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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXV. évfolyam 9. szám (SZEPTEMBER) Szent Mihály hava, Õszelõ, Föld hava    

Mi csak emberek vagyunk. Esendõk... 

Földanya hava
Szeretem a régi naptárak bejegy-

zéseit olvasni! A népi bölcsességek
mindig a megfigyeléseken alapul-
nak: „Ha szeptemberben meg-
dördül az ég, a fák sok virágot hoz-
nak még, akkor hosszú õszünk lesz“
– szól az egyik régi paraszti mondás, amellyel szorosan össze-
függ az a megfigyelés is, ha másodszor is kivirágzik az akác,
akkor hosszú, meleg õszre lehet számítani. Bizony mindket-
tõben volt részünk a napokban! Hallhattuk a mennydörgést, s
láthattunk fehér virágot az akácfák lombjában megbújni. 

Remélem, hogy lesz még részünk szép idõben, s aranyló
õsszel búcsúzhatunk el a fák, a bokrok levélzetétõl. Nincs
szebb élvezet, mint gyönyörködni az õszi táj szépségében.
Hiszen a természet legszebben pingáló, legügyesebben festõ
piktora, Õszanyó!  Már kevergeti a színeket a hatalmas festék-
palettáján. A fakó zöld, narancsos  sárga, izzó bordó és fáradt
arany festékek sora már halványan keveredik, s egyre inten-
zívebben mázolja majd be a fákat, bokrokat. S mindaddig  meg
is tartja a pompás színorgiát, míg Fagyapó, a vídiakörmû télúr
le nem kaparássza a leveleket az ágakról... 

Mélykék dal búg bennem. A már fáradtzöld levelek szel-
lõtõl reszketnek fölöttem. Melódiaként susog a fenyõfa a
fuvallatban. Gyönyörû pókhálókat ringat a lágy szél, az esõ
permetcseppjétõl kirajzolódik az utolsó kis szál is. A leve-
lekrõl sûrû vízgyöngyökben gördül alá az összegyûlt esõ-
cseppek sora. Egyre szaporábban szitál. Távolról morajlik az
ég. Imádom a messzeség hangját!

Így õsz táján furcsa a mennydörgések sora. Még jég is
kopog az ablakon az esõcseppek között. Monotonságával
csiklandós dallamok sora zúdult rám. „Õsz bozontos borzas
feje, elhullajtott falevele, borongós kis esõcske, nincs is ked-
vem semmihez se... tralala, tralala...“

...És ekkor érdekes módon a kezembe akadt JANKOVICS
MARCELL, Anonymus tanítása címû írása. Teljesen más
hangulattal töltött el. Érettel, mint egy tál õszi gyümölcs...
Mohón olvasom a sorokat: „Szép õszi alkonyat. Az õsz az
én korszakom, otthonom, az én társaságom. Szim-
patizálunk egymással. Vannak közös emlékeink, közös
gondolataink. Az õsz is jobb napokat látott. Mögötte van az
élet dele, de tartja magát. Ha ma megkopottabb is, rejti
elszegényedését. Bár kicsit korábban álmosodik, kicsit
didereg, kicsit mélabúsabban mosolyog, még mindig igazi
úr. A régi. Ne vegye senki észre, hogy lefelé megy az útja.
Ezért utolsó aranyát bõkezûen osztja ki – azokat az
aranysárga leveleket, melyekre múltak gazdagsága, szép-
sége vagyon írva. …“

Merengek, s elgondolkodom, milyen szép is a magyar nyelv.
Mennyi minden megszemélyesíthetõ... Földanya ecsetjé-
vel csak a szavak szépsége versenyeztethetõ. Czinege Edit

25 esztendõs a
Lakiteleki

Újság!
Nézem, a megsárgult
krónikás lapokat, s
felidézõdik bennem a rég-
múlt, a 25 esztendõ
története. Olyan, mintha
minden csak most zajlott
volna... Pedig 25 éve már!
Negyed századdal ezelõtt
öltött testet Lezsák Sándor
álma: létrehozta Lakitelek

elsõ újságját, s immár 25 esztendeje jelenik meg havonta.
Az alapító megálmodta a Magyar Demokrata Fórumot is – több
társával együtt –, melynek helyi tájékoztatójaként született meg a
lapunk. Azóta a pártot mások megcsonkították, megkínozták,
szétverték... De az eszme él! Csak más formában!
A nemzeti öntudat, a hazafiság, a magyarságszeretet nem
elcsépelt szólam a szerkesztõtársak életében, hanem ter-
mészetes életelemünk, a verõér pumpája, hiszen a minden-
napokban is elterül ez az érzés a szívünkben.
„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok!“ Igyekszünk Kazinczy
szellemében írni, élni, cselekedni... Persze, hogy meg sem
közelítjük az irodalmi szellemóriást, de legalább igyekszünk a
nyomdokába lépni! Sutaságok, hibák serege is fellelhetõ a
lapban. De talán épp ettõl emberi...
Sokan vagyunk, sokféle szólamban szólunk Lakitelek
lakosságához – és még nagyon sok máshol élõhöz is – a lap
rovatain keresztül. Öröm, hogy nem hiábavaló a munkánk,
hiszen szeretik, várják a lapot. 25 esztendeje már!
Köszönöm a laptulajdonos, a fenntartó Lezsák Sándor áldo-
zatos támogatását! Az Isten éltessen és áldjon minden
munkatársat és olvasót!

Czinege Edi t  ú jságí ró ,  
19. esztendeje a lap felelõs szerkesztõje, munkatársa

MEGHÍVÓ

„Kerékpárút hálózat fejlesztése Lakitelken a 44. sz.
fõút mentén“ 
Projektzáró rendezvény
Lakitelek Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a
Környezet és Energia Operatív Program 3.2.0 „Kerékpárút
hálózat fejlesztése Lakitelken a 44. sz. fõút mentén“
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0009 azonosítószámú nyertes
Európai Uniós pályázatának helyszín bejárással egy-
bekötött ünnepélyes záró rendezvényére 2013. október 4-
én, pénteken 9 órára.
A részletes programot a lap 5. oldalán olvashatja!

 

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

KEDVES
LAKITELEKIEK,

TISZTELT BARÁTAINK!

ÜNNEPÜNNEPELJÜKELJÜK
EGYÜTT!EGYÜTT!
Az 1956-os

Forradalom és
szabadságharc
kitörésének 57.
ÉVFORDULÓJA 

alkalmából FÁKLYÁS
MEGEMLÉKEZÉST

szervezünk a
Templom téri 56’-os

kopjafához 
2013. október 22-én 

17 órakor.

Az általános iskolások
ünnepi mûsorát követõen

ünnepi szónoklat
következik.

A Kátay-ösztöndíj átadása
után az emlékezés

koszorúit  helyezzük el a
kopjafa körül. 

18 órakor a katolikus temp-
lomban mise lesz, itt

könyörgünk az elhunyt
hõsök lelki üdvéért is.

Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Budai Hanna (Ádám Ildikó)
Hajagos Hanna Lotti (Deák Anita)
Balla Sándor (Jámbor Veronika Mária)
Sántha Dominik (Szabó Edina)
Bacsó Johanna Etelka (Szilvási Annamária)
Parádi Johanna (Gödény Krisztina)
Varga Hanna (Novák Jetta)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

Marton Gáspárné Szabó Katalin (1925)
Elek István (1928)

Gyõrfi Margit (1971)
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HÁZASSÁGOHÁZASSÁGOTT KÖTÖTTKÖTÖTT::

Tényi Krisztián és Dóra Annamária
Tóth Mátyás és Dávid Éva

Faragó Csaba és Tóth Anna Regina
Varga István és Zsoldos Ágnes

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

LAKITELEKI    ÚJSÁG szeptember2. oldal

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

„A múltba visszanézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs már,
ltthagytad a házat, amit annyira szerettél 
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Nélküled üres a házunk,
Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk, 
Ha egy könnycsepp gördül, végig arcunkon 
Azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.“

Kakó József halálának 10. évfordulója
alkalmából emlékezik rá a szeretõ családja. 

Vasadi Balázs György 

halálának 2. évfordulója
alkalmából emlékeznek rá: 

szülei, mama és rokonok.

EMLÉKEZÉS    
„Búcsú nélkül mentem én el tõletek, 
nem búcsúzom, ma is élek köztetek. 
Szíveteket ne eméssze fájdalom, 
vigasz legyen, hogy örökké álmodom.“ 

Emlékezés 
Révész László halálának 1. évfordulóján.

Szeretõ felesége, lányai

Kalóczné Bartók Erzsébet
halálának 8. évfordulója

alkalmából sok szeretettel
gondol rá az egész családja.

Mindig szerettünk!
Örökké szívünkben élsz!

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

„Szívünk egy darabja távozott veled,
Mindig hiányozni fogsz, te áldott jó lélek.
A halál nem jelent feledést és véget.
Míg élnek azok, kik szeretnek Téged.“

vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás
és Sántha Katalin 

szeptember 26-án ünnepelte a 
polgári házasságkötésük 

50. évfordulóját, 
s október 26-án lesz az egyházi

szertartás emlékünnepe. 
Ez alkalomból

szeretettel
köszönti õket

Tamás testvére,
és sok örömet,
boldogságot
kívánnak a

rokonok! 

Magyarnak lenni jó!
Czinege Edit kerámiakiállítása a

mûvházban október 25-ig megtekinthetõ!

Nagyon sikeres ren-
dezvény volt az I.
Kárpát-medencei
Fúvószenekarok

Találkozója szeptem-
ber utolsó hétvégéjén, Lakiteleken.
7 fúvószenekar és 3 mazsorettcsoport

elõadásában gyönyörködhetett a közön-
ség. Mind a vendégek, mind a vendég-
látók jól érezték magukat! A következõ
számban részletesen beszámolunk a ren-
dezvényrõl. Köszönet a szervezõknek!



LAKITELEKI    ÚJSÁG 3. oldalszeptember

Összegzésféle egy esztendõvel
a választások elõtt… 1. rész

Polgármesterünket, Felföldi Zoltánt kérdezem hazánk
és településünk eredményeirõl a parlamenti választás
elõtt alig félévvel, és egy esztendõvel az önkormányzati
választás elõtt.

– Polgármester úr! Lassan egy éve, hogy a Lakiteleki
Újságban beszélgettünk az önkormányzati munkáról, az

önkormányzati ciklus elsõ felét áttekintve, értékelve. Az azóta eltelt, csaknem egy év alatt
rengeteg dolog történt, országos és települési szinten egyaránt.  Mint közgazdász,
hogyan értékeli az ország helyzetét – néhány gondolatban összefoglalva? Hogyan
értékeli továbbá, a „rezsimet“, a „diktatúrát“… és hasonlókat vizionáló véleményeket?

– Ezt néhány gondolatban nehéz összefoglalni, de a személyes véleményem az, hogy
az irány jó. A legfontosabb, hogy országos szinten kezdjük visszaszerezni az önren-
delkezésünket, és a kormány sikerrel állította meg a nagymértékû jövedelemkiáramlást
az országból. Személyesen támogatom azt az irányt, amelyik az itt mûködõ külföldi szol-
gáltatókat és cégeket keményen megadóztatja, a közszolgáltatásokat pedig állami és
önkormányzati kézbe igyekszik visszavenni. A külföldi cégekre sokszor, mint
megváltókra tekintünk, akik „munkahelyeket teremtenek“. Ezeken a munkahelyeken
azonban a bérszínvonal a nyugat-európai bérszínvonal töredéke, és az alacsony
munkaerõ költséggel termelt profitot kiviszik az országból. Jó dolog, hogy a kormány
ezzel szembemegy, még ha nem is jár minden próbálkozás sikerrel. De az európai
bíróság közelmúltbeli döntései – amelyek nyomán Magyarországgal szemben több
területen megszüntették a kötelezettségszegési eljárást – azt mutatják, hogy az alkal-
mazott módszerek nemcsak eredményesek, hanem ráadásul „EU-konformok“ is.
Persze, korábban ismeretlen, szokatlan, sokszor meghökkentõ eszközökhöz is kellett
nyúlni, de rendkívüli helyzetet rendkívüli intézkedésekkel lehet kezelni. 

