Párosítás - az önéletrajz megfelelõ állásajánlatok szûrése;
– Automatikus értesítés a megfelelõ munkaajánlat megjelenésérõl;
– Közvetlen jelentkezési lehetõség az állást kínáló foglalkoztatókhoz;
– Térképes megjelenítés.

Regisztráció: A VMP szolgáltatások teljes körû eléréséhez a VMP-n reg-
isztrációra van szükség, amihez meg kell adni a Taj számot és az IR
azonosítót. Mi az IR azonosító?  A személyes adatok beazonosításával
és rögzítésével keletkezõ számsor, amelyet bármelyik járási hivatal
munkaügyi kirendeltségére személyesen befáradva lehet igényelni.
Használata biztosítja a megadott alapadatok helyességét. Ha még nem
járt munkaügyi kirendeltségen, a személyazonosításhoz és az IR
azonosító megadásához, kérjük, vigye magával 
– személyazonosító igazolványát;
– lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
– hatósági igazolványt a Taj számról és IR azonosítóját kérje ügyintézõ
munkatársunktól.

Elérhetõ: vmp.munka.hu                     Sikeres álláskeresést kívánunk!

6060 Tiszakécske, Béke u. 116. 76/441-286, 30/695-1371
email: bacsmmktiszakecske@lab.hu 76/441-064

honlap: bacs-kiskun.munka.hu  

Állást keresõ                         vmp.munka.hu

Regisztrációhoz szükséges 
Név: ……………………………………………………….
IR azonosító száma: ………………….………………….
Taj száma: …………………………………………….…..

A KÁBÍTÓSZERFOGYASZTÁS pszichés tünetei:
– feldobottság, színes álmok érzése, hallucinációk,
látomások,
– idegesség, ingerlékenység, szorongás,
– depresszió, pesszimista hangulat, levertség, ked-
vetlenség, közöny,
– ok nélküli örömkitörések,
– túlérzékenység, személyiség- és tudatzavar,
– figyelem és koncentrációs képesség zavara,
feledékenység,
– indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, tel-
jesítõképesség ingadozása,
– álmatlanság, alvászavarok, zavaró álmok,
– koordinációs képesség-zavarok, térbeli és idõbeli
tájékozódás elvesztése,
– túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd,
ítélõképesség elvesztése,
– indokolatlan félelemérzés, pánikérzés.

Testi tünetek:
– beesett, hamuszürke arc, bõr elszínezõdése, mély
szemgödör,
– ismeretlen eredetû tûszúrások, véraláfutások,
– szûkebb vagy tágabb pupillák mint általában,
– szájszárazság, erõs fogyás,
– hirtelen megnõ az édes italok fogyasztása iránti
igény,
– túlzott érzékenység külsõ ingerekre (fény, zaj, fáj-
dalom stb.)

Magatartásbeli változások:
– túlzott költekezés, kölcsönkérés,
– pénz és egyéb értékek eltûnése,
– a tanulmányi eredmény hirtelen romlása,
– családon belüli kapcsolat megromlása,
– kritikátlan terv, és cél nélküli „szabadságra“ törekvés,
-– kiégettség, üresség érzés,
– korábbi, megszokott életmód megváltoztatása,
– saját maga és ruházata elhanyagolása,
– illatszerek túlzott használata (elnyomja a drogok szagát),
– beilleszkedési zavarok, 
– kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés,
– zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás.

Gyanút keltõ használati tárgyak:
– alufólia darabkák (ebbe csomagolják a kábítószert),
– színes tabletták, cukordarabkák,
– injekciós felszerelés, kis üvegcsék, gyógyszeres
dobozok,
-– szokatlan tárgyak (pl. levélmérleg, konzervdobozok),
– megégett kanál, öngyújtó, vatta,
– szokatlan szag a lakásban,
– kifacsart citromhéjak, citromleves flakonok, kocka-
cukor,
– üres, vagy kitöltött orvosi vények (hamisítás),
– napszemüveg felesleges használata (eltakarja a
szûk vagy tág pupillát).

Óriási a szülõ felelõssége! 

TERMÉNYLOPÁSOK MEGELÕZÉSE
Tisztelt Földtulajdonosok!

Megyénkben több százezer hektáron folyik mezõ-
gazdasági termelés. Mind a szántóterületeken, mind a
szõlõ-, és gyümölcskertekben hangsúlyos probléma e területek vagyon-
védelme, a terménylopások megelõzése.

Sajnos az a tapasztalat, hogy az ilyen jellegû jogsértések megyénkben is
jelen vannak. Az eltulajdonított termény értéke a pár ezer forinttól a több
százezer forintig is terjedhet. A szántó területek, gyümölcsösök, szõlõskertek
általában a lakott településektõl távol esnek, ritkán látogatottak, ami megne-
hezíti az ilyen jellegû bûncselekmények elleni hatékony védekezést.

A személyi tulajdon védelme elsõsorban a tulajdonosra tartozik. A tula-
jdonostól is függ az, hogy az általa mûvelt terület, illetve a betakarított ter-
mények mennyire válnak az elkövetõk célpontjává. Gondolja át mit tett,
illetve mit tehet védelmük érdekében!
Mi az alábbiakat javasoljuk:

A tulajdonosok beszéljék meg egymás között, hogy folyamatosan
figyelemmel kísérik, látogatják a területeket, értesítik egymást, ha gyanús
körülményt észlelnek.  A polgárõrség, mezõõri, tanyagondnoki szolgálat
illetve vadásztársaság, velük is célszerû felvenni a kapcsolatot kérve,
hogy tevékenységük során kísérjék figyelemmel az adott területet. 
Fontos a betakarított termények biztonságos tárolásáról gondoskodni.
Kiemelt fontosságú a tárolásra szolgáló épületek behatolás elleni
védelme.  Nagyobb értékû termény esetén szükséges lehet élõerõs
õrzésrõl – megfelelõ létszámú õrszemélyzettel – gondoskodni. 
Bûncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendõrséget

a 107, 112 segélykérõ telefonszámon közölve a szükséges információkat! 
Az egész évi munka gyümölcsét ne más arassa le!           BÁCSELBIR