Ami a diktatúrát illeti – ilyen vádak idõnként Lakiteleken is megfogalmazódnak.
Általában akkor, amikor valakinek a véleménye nem érvényesül. Diktatúrát általában a
kisebbség szokott emlegetni. A demokráciának viszont éppen az a sajátossága, hogy a
többség dönt. Ha nem a többségi akarat érvényesül, akkor kinek az akarata
érvényesüljön? A kisebbségé? Az talán demokratikusabb lenne? Vannak persze olyan
szakmai kérdések, amiknek az eldöntését nem lehet a többségi véleményre bízni,
ezekben az esetekben akár a többségi véleménnyel is szembe kell menni. Magam
részérõl egyébként a diktatúrával való riogatást a jelen helyzetben politikai érdekbõl
megfogalmazott, komolytalan frázisnak tartom, amellyel foglalkozni sem érdemes.

– Az Önkormányzat a legnagyobb segítséget akkor kapta az államtól, amikor a
települések adósságának jelentõs részét átvállaltra a kormány. S ez egyben minden
„kisembert“ is segített közvetetten, csak nem tudatosult a fejekben. Mennyi is volt
Lakitelek átvállalt adóssága?

– Valóban ez volt a legnagyobb segítség, ennek a jelentõségét aligha lehet túlbecsülni.
Lakitelek bruttó adósságállománya a tavalyi év végén egymilliárd százötvenöt millió
forint volt, a nettó adósság mértéke pedig 780 millió forint. A kettõ közötti különbözetet
az adta, hogy az adósság mögött részbeni fedezetként 375 millió forint állt ren-
delkezésre egy önkormányzati számlán. Ezt a teljes adósságállományt átvállalta a
központi kormányzat. A 100%-os átvállalás egyébként nem volt automatikus, ezért
Lezsák Sándor képviselõ úrral sokat kellett dolgoznunk.

– Sajnos nagyon kevés település mondhatja el azt, amivel mi nagyon büszkén dic-
sekedhetünk, hogy jelentõs és látványos fejlõdést ért el a gazdasági válság alatt. Más
önkormányzatok a csõd szélén táncoltak, óriási pénzügyi gondokkal küzdöttek,
ugyanakkor nekünk számtalan beruházást sikerült megvalósítanunk. Milyen
„varázserõnek“ köszönhetõ ez?

– 2010-ben két dologgal szembesültünk: egyik oldalon kevés pénzzel, a feladatok alul
finanszírozottságával, és ebbõl következõen hatalmas, a mûködési költségek 20%-át
meghaladó költségvetési hiánnyal; a másik oldalon pedig lepusztult infrastruktúrával,
utakkal, épületekkel, és az emberek részérõl határozottan megfogalmazódó felújítási,
építési, fejlesztési igénnyel. Utólag visszagondolva nehéz megmondani, hogyan birkóz-
tunk meg egyszerre a két problémával. Egy idõben kellett feladatokat csökkenteni és
takarékoskodni, másfelõl pedig pénzt költeni, beruházni. Kicsit olyan volt ez, mint
Münchausen Báró kalandjai, amikor a fõhõs – elbeszélése szerint – saját hajánál fogva
húzta ki magát a mocsárból. Valami ilyesmit csináltunk mi is. A 2011. év pokolian nehéz
volt – nekem személyesen is. Talán emlékeznek az olvasók a 2011. évi költségvetésre,
mindenkitõl el kellett venni valamit, és ez hihetetlenül erõs indulatokat váltott ki a
közösségen belül. Ennek eredményeként – valamint a fentebb ismertetett adósság átvál-

lalásának köszönhetõen – a 2013. évre elmondhattuk, hogy teljes egészében rendbe tet-
tük az önkormányzat költségvetését, stabilizáltuk a mûködést. Sõt, olyan forrásokat
tudtunk felhalmozni, amibõl az idén már önerõs beruházásokat is végre tudtunk,
illetve tudunk hajtani. A hihetetlenül lepusztult önkormányzati lakásállományból hár-
mat rendbe tudunk hozni: a Széchenyi körút 70. szám alatti lakást, ahol a falumúzeu-
mot fogjuk elhelyezni, az I. számú orvosi rendelõ fölötti lakást, valamint a Szikra-
Oncsa 4/a. szám alatti házunkat – ahonnan elõször ki kellett lakoltatni a lakást telje-
sen lepusztított, hatalmas bérleti díj- és közüzemi számlatartozást felhalmozott
lakókat, akiket az elõzõ önkormányzati vezetés költöztetett oda. Szintén önerõbõl
rendezzük a temetõben a ravatalozó környékét, valamint jelentõs összegeket
teszünk hozzá az óvoda elõtti parkoló és újabb játszóterek építéséhez elnyert
pályázati forrásokhoz, csakúgy, mint a Gondozási Központ fejlesztéséhez. A
fejlesztések zömét azonban pályázati forrásokból hajtjuk végre. Egy jó pályázatíró és
végrehajtó csapat állt össze a Polgármesteri Hivatalon belül, valamint külsõ, támo-
gató szakértõkbõl, és az esetek többségében sikeresen pályáztunk. Hozzáteszem:
ez is csapatmunka, és itt is jelentõs segítséget kapunk országgyûlési képviselõnktõl.

– Mennyiben könnyült a helyzet az iskola „államosításával“?
– Az „államosítás“ szót ugyanolyan, politikailag motivált megfogalmazásnak tartom,

mint amirõl a „diktatúra“ kapcsán beszéltünk. A magyarok, és köztük a lakitelekiek több-
ségének vannak személyes, családi élményei arról, hogy mit jelent az államosítás.
Amikor elvesznek valakitõl valamit, ellenszolgáltatás nélkül. Az iskola esetében semmit
nem vettek el, az épület megmaradt az Önkormányzat tulajdonában, sõt a kezelésében
is. Egy kérdés volt: a köznevelési feladatokat milyen szinten lehet a leghatékonyabban
megszervezni. Errõl lehetett (volna) értelmes vitát folytatni: vajon a központi államigaz-
gatás, vagy a helyi önkormányzatok tudják jobban megszervezni az általános iskolai
és a középiskolai nevelést és oktatást. De nem tudtunk errõl vitázni, mert éppen az
„államosítás“ szónak köszönhetõen az egész ügy politikai csetepaté szintjére került. 

Ami az állami fenntartást illeti, korábban is az állam mondott meg mindent: mit kell taní-
tani, ki taníthat, mennyi a pedagógusok kötelezõ óraszáma, mennyi a pedagógusok
fizetése, mennyi a minimális és a maximális osztálylétszám, stb. Ráadásul a
mûködéshez szükséges forrásokat is az állam biztosította. Az önkormányzati hoz-
zájárulás jelentõs része is tulajdonképpen állami forrásból származott, mert nem
címkézett normatívából, vagy átengedett adóbevételekbõl történt. Vagyis az új
helyzet nem más, mint a korábbi állapot szentesítése. Ennek megfelelõen azt lehet
mondani, hogy a korábbinál tisztább helyzet jött létre. Persze vannak zökkenõk, mint
minden új dolognál, idõ kell ahhoz, hogy az új rendszer zökkenõmentesen mûködjön.

– Többen megkérdezték tõlem – s továbbítom a kérdést –, hogy Lezsák Sándor
országgyûlési képviselõnknek mekkora a szerepe ebben a lakiteleki fejlõdésben? Ha
csak azt nézem, hogy a most elkezdõdött népfõiskolai beruházás is Lakitelek érdekét
szolgálja – hiszen ezzel a település  is  gazdagabb lesz(!) – , akkor máris adott a válasz… 

–  Képviselõ úr nem veri nagy dobra, de nemcsak figyelemmel kíséri, hogy mi történik
Lakiteleken, hanem nagyon sokat segít is. És nemcsak a népfõiskolai beruházás,
hanem az önkormányzati beruházások megvalósulása érdekében is rengeteget tesz.
Azt gondolom, hogy nélküle ezeknek az eredményeknek a töredékét érhettük volna
csak el. Nyilván minden településnek van országgyûlési képviselõje, aki igyekszik segíteni
a választókerületében található településeknek. A mi esetünkben azonban egyértelmûen
kijelenthetõ, hogy képviselõ úrnak a településre való odafigyelése, a település érdekében
kifejtett tevékenysége és az érdekérvényesítõ képessége is messze az átlag fölötti. 

Egyébként sokan talán nem tudják, de havonta õ is polgárõr szolgálatot teljesít.
Általában ezeken az éjszakákon szoktuk részletesen átbeszélni közös ügyeinket.

–  Ha csak felsorolom, mi mindennel lettünk gazdagabbak, csakis elismeréssel szól-
hatunk a mögöttünk álló idõrõl. Intézmények felújítása: iskola több szakaszban;
mûvelõdési ház és parkja,  az önkormányzat és a rendõrség épülete,  az 1-es orvosi ren-
delõ. Most ért a finisébe az új óvodaszárny építése, de tetõ alá került már az idõsek
otthonának az új épülete is. Utak épültek: Bem utca, Petõfi utca, Jókai utca, Árpádszál-
lási út a körforgóval, és a kerékpárút. Elkészült a csapadékvíz-elvezetõ rendszer a
záportározókkal… Kezünkbe került a szolgáltatások egy sora: szippantás, szemét-
szállítás… Biztosan van, ami kimaradt a felsorolásból, de terv is van még bõven!
Elérkezik valaha az az idõ, amikor hátra lehet dõlni, s nyugodtan üldögélni?

–  Azt hiszem, olyan soha nincsen, hogy nyugodtan hátra lehetne dõlni és csak üldögél-
ni. A település mûködtetése folyamatos feladat, az nem megy magától. Az igaz, hogy az
elmúlt idõszak pályázatokban, beruházásokban intenzív volt, egy olyan történelmi
helyzetben vagyunk, amikor a források rendelkezésre állnak, és ezzel mi éltünk/élünk.
Persze nem lesz ez mindig így. Amint a mondás is tartja: „Ha adnak, fogadd el, ha ütnek
szaladj el!“ Most adtak, amit elfogadtunk, persze ezért keményem meg is küzdöttünk.

Folyt. a köv. oldalon
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– Alpolgármesterünk, Madari Andor a felelõs pályázati beruházásokért. Ott van,
jelen van a beruházásoknál, agilis. Minden bizonnyal sokat számít a beruházónak is,
hogy felügyelik a munkájukat helyi vezetõk is. Mik a tapasztalatok?

–  Az elmúlt fél év igazolta a költségvetés tárgyalásakor sok vitát kiváltott
intézkedést, vagyis hogy Alpolgármester Urat megbíztam a beruházások
koordinálásával, és ezért javadalmazásban is részesül. Már eddig több pénzt
megspórolt az Önkormányzatnak, mint amibe ez nekünk kerül.

–  Mégis hogyan fordulhatott elõ az, hogy két villanyoszlop is benne maradhatott az
út nyomvonalában? (Sajnos nem ült még el a vihar, folyton és folyamatosan hallom,
mitöbb megtapasztalom jómagam is a sajnálatos helyzetet. Csak a szerencsén múlik,
hogy nem történt még súlyos baleset a körforgalomban; összevissza mennek az autók!
Buszok, motorosok és autók is megszegik a körforgalmi szabályokat; úgy kanyarodnak,
mintha ott sem lenne ez az építmény…) 

–  Úgy, hogy Magyarországon a multinacionális cégek azt csinálnak, amit akarnak, pl.
megengedhetik maguknak, hogy az Önkormányzat területét úgy használhassák,
ahogyan nekik tetszik, térítésmentesen helyezhessenek el olyan eszközöket, ame-
lyekkel saját maguknak termelnek profitot. Nem akarok a részletekbe belemenni, de a
közvilágítási beruházások korábban például úgy történtek, hogy az áramszolgáltató
közterületet vett igénybe térítés nélkül, a beruházást saját kivitelezõ cégével végeztette
el, messze a piaci ár fölött, általa meghatározott monopol áron, ezt az önkormányzattal
fizetette ki, miközben a beruházással létrejött eszközök az õ tulajdonába kerültek, és
az õ számára termelnek profitot.  Így akárki tud nyereséges vállalkozást mûködtetni…

Visszatérve a villanyoszlopokra, azok áthelyezésérõl való gondoskodás a körforgal-
mat építõ kivitelezõ feladata, aki meg is tette a szükséges lépéseket, ám azt a választ
kapta, hogy mindez akár 15 hónapot is igénybe vehet. Ezt az idõt próbáljuk
lerövidíteni, amennyire lehet, de nem egyszerû. Jelzem, egy kb. fél napos munkáról
van szó. Ami biztos, hogy a kivitelezési határidõ október 31., a kivitelezõ tájékoz-
tatása szerint addigra elkészül a körforgalom, a villanyoszlopok eltûnnek. 

–  Többen is sérelmezik –  és sokkal kevesebben örülnek annak –  , hogy nem lehet
lefordulni a körforgalomból a Vörösmarty utcába. Vagy a nagyon rossz Ady Endrén
lehet az arra lakóknak hazamenni, másoknak pedig elvinni a gyerekeket az iskolába,
vagy kerülõvel a Zrínyin.  (Aki naponta többször is megteszi ezt az utat, annak sok!)
Miért nem lehet lekanyarodni errõl az útról a Vörösmartyra, mely összekötõ útként lett
néhány éve, elsõként felújítva? Véglegesnek mondható ez a lezárás?

–  A lezárás végleges, de ez az elsõ pillanattól nyilvánvaló volt. A rendelkezésre álló
hely akkora körforgalom építésére adott lehetõséget, amibe csak négy ki- és becsat-
lakozást lehetett építeni. A Képviselõ-testület 2011. december 1-ei ülésén, illetve az azt
megelõzõ bizottsági üléseken részletesen tárgyalta a témát. Magam két lehetõséget ter-
jesztettem a képviselõk elé. Vagy nem építünk körforgalmat, vagy építünk, de akkor a
Vörösmarty utcát le kell zárni. Elõbbi megoldás egyébként a Dr. Deák István utca
felújítását is bizonytalanná tette volna, mert egy egyszerû útfelújításra a pályázatban
kapott pontszámunk körforgalom nélkül jóval kevesebb lett volna.  A Képviselõ-testület
egyhangúlag döntött a körforgalom megépítése mellett, úgy, hogy tudatában volt annak,
hogy ez a Vörösmarty utca lezárásával jár. Ennek egyébként elõnye is van: a
Vörösmarty utcán nagyon sok gyerek jár, ezért az utca  az Önkormányzat eredeti
szándékai szerint nem is átmenõ forgalom számára szolgált volna. Ezért helyezte ki
korábban az Önkormányzat a behajtást a célforgalom kivételével tiltó táblákat, ezzel a
tiltással azonban senki nem foglalkozott. Talán érdemes lenne azt a kérdést is föltenni,
hogy miért hagyta mindenki éveken keresztül figyelmen kívül a behajtást tiltó táblákat?

–  A körforgalom kapcsán napirendre került a Pavilonsor, az Univer és az Univertõl
a Víztorony irányában található üzletek parkolóinak térburkolattal való ellátása is. Az
Univer elõtt már el is készült az új parkoló, a többi üzlet elõtt azonban nincsen ha-
ladás. Pedig ha ez megvalósulna, akkor kulturált parkolási lehetõség állna az üzletek
rendelkezésére, az egész piactéri csomópontnak szép, egységes képet adna, és az
üzletek elõtti vízelvezetés problémája is megoldódna. Várható-e, hogy megvalósul a
parkolók térburkolattal történõ ellátása?

–  Ezen e területen érdekes tulajdonjogi helyzet alakult ki a múltban. Az üzletek ún.
„úszó telkek“, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati tulajdonú területen belül önállóan
állnak, körülöttük mindenhol önkormányzati tulajdonú területek vannak. Vagyis az
üzletek elõtti parkolók –  habár teljes egészében az üzletek vásárlóinak a parkolására
szolgálnak –  tulajdonjogilag az Önkormányzathoz tartoznak. Az Univer vezetõsége
azonban felismerte, hogy elsõsorban az õ érdekük a kulturált parkoló kialakítása,
ezért úgy döntött: önerõbõl burkolattal látja el az elõtte fekvõ területet, sõt, még az
üzlet oldala melletti területsávot is. Ezt ezúton is szeretném megköszönni nekik. 

Mind az összképet, mind a parkolási lehetõségeket jelentõsen javítaná azonban, ha a
többi üzlet elõtti parkoló is térburkolatot kapna –  az Univer áruházhoz hasonló módon. Ez

egyaránt szolgálná az üzlettulajdonosok, a bérlõk, az Önkormányzat és az egész
település érdekét, hiszen szépülne a település, biztonságos és kulturált parkolási
lehetõség állna az üzletek vásárlói számára, és növekedne az ingatlanok értéke. 

A közös érdeket felismerve, valamint tudván azt, hogy a tulajdonosok számára jelentõs
teherrel járna a parkolók önerõbõl történõ kialakítása, az Önkormányzat egy egyszeri
ajánlattal élt az üzlettulajdonosok felé, amellyel elõsegíthetjük a burkolt parkolóhelyek
mielõbbi megvalósulását. Az ajánlat szerint, amennyiben az üzletek tulajdonosai
szeretnék a parkolókat kialakítani, és erre áldozni is hajlandóak, az Önkormányzat a
kivitelezési költségek 50%-át magára vállalja. Az Önkormányzat ehhez azt várja el,
hogy a parkolók egy kivitelezõ által, egységes formában és minõségben készüljenek
el. Az ajánlat komolyságát bizonyítandó az Önkormányzat a teljes parkolót saját költ-
ségén megterveztette, és kivitelezõi ajánlatokat is kért be több kivitelezõtõl. Több kör-
ben is tárgyaltunk az üzlet tulajdonosokkal, sajnos egyelõre még nem döntötték el,
hogy élnek-e az ajánlattal. Azt gondolom, hogy ez az ajánlat a részünkrõl méltányos,
bízom benne, hogy ezt az üzlet tulajdonosok is így gondolják, és közös erõvel ki
tudjuk alakítani a parkolókat, szebbé tudjuk tenni a piactéri csomópontot. Az önkor-
mányzati 50%-ra a költségvetésünkben az idei évben rendelkezésre állnak a forrá-
sok, a jövõ évben azonban már nem biztos, hogy ezt tudjuk biztosítani.

– A másik sokat emlegetett szakasza ennek az útnak a víztorony melletti csatlakozás.
Alpolgármester úr azt nyilatkozta, hogy „a terveknek megfelelõen készült el“ az új út
csatlakozása a félegyházi útra. Számomra és sokak számára is elfogadhatatlan ez a
munka. Nem megfelelõ a kanyarodási ív, megtévesztõ a kerékpárút becsatlakozása, a
zúzott köves felszórás folyamatosan vastagon borítja az úttestet. Nehéz jármûvek is úgy
kanyarodnak, hogy a különben is fejtõs úttest még jobban lesüllyed a torony irányába.
Megáll a víz ott esõ alkalmával, s a drága út melletti hevenyészett elvezetõ  „árok“  –
enyhén szólva is –  szégyenteljes.  Bízom benne sokadmagammal, hogy az út átadásáig
ezt a szakaszt még megépítik az elvárt minõségre!

–  Az utat magam is gyakran használom, én nem látom ilyen tragikusnak a helyzetet.
Ami a konkrét kritikát illeti, a kanyarodási ív szerintem megfelelõ, a Képviselõ-testület
ülésén is elmondtam, és ezt a véleményemet továbbra is tartom, hogy aki vezetõi
engedéllyel rendelkezik, az mindenfajta megerõltetés nélkül el tud úgy kanyarodni,
hogy az úttestrõl ne kelljen lehajtania. A vízelvezetõ árok kapcsán valóban vannak még
apróbb munkák. 

–  Polgármester Úr, kérem, térjünk ki néhány mondat erejéig a Gondozási
Központra! A közelmúltban a Gondozási Központ jelentõs vagyont örökölt, amivel
kapcsolatban sok szóbeszédet lehet hallani a faluban. Kérem, ossza meg az
olvasókkal, hogy mit örökölt a Gondozási Központ, és mi lesz az örökség sorsa!

–  A Gondozási Központ egyik korábbi gondozottja örökös nélkül hunyt el. Halálát
megelõzõen –  tekintettel arra, hogy törvényes örököse nem volt –  végrendeletben a tel-
jes vagyonát a Gondozási Központra hagyta. Ez részben készpénzt, részvényeket és
kötvényeket tartalmazott, részben ingó vagyontárgyakat (gépek, eszközök), részben
ingatlanokat (egy belterületi lakást és egy külterületi ingatlant). A jogerõs hagyatékátadó
végzés idõpontja 2013. augusztus 16. volt, ekkor került tulajdonba a Gondozási Központ.
Már annak a felmérése is heteket vett igénybe, hogy egyáltalán mit örököltünk. Az Önko-
rmányzat munkatársai által végrehajtott felmérés után a következõ kép rajzolódott ki. 

1. Készpénzben, vagy gyorsan készpénzzé tehetõ pénzügyi eszközökben
(részvények, vállalati kötvények) nagyságrendileg 65 millió forint az örökség. A pontos
összeg a napi árfolyamtól függ. Ezt az összeget teljes egészében a Gondozási Központ
felújítására fogjuk fordítani. Részben ebbõl pótoljuk a jelenlegi beruházás hiányzó
pályázati önrészét, részben ebbõl építünk új melléképületet. Az ezek után és az egyéb
költségek (pl. temetés költsége, síremlék költsége, az örökség birtokbavételével kapc-
solatos adminisztratív költségek, etc.) kifizetése után megmaradó összeget a bentlaká-
sos rész fejlesztésére fogjuk fordítani.

2. Az eszközök közül azokat, amelyek az önkormányzati feladat-ellátáshoz szük-
ségesek lehetnek, megtartottuk az Önkormányzatnál. A többi eszközt nyilvános elek-
tronikus árverésen értékesítjük, bárki licitálhat a vagyontárgyakra október 1. és október
31. között. A tárgyak személyesen is megtekinthetõk október 21-én és 22-én.
Szeretném külön kihangsúlyozni, hogy senki semmit nem „vitt haza“, senkinek sem-
mit nem adunk oda, vagy nem adunk el „fû alatt“, külön alku keretében. Az utolsó
szögig, minden árverésre kerül, összesen csaknem 200 tétel. Árverezni a
www.licit.hu/hagyatek internet címen lehet.

3. Az ingatlanok további sorsával kapcsolatban még nem döntött a Képviselõ-testület.
Abban, hogy az Önkormányzat ezt a vagyont megörökölhette, komoly szerepe volt

a Gondozási Központ vezetõjének, amit ezúton is köszönök. Az örökséggel az Önko-
rmányzat komoly segítséget, erõforrásokat kapott feladatai ellátásához, és így az
örökség teljes egészében a lakitelekieket szolgálja. Folyt. a köv. oldalon
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–  A Laki Konyha Kft. nagyon sikeres, „kinõtte magát“. Örömteli az is, hogy jól
együttmûködik a települési rendezvények szervezõivel. Ennek az intézmények a
felújítására is pályázik az önkormányzat. Hol tart ez?

–  A konyha épületének részleges felújítására nyújtottunk be pályázatot. Ez a pályá-
zatunk sajnos nem nyert, de a Laki-Konyha Kft. olyan sikeresen mûködik, hogy a
felújítás egy részét a Kft. által megtermelt nyereségbõl, önerõbõl meg tudjuk valósítani.
Páraelszívókat szerelünk be, aminek eredményeként az ott dolgozó munkatársak
munkakörülményei jelentõsen javulnak. Mindez a Laki-Konyha Kft. sikeres mûkö-
désének, az pedig a vezetõ és az ott dolgozó munkatársak munkájának köszönhetõ. 

– Az egykori Laki-Gazda Kft. is sokfele tagozódott már a tevékenysége folytán.
Hallunk TÜCS, Laki-Park, Laki-Gazda…. neveket. Összefoglalná Polgármester Úr,
hogy mely név mögött milyen tevékenység is található? 

– Az önkormányzati feladatokat, a települé-süzemeltetést az Önkormányzat
Településüzemeltetési Csoportja, röviden a „TÜCS“ végzi. Emellett van az Önkor-
mányzatnak kettõ olyan, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló korlátolt felelõsségtû
társasága, amelyek ettõl elkülönülõ tevékenységet folytatnak. Ez a két kft. egy törvényi
elõírás következtében jött létre a korábbi Laki-Gazda Kft-bõl. 2014. január 1-tõl ugyanis
a szilárd hulladék szállítást és a folyékony hulladék szállítást (szippantás) csak non-
profit gazdasági társaságok végezhetik. Ugyanakkor az egykori Laki-Gazda Kft-nek
korábban profit-orientált tevékenységei is voltak, hiszen több
beruházáson dolgozott. Ezért a Laki-Gazda Kft. szétválásá-
val létrehoztuk a Laki-Gazda Non-profit Korlátolt Felelõsségû
Társaságot, amely a szilárd hulladék gyûjtést és a szippan-
tást végzi, valamint a Laki-Park Korlátolt Felelõsségû
Társaságot, amely a tulajdonában lévõ gépparkkal profit-ori-
entált tevékenységet végez, külsõ megrendelõk számára.

– Tornyi Gyula az ügyvezetõjük. Sõt, az õ irányítása alá
került a Tõs Kft is. Sajnos az idei esztendõ  turisztikai életében
visszavetõ erõ volt a tavaszi árvíz.  (A látogatottság a szezon
alatt is jóval kevesebb lehetett, mint az elõzõ években, napon-
ta láttam, hogy sokkal kevesebb autó állt a strand elõtt, mint
évekkel ezelõtt.) Milyen eredménye lett az ügyvezetõ
javaslatára bevezetett lakiteleki „kedvezménynek“, miszerint
csak akkor kapott a helyi látogató kedvezményes jegyet, ha iga-
zolta, hogy nincs adótartozása a helyi önkormányzatnál?

– A szezon végére felfutott a látogatói szám, így
összességében 6%-kal több látogatója volt a Tõsfürdõnek,
mint a tavalyi szezonban. Sajnos a Tõs-Sellõ beruházást a
bérlõ nem tudta elkészíteni úgy, hogy az a szezonban el
tudjon indulni – elsõsorban hivatali, engedélyezési bonyodal-
mak miatt. Ennek indulásával így meg kell várni a jövõ sze-
zont. 

A lakiteleki kedvezmény új rendszerének bevezetésénél az
volt a kiinduló pont, hogy aki a kötelességeit nem teljesíti az
egyik oldalon (adótartozás, önkormányzati közszolgáltató
felé fennálló tartozás) az ne formáljon igényt többlet jogokra,
ne várjon kedvezményt a másik oldalon. Az elvet továbbra is
követendõnek tartom, a gyakorlati megvalósításon az elsõ
év tapasztalatai alapján finomítani kell. Az intézkedés ered-
ményeként egyébként sokan kiegyenlítették a korábbi tar-
tozásukat, amikor azzal szembesültek, hogy enélkül nem
kapják meg a kedvezményt.

– Ezen intézményeknek és munkatársaiknak is jelentõs
szerepe volt a sok sikeres települési rendezvénynek. A Holt-
Tisza partján idén is számos – elsõsorban hagyományõrzõ és
teremtõ – rendezvényünk volt: Széna vagy szalma, Lovasnap,
Nándorfehérvári gyõzelmi ünnep, Tõserdõ szépe; s az idén
elõször a település központjában megrendezett  augusztus
20-i közösségépítõ napnak. Büszkék lehetünk a honosítási
ünnepeinkre is, a községi ünnepségeink színvonalára is.
Hamarosan itt lesz az õszköszöntõ szüreti felvonulás is. Most
pedig a fúvózenekarok Kárpát-medencei találkozója… Nem
utolsó sorban van ismét helyi amatõr színészi csapatunk is, de
hírneves zenekarjaink is, Kösöntyû Néptáncegyüttesünk, mely
külföldön is fellép… Igazán büszkék lehetünk!

– Egyetértek, de a legkevésbé sem a polgármesteré az

érdem. Természetesen mindebben az Önkormányzatnak is van szerepe, hiszen részt
vesz a rendezvények szervezésében, támogatja azokat, segíti, támogatja a civil szer-
vezeteket, sok dolgot kezdeményez, katalizál. A fõ érdem azonban a lakiteleki embereké,
szervezeteké, akik mindezt – anyagi érdek nélkül felvállalják. Ebben benne vannak a
civilek is, de benne vannak azok az önkormányzati munkatársak is – pl. a Mûvelõdési Házat
is vezetõ programszervezõ, a TÜCS, vagy az önkormányzati kft-k alkalmazottai – akik
zokszó nélkül végezték a munkájukat hétvégén és munkaidõn túl is, hogy a rendezvények
sikeresek legyenek. Ezért köszönet jár mindenkinek, aki szabad idejében közösségi
tevékenységet szervez, abban vesz részt. Minél többen teszünk hozzá a közös dol-
gainkhoz egy kicsit, annál jobb, annál élhetõbb lesz a falunk, és végsõ soron ez a célunk.

– Így igaz! Itt van az Országos Lovas Polgárõrség központja is Lakiteleken! Elsõk
között az iskolánkban lovasoktatás is folyik. Tanulóink tanuszodában úszhatnak már
hosszú évek óta a Népfõiskolán! Elmondhatom, hogy nemcsak magyarnak, de
lakitelekinek is jó lenni!

Mivel nagyon szert ágazó és mélységes mély a téma, nem tudtunk mindenre kiter-
jedõen beszélni. Visszatérünk a következõ számban az értékelésre, a visszatekin-
tésre, a jövõbeli feladatokra és tervekre.

Köszönöm a segítséget, s a további munkához minden jót kívánok!       Czinege Edit

MEGHÍVÓ

„Kerékpárút hálózat fejlesztése 
Lakitelken a 44. sz. fõút mentén“ 
Pr o j e k t z á r ó  r e n d e z v é n y
Lakitelek Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt a Környezet és Energia
Operatív Program 3.2.0 „Kerékpárút
hálózat fejlesztése Lakitelken a  44. sz.
fõút mentén“ KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-
0009 azonosítószámú nyertes Európai
Uniós pályázatának helyszín bejárással
egybekötött ünnepélyes záró ren-
dezvényére.

Helyszín:
A kivitelezés helyszíne, közös kerékpározás

a
nyárlõrinci határ útig

A találkozó helyszíne:
Polgármesteri Hivatal, Lakitelek

Idõpont:
2013. október 4. (péntek) 09.00

Tervezett program:
Köszöntõk és tájékoztatók, beszámoló a

kivitele-zés sikerességérõl, a projekt hivatalos
lezárása.

Felföldi Zoltán
Lakitelek Nagyközség polgármestere

Lezsák Sándor
országgyûlési képviselõ, 

az Országgyûlés alelnöke

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Kérjük a  szíves visszajelzésüket 
szeptember 30-ig 

az alábbi elérhetõségen:
vagyongazdalkodas@lakitelek.hu, 

76/449-011, Csorba Ildikó

Lakitelek 
Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Csapadékvíz elvezetõ hálózat kiépítése Lakiteleken 
2013. május 7.

Befejezõdött a csapadékvíz elvezetési beruházás Lakiteleken.
A munkálatok során a település belterületén lévõ, csapadékvíz
elöntésekkel fenyegetett és rendszeresen érintett területekrõl
gondosan megtervezett csatornarendszeren keresztül jut el a
csapadékvíz a tárolókba. A beruházás során a Széchenyi krt.,
a Deák István utca, a Szikra utca, a Kis János utca, a Vak
Bottyán utca, a Kinizsi P., a Martinovics, a Kodály Z., a
Semmelweis, Arany J. utcákban fektettek le csatornarendszert,
amely munkálatok esetenként útlezárásokkal, forgalom-korlá-
tozással jártak, de a kivitelezõk folyamatos kap-csolattartása az
utcák lakóival tervezhetõvé, zökkenõmentessé tette a megle-
hetõsen összetett feladat elvégzését. Az elkészült
csatornarendszer és a tárolók lehetõvé teszik, hogy akár a téli,
tavaszi hóolvadáskor összegyûlõ vagy a nyári nagy menny-
iségû, hirtelen lezúduló csapadék ne öntse el az utcákat,
kerteket, pincéket. 
A beruházás összköltsége 104.957.132 Ft volt. A beruházás
összegébõl 94.461.419 Ft az Európai Unió és Magyarország
központi költségvetésének finanszírozásával és 10.495.713 Ft
önerõbõl valósult meg. 
A beruházásnak köszönhetõen olyan probléma megoldását sik-
erült megtalálni, amely alkalmanként nagyon megkeserítette a
település lakóinak életét és ezzel egyidejûleg a késõbbiekben
konkrét, anyagiakban kifejezhetõ károk bekövetkezését elõzi
meg. Ezen beruházás által az ott lakók a település többi
lakójához hasonlóan azonos eséllyel élhetik továbbiakban a
minden napjaikat.

Lakiteleken átadták az új beruházás során kiépült
csatornarendszert és a hozzá tartozó víztározókat, az
elkészült mûtárgyakat.
A település csapadékvíz elvezetõ hálózat kiépítésére
pályázott és nyert a DAOP-5.2.1/A-11-2011-00016 jelû
„Csapadékvíz elvezetõ hálózat kiépítése Lakiteleken“
címû projekttel. A kivitelezés 2012. júliusában kezdõdött
és 2013. április 30-án zárult. 
A pályázat során a Lakitelek belterületén a csapadékvíz elön-
tésekkel veszélyeztetett területeirõl a csapadékvíz elveze-
tése, az infrastuktúra kialakítása, fejlesztése vált valóra.

Lakitelek Önkormányzata
Cím: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Telefon: +36 (76) 449-011, +36 (76) 449-055
E-mail:polgarmester@lakitelek.hu      
honlap: www.lakitelek.hu
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Mindennapi életünk  a Gondozási Központban…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
A LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT  elektronikus árverésen
kívánja értékesíteni  a 2013. évben jogerõs hagyatékátadó végzés
útján megörökölt eszközöket.

Az árverés útján értékesítendõ tárgyakról készült leírás, fénykép és induló ár
megtalálható:  www.licit.hu/hagyatek web-oldalon.

Árverés idõtartama: 2013. 10. 01. – 2013. 10. 31.

Az árverésre bocsájtott tárgyak személyesen megtekinthetõk a
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal udvarán 2013. október 21-én és
22-én, reggel 8 és délután 16 óra között.

In ternet  kapcsolat ta l  nem rendelkezõk is  részt  vehetnek az
árverésben,  a  Községi  Könyvtár  ny i tvatar tás i  ide jében in ter -

netezés i  lehetõség á l l  rendelkezésükre.

Magyari Zoltán emlékére
„Valahogy mindig félúton voltam,
Mint ki örökké utazni kényszerül

Csomagom könnyû volt: egy szív, egy lélek
S próbáltam az úton maradni emberül.“

Magyari Zoltán 1937. június 09-én született Berettyóújfalun. Útja rögös volt, és nehéz.
2013. február  22-én örökre elment.  76 évet élt. 

Egy ember életében ez az idõszak lehetne az élet legcsendesebb, legbékésebb sza-
kasza. 

Egy küzdelmes élet  ez év február 22 -én véget ért. Hiába jött az orvos, hiába állt mel-
lette a nõvér. Az elmúlás fölött senkinek, semminek nincs hatalma...

„A vas maga sem állhat ellen az idõnek, s ilyen az ember. Ha munkára használják,
elkopik, ha a földön hever, a rozsda emészti meg. Miután már veszni kell, jobb százszor
elkopni, mint elrozsdásodni.“ Eötvös József

Sokan élik úgy az életüket, hogy a közösség asztalára – amelyben élnek – semmit sem
tesznek le, de arra jogot formálnak, hogy arról az asztalról elvegyenek. És nagyon sokan
vannak, akik tesznek, sokat tesznek az asztalra, és nem kérnek, nem követelnek, és ha
kapnak róla, megköszönik, hálásak érte. Magyari Zoltán ez utóbbiak közé tartozott. 

Életének utolsó szakaszát a Gondozási Központban élte. Bár ez az idõszak nem volt
hosszú, de szép és békés volt. 

Mivel nem voltak egyenesági rokonai, döntést hozott: végrendeletet készített. A
Gondozási Központra, az Idõsek Otthonára hagyta azt, amit egy életen át gyûjtögetett.
Lakiteleken élte, dolgozta le az életét, és végsõ döntésével ezt a közösséget ezt a
települést segítette. Megalapozta az intézmény fejlõdését, fejlesztését, és ezáltal minden
Lakiteleken élõ embernek adott.

Mindenkinek van nagyszülõje, szülõje, idõs rokona – s ha a Jó Isten megengedi, min-
dannyian megöregszünk –, szükség van idõs ellátásra, szükség van Gondozási
Központra, Idõsek Otthonára. 

Egy települést, egy közösséget minõsít, hogy hogyan gondoskodik az idõseirõl: Lakitelek
Önkormányzata egy emberként támogatja,
hogy jó körülmények között, jó ellátást kapja-
nak azok az idõsek, akik erre igényt tartanak,
akik erre rászorulnak. Döntéseikkel az ellátás
fejlesztését, fejlõdését segítik. 

Az örökségbõl az önkormányzat kft-jének – a
Laki-Gazda Kft-nek –, valamint a Település-
üzemeltetési Csoportnak a  használatába adott
gépekkel, eszközökkel – szintén ennek a
közösségnek az érdekeit, fejlõdését szolgálják. 

Intézményünk homlokzatára egy emléktáblát
készíttettünk, és egy gyönyörû síremlék hir-deti:
Hálásak vagyunk. Magyari Zoltán emlékét
kegyelettel és hálával megõrizzük.

Tigyi Istvánné  

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt hónap

kicsit csendesebb
volt az eddig meg-
szokottnál, ez
néha jó.  Nem

jelentkeztem hírekkel. Most viszont, remélem, elnézik nekem, hogy többször
is szót kérek a lapban. 

Idõsek Napját ünnepeltünk szeptember 21-én szombaton. Sokan
fogadták el a meghívásunkat, sokan jöttek el, hogy együtt töltsünk egy pár
önfeledt órát. 

Készültünk. 
Vendéglátásként halászlé, gulyásleves,  üdítõ és sok sok sütemény várta

vendégeinket.
Madari Andor alpolgármester köszöntötte az Önkormányzat nevében a

megjelenteket.  Tünemény kis ovisok (Vackor csoport,  Óvonénik és szüleik
kiséretében ) kedveskedtek nekünk, õszköszöntõ mûsorukkal,  mosolyt
varázsoltak lakóink és vendégeink arcára. Finczickiné Piroska gyönyörûen
elõadott verse, Magyarné Terike megható mondanivalóval töltött szavalata
nagyon tetszett mindannyiunknak. A Kösöntyû Néptánc csoport 3 párosa
gyönyörû színfoltja volt a rendezvénynek, remek hangulatot, vidámságot
hoztak a délutánba. Csodálatos élmény látni a táncukat.

Meglepetés elõadónk Bódi Renáta volt, aki operettslágerekkel a múlt
szép emlékeibe röpítette az õt hallgatókat. 

A Kézimunka Szakkör tagjai Vargáné Bodor Judit vezetésével gyönyörû
ágytakarót horgoltak az Idõsek Otthonában élõ lakóinknak, szépítve ezzel
az intézményünket, és örömet szerezve idõseinknek. Az ajándékokat a ren-
dezvényen adták át. Köszönjük mindannyiuknak. A Nyugdíjas Klub tagjai –
Csingérné Klárika nénivel az élen – sok-sok finom süteménnyel, tombo-
latárggyal járultak hozzá a nap sikeréhez.   Végül dr. Tóth-Péli Emõke
mûsor záró köszöntésével ért véget a program.

Köszönöm a megjelent elõljáróinknak, hogy megtisztelték rendezvényün-
ket jelenlétükkel, és köszönöm minden vendégünknek,  hogy velünk volt,
hogy együtt töltött velünk egy kellemes délutánt. 

Büszke vagyok intézményünk dolgozóira, akik éjt nappallá téve igye-
keztek mindent megtenni azért, hogy ez a nap tökéletes legyen. Köszönöm
a helyt állásukat.  Köszönöm Pécsiné Csöpi, Országné Margó, Némethné
Erzsike segítségét, akik hívás nélkül mellettünk álltak, és sok-sok segít-
séget nyújtottak azért, hogy jó legyen az ünnepünk. Köszönjük Belicza
Andrásnak a Mûvelõdési Ház vezetõjének a zenét, a hangerõsítést. 

Különlegesen szívet melengetõ érzés újra és újra megélni sok ember
jóságát, segíteni akarását, Õk azok, akik szinte külön kérés nélkül támo-
gatják intézményünket, rendezvényeinket:

Tercsiné Búzás Ilona, Ország Zoltánné, ANNA Presszó, Szabó Lászlóné
(Tüzép) Csomósné Kiss Dóra, Takarékszövetkezet, Nagy Péterné (Babi),
Laki-Konyha Kft, Tõs-Kft, Szénási Bertalan és neje, Simonyiné Faragó
Margit,  Pótári Béla, Szabó Istvánné (Éva) Mokos Józsefné (Minitex), Ádám-
né Enikõ (fodrász) Magóné Erika, Pulai Sándor, Németh Ferencné,
Lakitelek Önkéntes Segítõk Egyesülete, Nagy Péterné Erzsike, Varga
Lászlóné, Németh Krisztián, Kiss Antalné, Mihályné Mokos Erzsébet, Dr.
Fincicky Sándorné, Major Józsefné, Németh Józsefné, Dobos Lászlóné,
Salánki Imréné, Hegyi Károlyné,  Kiss Istvánné (Julika) Madari Istvánné,
Tigyi Julianna, Pulai Sándor, Szentirmay Tamás.

Halat Vígh András, Péter Gábor és Tigyi István, valamint Tiszaugról
Kugler Pál fogta, és adta a finom halászléhez. A halászlét Péter Gábor és
Tigyi István készítette, a gulyásleves Bakó Jánosné és Gönczöl Lászlóné
fõzõ tudományát dícsérte. A meglepetés elõadó tiszteletdíját, valamint a
pogácsa és az üdítõ egy részének költségét Lakitelek Önkormányzat állta. 

Köszönjük szépen. 
Elõzõ hónapban adományozóink voltak: Molnár Lászlóné, Punyi Ilona,

Sándor Dezsõné, Szabadszállási Menyhértné gyermeke. Nagyon sok
gyümölcsöt kaptunk, amit hálás szívvel megköszönünk. 

Minden kedves Olvasónak szép õszi napokat, jó egészséget kívánunk.  



A 2013-14-es tanévet megújult épületben köszöntöttük szeptember-
ben. Tanévnyitónkon 61 elsõ osztályos harangozta be magát az
iskolába. Hosszú évek óta elõször van több alsós osztályunk, mint
felsõs: tizenegy tanulócsoportunk ott, emitt pedig kilenc. Idén

annyian kértek délutáni ellátást, hogy szeptemberben a meglévõ öt napközis csoport
mellett hatodik is
indulhatott ná-
lunk, felsõseink
számára pedig
idén is megsz-
erveztük a tanu-
lószobát.

A tanévnyitó
a l k a l m á v a l
Felföldi Zoltán
polgármester úr
adta át a Nemzeti
Erõforrások Minisztériumából érkezõ díszoklevelet és a Pedagógus szolgálatért

emlékérmet Rácz Zsuzsanna tanító
néninek, aki 40 esztendei nevelõ-oktató
munka után vonult nyugdíjba. Jó
egészséget, örömteli nyugdíjas éveket kívá-
nunk néki!

Idén több új kollégát köszöntöttünk tan-
testületünkben: Barcsáné Szabó Ágnes,
Harsányi Erika és Szabó Zsoltné napközis
tanító nénik lesznek, Szabó Erzsébet angol
nyelvet tanít és mellette napközizik, Rusvai
Melinda test-nevelõként dolgozik nálunk,
Pajer Mónika pedig a 3. évfolyam

lovaskultúra oktatója. A zeneoktatás új pedagógusai: zongora tanszakon Greksa
Éva, hegedû tanszakon Ábrahám Éva, a citera tanszakon pedig Kapuvári Eszter.
Mindannyiuknak nagyon szép és sikeres pedagógus munkát kívánunk Lakiteleken!

A tanévnyitó kedves színfoltja volt egy nyáron készült meglepetés átadása. A
kézmûves szakkor tagjai húsz gyöngy nyakéket készítettek Szelesné Kása Ilona
vezetésével néptáncosainknak kb. százezer Ft értekben. Az ékszereket Sallainé
Gyõri Csilla és néptáncos leányok vették át. Köszönjük a szép munkát, a
nagylelkû felajánlást!

A KEOP 6.2.0 pályázat eredményeként alsós szárnyunkat hõszigetelték, s kicse-
rélték az iskola ablakait is. Az udvaron 60 köbméteres ciszternát ástak, mely az
esõvizet gyûjti. Ez szolgál a wc-k öblítésére, a kert locsolására. Régi vágyunk
teljesült azzal, hogy 130 férõhelyes fedett tárolóban helyezhetik el diákjaink
kerékpárjaikat.

A pályázat, az
„Iskolazöldítési pro-
gram“ szemléletfor-
málással kapcsolódik
össze. Ettõl az esz-
tendõtõl szelektíven
gyûjtjük az iskolában a
hulladékot, kom-
posztálót létesítettünk,
amelynek földjét a festõnövény kert virágai hasznosítják. A gazdagon termõ gyako-
rlókert gyümölcseit, zöldségeit a gyermekek fogyasztják el, de jut belõlük a ház-
tartástechnika órákon befõzésre is.

Reméljük, korábbi pályázataink folytatódó témahetei, projektjei sok örömöt
szereznek a diákoknak és a szülõknek. 

Hosszú tárgyalások eredményeként ebben az esztendõben már 3. és 4. osztályo-
saink is részesei lehetnek a Lakiteleki Népfõiskolán az órarendbe illesztett
lovaskultúra oktatásnak és úszásoktatásnak.

Örvendetes számunkra, hogy nagyon sok a jelentkezõ hangszeres és grafika tan-
szakainkra. A nyárlõrinci tagiskola diákjaival együtt tanulóink közel egyharmada,
180 gyermek kapcsolódott be az alapfokú mûvészetoktatásba.

Mindemellett gazdag szakköri kínálattal, tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozásokkal, felvételi elõkészítõkkel, változatos sportolási lehetõséggel állunk a
családok rendelkezésére.

A Népfõiskolával közösen idén 19. alkalommal hirdetünk országos történelmi
versenyt általános iskolásoknak, melynek témája a magyar õstörténet és az Árpá-
dok kora. Középiskolásoknak szóló 9. Kárpát-medencei történelmi versenyünk
Széchenyi István, a legnagyobb magyar életútját és a reformkor történetét dol-
gozza fel. Alsó tagozatosaink területi mesemondó, népdaléneklõ és rajzversenyt
hirdetnek. Szeretnénk részesei lenni azoknak a környezõ iskolák által hirdetett meg-
mérettetéseknek, sportversenyeknek is, amelyek annyi örömöt szereztek diák-
jainknak.

Az is igaz, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban rengeteg statisztikát, táblázatot
készítettünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára. Õszintén
remélem, egyszer ennek is vége szakad. Ha mindent sikerül felmérni, és az adathal-
mazokat összefésülik, vagyis nem kell feleslegesen újra és újra beküldeni a már
egyszer átadott anyagokat, könnyebb lesz az élet.

Mindannyian nagy várakozással tekintünk a tanévre. Köszönjük a szülõi közösség,
a lakiteleki polgárok támogatását, segítõ jószándékát. Szeretettel várjuk Önöket
nyílt napjainkra, anyanyelvi hetünk játékaira, a projektek és témahetek izgal-
mas eseményeire, az Adventi udvar forgatagába. Legyenek részesei minden-
napjainknak!  Mindannyiunknak boldog új tanévet kívánok!

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Osztálytalálkozó – 35 évesek lettünk!
Szeptember 14--én, szombaton tartottu a 35 éves osztálytalálkozót. Nagyon jól

éreztük magunkat az iskola beszélgetéseken, a régi emlékeket felidéztük. Jó volt!
Osztályfõnökünk Kotvits Jánosné Marika néni pedig olyan csodálattal mesélt,
emlékezett mindenre. Kívánjuk, hogy ilyen erõben , egészségben töltse a napjait!

Köszönjük a részvételt: Lángos Erzsébetnek, Polgár Editnek, Marton Évának,
Békési Erzsébetnek, Tasi Eszternek, Bús Lászlónak, Olajos Istvánnak, Tasi
Gergelynek.

Köszönöm a segítséget Editkének és Istvánnak, valamint köszönjük az Autós
Csárda finom vacsoráját, és a remek kiszolgálást.

Szervezõk: Hajagosné Editke, Lászlóné Erzsike, Olajos István

45 éves 8. b-s osztálytalálkozó 
Amikor 1968-ban elhagytuk az általános iskolát, akkor nem is gondoltuk, hogy

milyen jó lesz összetalálkozni azokkal a diáktársakkal, akikkel együtt töltöttünk
4-8 évet az iskolapadban, az osztályban, a kirándulásokon, vagy épp barátság-
ban..., s számtalan közös emléket fogunk majd felidézni az osztálytalálkozókon!

Most, nagy örömünkre még olyan volt osztálytársak is eljöttek erre a szeptem-
ber 7-i találkozóra, akiket nem láttunk a 45 évvel ezelõtti ballagásunk óta!

Emlékezni mindig jó! Felidéztünk sok régi emléket most is.
Sajnos igen sokan  vannak közöttünk is, akikre már csak emlékezhetünk...
Egy-egy ilyen találkozó nem is elegendõ arra, hogy részletesen beszámoljunk

a történésekrõl! De arra nagyon jó, hogy felmelegedjen a szívünk, s megfogjuk
egymás kezét, belenézzünk egymás szemébe, s ha kell, bátorítsuk egymást,
vagy csak emlékezzünk csupán...! Hiszen a régmúlt összeköt bennünket
legalább annyira, hogy egy kedves ismerõsnél többek legyünk egymásnak.

Köszönöm mind-azoknak, akik az egykori 8. b-sek közül eljöttek a hívó szóra,
s találkoztunk 45 év után is – a szervezõtársam, Varga Eszti  nevében is. Külön köszön-
jük Tercsiné Icunak a virágot, s az Autóscsárdának a vacsorát, a helyet. Kotvits Edit

Akik jelen voltak: Árvai Jancsi, Bõszén Margitka, Bíró Bandi, Dönczõ Zoli, Horváth Gizi, Juhász
Csöpi, Korsós Marika, Kakó Micu, Kotvits Edit, Lovas Erzsi, Lendvai Karcsi, Rácz Marika, Rácz
Tibi, Túri Zsuzsi, Tubak Pista, Tyukász Margitka, Varga Eszti. (+ néhányunk házastársa! :)
Akik nem tudtak eljönni: Koncz Klári, Lõrincz Ili és Szettyán Gabi, Tombácz Feri..
Akik már nem lehettek velünk: Árvai Aranka, Boros Laci, Faragó Feri, Hajagos Erzsike, Juhász
Márta, Puskás Öcsi, Somodi Gyuszi, Tóth Jóska. Emlékeztünk rájuk – Edit nénivel együtt.



„Jöjj Szentlélek, Úristen!“

Elkezdõdött a hitoktatás

A szeptember 8-i vasárnapi szentmisén, amelyet Ferenc atya a gyer-
mekekért és a pedagógusokért ajánlott fel, a Szentlélek segítségét kértük a
következõ tanévhez. 

A lakiteleki iskolában 129 gyermek jár hittanra 8 csoportban 3 hitoktató
vezetésével. A kötelezõen választható hit- és erkölcstanra 36 elsõ osztályos és
18 ötödik osztályos gyermeket írattak be a szülõk.

A hittanórák a Szeretetrõl szólnak, mert Isten a Szeretet. Szeresd Istent,
szeresd felebarátodat, mint önmagadat! E három szorosan összetartozik, s
ebbõl fakadnak a cselekedeteink. Amikor a 10 parancsot, a szentségeket,
Jézus életét, példabeszédeit tanítjuk, Isten türelmes, irgalmas, megbocsátó
szeretetéhez próbáljuk közelebb vezetni tanítványainkat.  A gondoskodó
szeretetet azonban legelõször a családban, a szülein keresztül tapasztalhatja
meg a gyermek. Semmit nem lehet tanítani, semmilyen értéket nem lehet átad-
ni családi háttér, szülõi közremûködés nélkül, különösen az Istenbe vetett hitet,
a keresztény értékeket nem. 

Ennek érdekében keressük a találkozást minden hittanos gyermek szülei-
vel, a templomban és az iskolában, de a szülõk is kereshetnek és kérjük, hogy
keressenek is bennünket!

Isten áldását kérve minden családra, édesanyára és édesapára:

Tábori Kálmán hitoktató 

Felhívjuk a kedves szülõk figyelmét az
Egyházmegyei Családtalálkozóra,

amely a hitoktatói továbbképzéssel együtt 
a Lakiteleki Népfõiskolán lesz 

október 26-án, szombaton, 
s amelyet Uzsalyné Dr. Pécsi Rita tart.

Elõadásainak témái:

1. Tömegember vagy önálló személyiség? A gyermeknevelés
kihívásai szülõként és hitoktatóként.
2. Legyen a ti beszédetek igen-igen, nem-nem, avagy nevel-
hetõ-e a döntésképesség?

–  A janicsár-jellem kialakulásának veszélye.
–  Alapok, amelyek már gyermekkorban lerakhatók.

Az elõadások alatt gyermekfoglalkoztatás: kézmûveskedés, közösségi játékok,
uszodai program (szülõi engedéllyel)

A nap programja:
8:30 Gyülekezõ és regisztráció.
9:00 Érseki szentmise.
10:00 Tízórai és gyermekregisztráció.
10:30 Elsõ elõadás: „Kulcs a hatékony neveléshez 2.“
11:30 Szünet
12:00 Második elõadás: „Kulcs a hatékony neveléshez 3.“
13:00 Ebéd.
14:00 Családi táncház.
15:00 Záró imádság.

Jelentkezni a www.parazskozpont.hu-n lévõ jelentkezési lapon lehet 
október 14-én 14 óráig. Bõvebb információ: 06-30/497-09-09  

Jó napot! 
Ferenc pápa vagyok

Aki nem csupán pletyka-szinten, vagy a
szekularizált média szövegkörnyezetbõl
kiragadott szenzációhajhász idézetei
alapján szeretné tudni, hogy mit tanít az
egyház, mit mondott Ferenc pápa, az
föltétlenül olvassa el ezt a frissen megje-
lent könyvet.

Ferenc pápa: olyan egyház legyünk, amely új utakat talál.
– Törekedni kell arra, hogy olyan egyház legyünk, amely új utakat talál, amely
képes elindulni azok felé, akik nem járnak templomba, elhagyták az egyházat
vagy közömbösek iránta – mondta Ferenc pápa abban az interjúban, amelyet
Antonio Spadarónak, a La Civilta Cattolica olasz jezsuita folyóirat fõ-
szerkesztõjének adott. A 16 országban, így Magyarországon is a szeptember
19-én, csütörtökön megjelent exkluzív interjúkötetben – amely a magyar jezsui-
ta rendtartomány által fenntartott parbeszedhaza.hu honlapon is olvasható –
a pápa hangsúlyozta, hogy mindig szükség van idõre az egyházban a valódi,
hatékony változás alapjainak a letételéhez. 

Az interjú részletei A Szív októberi számában is megjelennek. 
Ez a folyóirat templomunkban is megvásárolható.

„Világosan látom, hogy az a dolog, amire ma az egyháznak leginkább
szüksége van, az az a képesség, hogy gyógyítsa a sebeket, felmelegítse
a hívõk szívét, hogy közel legyen az emberekhez. Én úgy látom az egy-
házat, mint egy tábori kórházat csata után. Haszontalan dolog egy súlyos
sebesülttõl a koleszterin- és vércukorszintje után érdeklõdni. Elõbb a
sebeket kell ellátni, utána beszélhetünk minden másról. Ellátni a sebeket,
ellátni a sebeket… És alulról kell kezdeni!“ ( Ferenc pápa)  

Kiadó: JTMR – Jezsuita Könyvek, Budapest, 2013. 
Terjedelem: 92 oldal,  Kötés: puhafedeles

Ára: 1200 Ft 

Megrendelés és további információ:
Tábori Kálmán: +36 30 419-1850 konyvek@jezsuita.hu  

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

„Uram te lettél a mi menedékünk nemzedékrõl nemzedékre.“  (Zs.: 89,1) 
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Október 
a rózsafüzér hónapja
A szentmisék elõtt fél órával 

kezdjük imádkozni. 

„A rózsafüzér, ha a maga teljes jelen-
tését újra fölfedezzük, a keresztény élet
szívéhez visz közelebb, s rendszeres és

termékeny spirituális és nevelõ alkalmat kínál a személyes
szemlélõdéshez, Isten népének formálásához és az új evange-
lizációhoz.“
Boldog II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli levele a
püspököknek, a papságnak és a hívõknek a szent
rózsafüzérrõl. 

Olvasd és add tovább!



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

„TEREMJETEK HÁT MEGTÉRÉSHEZ ILLÕ GYÜMÖLCSÖKET“ ( Máté 3,8. )
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EGY KOSÁR ÉRETT GYÜMÖLCS…
(Ámós 8,7.)

Még az a szerencse, hogy az Igében nincs megn-
evezve, hogy milyen gyümölcsrõl van szó, így van
valami közös Ámós könyvében szereplõ kosár
gyümölcs és a mi konyhánkban levõ ajándékba
kapott kosár gyümölcs között. Annak dacára, hogy a
próféta Krisztus elõtt 792 és 740 között második
Jeroboám uralkodása alatt prófétált és feltehetõen a
szóban forgó kosár látomása Krisztus elõtt 760-ra
tehetõ. Tehát idõben, nagyon-nagyon nagyon távol
és mondanivalóban nagyon-nagyon közel.

„Ily dolgot láttatott velem az Úr.“ (Ámós 8:1) Egy
kosár érett gyümölcs. Nincs benne semmi külön-
leges. Én magamtól talán meg sem látnám. Az Úr
Isten láttatja velem. Így a felelõsség, a
témaválasztás önkényessége alól én is felmentve
érzem magam. És mentelmi jogomnál fogva mondom
el, hogy Isten minden gyümölcsérésben, titokban azt
az idõt hozza elénk, amelyben nem tudásunk, nem
pozícióink, hanem egyszerûen megvalósított
életünk, Istenbe vetett hitünk, gyakorlati keresztyén-
ségünk jó ízérõl, vagy éppen kukacosságáról kell
számot adnunk. Olyan természetességgel, mint
ahogyan a gyümölcs megérik.

Elõttem a konyhaasztalon egy tál körte. Ajándék.
Amolyan napszám kiegészítés. Egy olyan családtól,
akik különbözõ körtefajtákat – mintegy 40 fajtát –
gyûjtöttek egy gyümölcsös kertbe. Van közte nem is
egy, amely nem csak késõn érõ, hanem utóérlelést
igénylõ fajta. Ezt tapasztalatból tudom. 

Isten, életünk jó néhány gyümölcsét „utóérlelésre“
félreteszi, ahogyan ezt tették nagyszüleink a
szekrény szélén felsorakoztatva az utóérlelésre
szánt almát és körtét. Hogy szem elõtt legyen. 

Ha a próféta látomását tovább olvassuk, „jaj-
gatássá változott templomi énekek“ mellett az ítélet
alá esõ ünnepeink, hamis mértékegységeink, kettõs
mércéink, gazdasági életünkben tanúsított maga-
tartásunk megítélése van egy kosárba szedve, olyan
idõszerûséggel, frissességgel, hogy az ember bele-
borzong. Mai magyar közéletünk idegen kertekben
szüretelõ napszámosai elgondolkodhatnának azon,
hogy életük gyümölcsei szintén ott sorakoznak Isten
kredencének peremén, hogy szem elõtt legyenek.

„Halljátok meg ezt ti, kik a szegényekre törtök, és e
föld szegényeinek kipusztítására. Mondván: mikor
múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk? És a
szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat?
Hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk
az árát, és hamis mértékkel csalhassunk?! Hogy
megvegyük a szegényeket pénzen és a szûkölködõt
egy öltõ saruért, és eladhassuk a gabona hul-
ladékát?!“ (Ámós 8:4-7) Ezt a felsorolást, ha elolva-
som, igen csak elgondolkodom azon, hogy „mit ér az
ember, ha magyar“. Egy pár kitaposott sarut…? S
megakad a szemem a valamikor szebb napokat látott
sportos cipõkön, amelyek úgy sorakoznak az ablak
alatt, amilyen sorrendben a családtagok haza-

érkeztek. Csámpásan, viseltesen, piszkosan,
elhasználtan. 

És belül görgetem a kérdést: Mit és mennyit érek
én a szemedben, Uram! Utóérlelésre, szekrényed
peremére tett életem szüntelen szemed elõtt van. Ez
az én vígaszom. Bízom benne, hogy jó ízû
gyümölcse hitemnek a Te dicsõségedet, érlelõ
kegyelmedet fogja dicsérni, ha eljön az ideje.

Gönczõ Sándor
nyugalmazott református lelkész

ÖRÖKKÉVALÓ FUNDAMENTUM
(Dömötör Ilona)

Mint hull a fákról vérszínû levél,
véresen hull szét minden földi jó.

A világõszben mennyei tavasz,
köszöntünk téged: REFORMÁCIÓ.

Recsegve dõlnek pompás templomok.
Miben ma bízunk, holnap síri rom.
Lelki szentegyház dönthetlen fala,

köszöntünk téged: örök evangéliom.

Széttört, megolvadt harangok helyett
a szívnek kell megzendülnie ma.

Harangszó gyanánt hömpölyögjön át
földünk felett a hál'adó ima:

Hatalmas Isten, dicsõség Neked,
hogy amikor versz, akkor is szeretsz!

Áldott légy Krisztus, hogy - mint írva van -
mindenha élsz, hogy értünk esedezz.

Isten Szentlelke, felmagasztalunk,
hogy erõd most is könnyeket törül,
hogy köddé foszló örömünk felett

öröklét fénye gyúl körös-körül.

Mert lelkünk biztonságos talaja
az örök szikla rendületlen áll.

Jöhet az árvíz, döngethet a szél.
Nem vész el, aki benne bízva él,
nem árt annak a második halál.

HÍVOGATÁS 
Vasárnap 9 órakor kezdõdõ gyermekisten-

tiszteletre hívjuk és várjuk gyermekeinket,
mely alkalmat a  szépen felújított gyüle-kezeti
teremben tartjuk.  Ebben az idõben kezdõdik
a felnõtt istentisztelet a templomban.

Szeretet te l  a jánl juk a szülõknek, nagy-
szülõknek, hogy jöjjenek együtt gyermekeikkel
és unokáikkal az istentiszteletre.

Ö R Ö M M E L  
tájékoztatjuk Testvéreinket arról,

hogy  a megrendelt
215 kg-os  ÚJ HARANGUNK

elkészült. 
Erre a jó hírre vártunk már hosszú

hetek óta… 
Az ezzel kapcsolatos további

munkálatok folyamatban vannak.

OKTÓBER A REFORMÁCIÓ
HÓNAPJA

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

2013. október 6.  Istentisztelet
8 órakor Tiszaalpáron
9 órakor Lakiteleken
11 órakor Nyárlõrincen

2013. október 13.  és  20.  Istentisztelet
9 órakor Lakiteleken
11 órakor Nyárlõrincen

2013. október 26. Bûnbánati istentisztelet
16 órakor Nyárlõrincen
17 órakor Lakiteleken

2013. október 27. HÁLAADÁS AZ ÚJ BORÉRT
/úrvacsora/

9 órakor Lakiteleken
11 órakor Nyárlõrincen

2013. október 31. (csüt.) REFORMÁCIÓ
EMLÉKÜNNEPE

9 órakor Lakiteleken
11 órakor Nyárlõrincen

2013. november 1.  Szeretteinkre emlékezõ isten-
tisztelet   a temetõkertben

14 órakor Nyárlõrincen
15 órakor Lakiteleken  (ravatalozó mellett)

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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INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR
PROGRAMAJÁNLÓ – 2013. OKTÓBER

Minden hétfõn 19-20.30-ig JÓGA 
Test – Lélek – Szellem harmóniájának megtalálása

Október 4-6. péntek - vasárnap – KOLLÉGIUMI HÉTVÉGE
Október 11-12. péntek - szombat – ERDÉLY ARANYKORA –  BETHLEN
VETÉLKEDÕ KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Október 11. péntek 20 óra – MENTÁLIS MAJÁLIS koncert
Október 12. hétfõ – péntek – ÉRTÉKÕRÖK Bács-Kiskun megyében 3.
Október 12-13. péntek – szombat – HUNGARIKUM KLUBOK – országos
találkozó
Október 19. szombat délután – IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 3.
Október 22-23. kedd – szerda –TÕSERDÕ GOMBFOCI KUPA

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: Tel: +36 76/549-049; 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
Email: nepfoiskola.ikszt@lakitelek.hu; Honlap: www.lakitelek.hu/nepfoiskola

A NÉPFÕISKOLA TOVÁBBI PROGRAMJAIRÓL IS TÁJÉKOZÓDHATNAK A
FENTI ELÉRHETÕSÉGEKEN.

A  K Ö L C S E Y  H Á Z  N Y I T VA  K Ö L C S E Y  H Á Z  N Y I T VA  TA  TA RA R T Á S AT Á S A
2013. OKTÓBER – NOVEMBER – DECEMBER

H é t f õ 10  –  18  ó r á i g
K e d d . . . . . . . . . Z á r v a
S z e r d a 12  –  18  ó r á i g
C s ü t ö r t ö k 10  –  18  ó r á i g
P é n t e k 10  –  18  ó r á i g
S z o m b at 10  –  18  ó r á i g
Va s á r n a p . . . . . . . . . Z á r v a

Október 4-én, pénteken 10-22 óráig.
November 7-én, csütörtökön 10-22 óráig.
December 13-án, pénteken 10-22 óráig.

Mindszenty József életérõl, munkásságáról szóló
történelemversenyA Mária Rádió és a Mindszenty Alapítvány

hagyományteremtõ szándékkal hirdeti meg 

„DEVICTUS VINCIT“ 
címmel Mindszenty József életérõl, munkásságáról

szóló történelemversenyét.

A történelemverseny célja: Mindszenty József bíboros, hercegprímás
életmûvének megismerése, különleges életének felfedezése. 
Az esemény várható hatása, eredménye Mindszenty bíborossal könnyen
azonosulni tudó fiatalság az õ személyes történetébõl hitet, reményt és erõt
merítsen, és életre szóló élményekkel gazdagodjon. Nem a történelmi
tényekre, adatokra szeretnénk fektetni a fõ hangsúlyt, hanem a történelmi
személyiség felfedezésére, megértésére, máig tartó hatásának tiszteletére,
emléke ápolóinak személyes és egymásba fonódó történetére. 

A Mindszenty történelemversenyt olyan középiskolák, ill. közép-
iskolás diákok részére hirdetjük meg:

* akik nyitottak a történeti valóság aktuális és modern értelmezésére,
arra, hogy ne csak egy feladatlap jó megoldásait keressék, de gondol-
kodásra, szóra, vitára, játékra bírják saját magukat és társaikat.
* keressük tehát, ami érdekes és személyes Mindszenty József
bíboros korában, életében, személyiségében, ami képes arra, hogy
megszólítson fiatalokat és idõsebbeket egyaránt. Azt, ami miatt e
vetélkedõ minden résztvevõje gyõztessé válhat.

A verseny metodikája:
* többfordulós, felmenõ rendszerû, írásbeli, szóbeli (szituációs) feladatokra
épülõ vetélkedõ
* jelentkezhetnek 3 fõs (egyházi és világi) középiskolás csoportok válasz-
tott fantázianévvel.

Idõintervalluma: 2013. 12. 14. – 2014. 05. 10. 

A verseny helyszínei:
* iskolai forduló – jelentkezõ iskolák 
* regionális forduló – régiónként egy középiskola (várjuk a
középiskolák jelentkezését a regionális középdöntõ megrendezésére)
* országos döntõ – Esztergom – Szent Adalbert Képzési Központ

A verseny tervezett idõpontjai:
* iskolai forduló: 2013. 12. 12.
* regionális középdöntõk: 2014. 02. 14.
* országos döntõ: Esztergom 2014. 05. (Mindszenty zarándoklat

napja)

Díjazás: nagy értékû tárgyjutalmak a Mária Rádió és a Mindszenty
Alapítvány felajánlásával

A jelentkezés határideje: 2013. október 30.

A versennyel kapcsolatban tájékoztatás kérhetõ: PástiJózsef szakmai
instruktor – okl. tanügy-igazgatási szakértõ;  Tel: 06-30/3960455
E-mail: mindszentyverseny@mariaradio.hu 

A „Devictus vincit“ Mindszenty történelemverseny fõvédnöke:
Habsburg-Lotharingiai Mihály fõherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke

A versenyen való részvételi szándékot október 30-ig elektronikus
úton lehet jelezni a következõ e-mail címen:

mindszentyverseny@mariaradio.hu 
A pályázati kiírás megtekintése pdf-ben

../uploads/1/menu/525/fajlok/Devictus_vincit.pdf../uploads/1/menu/525/fajl
ok/Devictus_vincit.pdfDevictus_vincit.pdf

Kácsor László ifjúsági horgászverseny
Az idei esztendõben is megrendezésre került a Népfõiskola Alapítvány és a

BÁCS-HOSZ közös szervezésében a Kácsor László ifjúsági horgászverseny.
A verseny célja, hogy a fiataloknak alternatívát mutasson a szabadidõ hasznos

eltöltésére, valamint a horgászatot megkedveljék.
A lelkes fiatalok reggel 7 órakor kezdtek el gyülekezni a Holt-Tisza partján, ahol

a verseny szabályainak meghallgatása, valamint a horgászhelyek kisorsolása
után megkezdhették a versenyt.

A nap kisütésével a halak is
felengedtek kicsit és az étvá-
gyuk is megjött, melynek ered-
ménye a kapásokon látszott.

A gyõztes Müller Norbert lett,
1490 grammal, második helyen
Bodri Bence végzett, 180
grammal, végül a bronzérmet
Kalló Arnold szerezte meg,
50 gramm hal kifogásával.

Ezúton is gratulálunk a
helyezetteknek és külön köszönjük a díjak felajánlását a Kalócz-Ker-nek,
Gulyás Imre vállalkozónak és a Jutka ABC-nek, valamint a BÁCS-HOSZ-nak a
verseny lebonyolításában való segítséget és az jutalmakhoz való hozzájárulását.
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Helytörténet, néprajz
– Lakitelek, Szikra

Lisztes János – a Kiskunsági Nemzeti Park egykori munkatársa – segít-
ségével egy újfajta sorozatba kezdünk. Írásaiban bemutatja Lakitelek régi
történetét, a múlt népi történéseket, szokásokat... Ha valaki folyamatosan
összegyûjti – az újságból kimásolja, kivágja, füzetbe ragasztja, vagy épp
összetûzi – a lapokat, akkor mindenki készíthet magának egy kb. 15
fejezetbõl álló néprajzi és helytörténeti füzetecskét.
Igazán érdekes, olvasmányos gyûjtemények ezek!

1. rész
Napjainkban már elképzelni is nehéz, hogy nagy folyóink „megzabolázása”

elõtt milyen lehetett a Tisza-menti táj. Nagy folyónk áradásai, messze nyúló
kiöntései hogyan élesztették újjá évrõl-évre a kiszikkadt réteket, legelõket,
éltették a homokon sarjadt borókás-nyárasokat, tölgyligeteket, s a közöttük
megbúvó vízeres laposokat. Ebben a változatos tájban kellett megka-
paszkodni, majd letelepedni egy vándorláshoz szokott, az õsi hitvilág és a
kereszténység mezsgyéjén élõ, félig katona népnek, a magyarságnak.
Ehhez csak kivételes természetismeretére támaszkodhatott.

A legrégebbi települések az ártéri magas partokon, kimagasló szigeteken
keletkeztek. A késõbb faluvá kinövõ Szikra a bõ vizû Tisza révén halászatra, dús
füvû rétjei legeltetésre, magasabb térszintjei földmûvelésre, s mindezek együtt
a vadászatra, tehát valamennyi õsfoglalkozás gyakorlására alkalmasak voltak. 

Az egykor itt élõk hétköznapjairól, hitvilágáról, szokásairól szeretnék – soroza-
tot indítva – szemelvényes összegzést adni.

Keletkezik a babona, meg elhal.
Nem tudni honnan támad,
nem tudni mi öli meg. Tömörkény István 1905

Szikra régi népe – Õsvallás és babona

A természet ajándékaitól, büntetéseitõl függõ pusztai népek hitük szerint
földöntúli erõk, szellemek által irányított világban éltek, így a magyarok
õsvallása sem lehetett más, mint a sámánok vezette hitvilág. A sámán
mandzsu-tunguz eredetû kifejezés, fõleg a szibériai valláscsoportok
törzsi-nemzetségi vezetõit illette. Magyar megfelelõje ugorkori szóval tál-
tos, varázserõvel rendelkezõt, varázslót jelent. Tevékenységüket helyte-
len lenne sámán-táltosi bolondgomba révületre leegyszerûsíteni. A mágia
hátterében valós, napjainkra már nehezen rekonstruálható hitvilág
létezett. Világképük lehetett a magyar õsvallás táltosi alapja. E szerint a
világmindenség alsó-, középsõ- és felsõ világra, a jó és gonosz szelle-
mek lakóhelye szerinti szintekre oszlik, melyeket a világfa – életfa –
égbenyúló fa kapcsol össze. A szintek közti szellemekkel csak a táltosok
érintkezhettek. Bálványaik közül a szinte totemisztikus értékû cso-
daszarvas mondánkban él tovább. A gyógyítani és rontani egyaránt tudó
vasorrú bába az ezüst, réz, vagy ólomarcú bálványképek mesebeli emléke.

Táltosnak születni kell. A varázslás, jóslás, gyógyítás nem tanulható,
mint az amerikai indián törzsek többségénél. A táltosnak született fölös
számú csonttal, táltos- foggal, vagy tíznél több ujjal rendelkezik, gyer-
mekként zárkózott, kevés szavú, aki sokáig szopott, kedvenc étele a tej
és a tojás. Beavatására hétéves korában kerül sor. Addig a túlvilági
hatalmak csontjaik megszámlálásával, a csontok felaprításával, majd
ismételt összerakásával folyamatosan ellenõrzik alkalmasságát.
Elõfordult, hogy a szülõk kitörték gyermekük fogát, megvonva táltosi
képességét, így cselezve ki fiuk táltossá avatását.

A gyermek a szertartás után jelentõsen megváltozik. Ereje rendkívüli, nem
fogja a kard, nem találja a golyó. Megkülönböztetõ viselete a sallangos, rojtos
köpeny és a tollas, vagy agancsos fejdísz. Arcát gyakran festék, illetve maszk
fedi. Ez utóbbi jelentésbeli hasonlóságot mutat a törzsi társadalmak fejedel-
meinek álarc viselésével. A törzs egészére vonatkozó kérdések eldöntésekor
a maszk, a hatalmat adó õs jelképe. Az álarc mögül apja, nagyapja, õse beszél
helyette. A táltos legfontosabb eszköze a dob. Ez röpítette révült utazásain,
gyógyított, jósolt, s ha kellett esõt varázsolt vele. Hangszerének megereszke-
dett bõrét épp úgy feszíti, „éleszti” fel, ahogy a mesehõs rozzant csikójából tüzes
parazsat etetve táltos paripát varázsol. Dobját izzó, parázsló tûz fölött hevíti. 

A jó és rontó szellemekkel állati bõrök alá rejtõzködve, vagy „látófára”
mászva társalkodik, továbbítja az áldozati parancsokat, jóslatokat. Beszél az
el- hunytak lelkével, régi pásztorokkal, megmutatja az elkóborolt állathoz
vezetõ utat és az elrejtett kincsek rejtekhelyét. Megküzd a gonosszal,
legtöbbször fekete és fehér bika alakjában viaskodik. Segítséget is kérhet,
társa vágja el a többnyire bika képében megjelenõ ellenfele lábszári inát,
vagy hogy folya-matosan üsse a körmét, a heréjét. Ha jó a segítség, gyõz, ha
nem, a fekete bika jégesõt, vihart hoz. De ez ellen is van orvosság. Baltát kell
az esõbe hajítani, az megvéd a villámcsapás ellen, s ha mégis lecsap a
ménkû, tejet kell önteni a villám gyújtotta tûzbe. Attól hamar elalszik.

Az egyház megerõsödése után a táltos hiedelmek egy része a garabon-
ciásokban élt tovább. A táltoshoz hasonlóan eltérõ csontozattal, több foggal,
„táltosfoggal” születik, rongyos köpenyben jár, de a dobot már bûvös könyvre
cseréli fel. Varázsereje is ebben van. Ha nem teljesítik kívánságát, vihart,
jégesõt teremt, s könyvébõl kiolvassa a sárkányt, és ezen lovagol a falu
fölött. Az állat hosszú farka lesöpri a házak tetejét, tövestõl csavarja ki a
fákat. Harangozással lehet ellene védekezni. Mondták is „A falu kutyái –
harangjai – igen harapósak, különösen a kisebbik”. A garabonciás görög
eredetû szó, de az eredeti halott- és szellemidézõ jelentését a középkorra,
furfangos diákra változtatták.

A 12. századtól a javasok, tudók, látók, nézõk, bûbájosok, közös névvel –
a középkori periratok szerint – boszorkányok tudományában is fellelhetõ a
táltos hitvilágra jellemzõ motívumkincs többsége. A Luca-széki hiedelemkör
szerint az asszony, kinek fején toll, szarv, vagy agancs dísz van – a táltoshoz
hasonlóan – biztosan boszorkány. Aki gyógyítani, rontani egyaránt tud, sõt
zsiradékból, növényekbõl kotyvasztott repülõzsír segítségével repülni is
képes. A hóna alá keni, s már repülhet is seprûn, szénvonón, tilón,
sütõlapáton, vagy más hosszú nyelû szerszámon, többnyire a Szent Iván éji
banyatalálkozóra. Nem összetévesztendõ a szintén boszorkaként üldözött
gyógyítókkal. Egykor a legtöbb faluban volt füvesasszony, kenõ-, kente-
fitélõ-, fürdetõasszony, csontrakó, foghúzó, vadszõrszedõ, ráimádkozó,
érvágó, nadályozó... és e sor tovább folytatható. 

Férfiakra, nõkre és sok zsidóra is rásütötték a boszorkányság
bélyegét. Jeleket, szemölcsöt, májfolt anya-jegyet és minden egyebet –
úgynevezett stigmákat – kerestek a vádlott testén. Biztos, hogy találtak
valamit. Az ítélethozatal durva példája volt a vízpróba. A „gyanúsítottat”
vízbe vetették. Ha elsüllyedt és megfulladt, a vád szerint így büntették az
égiek. Ha nem és fennmaradt a vízen, az ördög segített rajta. Jöhet az
ítélet, mely többnyire elevenen elégetés volt. A Kiskunság „utolsó”
boszorkányát 1753-ban Kiskunhalason küldték máglyára.

Lisztes János
Következik: Gyalmos halászat és czímerös halak

Felhívás!
A Muraközy János Honvéd Hagyományõrzõ és Lövész Egylet felvételt

hirdet a lakiteleki általános iskola felsõ tagozatos diákjai számára! A fog-
lalkozások minden pénteken 16:45 órakor kezdõdnek  az iskola udvarán! 

A cserkészet alapjain épülõ foglalkozásokkal szeretném a gyerekek 21.
századi mindennapjait átalakítani, a „mi korosztályunk“ által fontosnak tartott
értékekre. Pl.: térképészet, gombaszedés  szakértõvel, légpuskalövészet,
katonai alaki foglalkozások, magyar hagyományok õrzése... A hagyomány-
õrzés kapcsán fontosnak tartom a betlehemezést, a hagyományos locsol-
kodást, az 1848-as katonai hagyományok õrzését. Úgy gondolom, hogy a mai
felgyorsult világunkban kevés idõt fordítunk saját történelmünkre, annak
diadalos és tragikus idõszakára. Fontos, hogy ezek az évtizedek, századok
nyomot hagyjanak a gyermekeinkben, hiszen ezzel az elmúlt korszak
(1945-1989) nem igazán foglalkozott, nem tartotta fontosnak a mindenkori
vezetés azt, hogy a múltunkkal méltóképpen foglalkozzunk. A playsta-
tionok, xboxok korában szeretném, ha gyerekeink észrevennék azt, ami
körülöleli õket, a fákat, madarakat, élõlényeket, magyarságunkat.

Kérem, hogy segítsenek kizökkenteni a gyerekeinket a felgyor-
sult 21. század fogyasztói társadalmából!

Tisztelt Szülõk, ébresztõ!

Kérdéseikkel a 70/312-73-19-es telefonszámon fordulhatnak hozzám,
vagy személyesen.  Tisztelettel: Heinrich Gábor
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Újraértékelik az Árpád-kort a szenzációs bugaci leletek
Az Árpád-kor eddigi megítélésétõl merõben eltérõ, hihetetlen gazdagságot mutató
régészeti leleteket tártak fel a Kecskeméti Múzeum munkatársai a bugaci
pusztában, ahol egy hatalmas bazilika mellett a Duna–Tisza-közének egykori
régióközpontjára találtak. A korabeli, Kecskemét jelentõségû település központ-
jában egy Szent Péter-ereklyetartóra bukkantak, ami európai szinten is szenzá-
ciónak minõsíthetõ. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Múzeum igazgatója szerint a
leltekbõl kitûnik, hogy Magyarország egy gazdag nagyhatalom volt abban az
idõben.

A feltárás elõzménye
Már korábban feltételezték, hogy egy középkori település lehet Bugac
környéken, amelynek pontos helye 2002-ig nem volt ismert. 2009-ben egy
szerb–magyar  turisztikai pályázat eredményeképpen, a megyei önkormányzat
támogatásával elindult a feltárási projekt. „Ennek az eredményeként – régész-
léptékben – nagyon gyorsan a felszínre tudtuk hozni egy hatalmas bazilikának,
egy valószínûleg bencés kolostornak a nagy részét” – számolt be az ered-
ményekrõl Rosta Szabolcs.

Az Árpád-kor átértékelése
Írott források csak elvétve szólnak errõl a környékrõl. Egy 1219. évi dokumen-
tum alapján a hatvanas években Györffy György professzor megállapította,
hogy ebben a térségben lehetett Péterimonostor vagy Pétermonostor. Most, a
harmadik ásatási év végén immár bizonyosan kijelenthetõ, hogy sikerült
azonosítani Pétermonostorát.

Azért fontos ez az eredmény, mert a méretek alapján az is kijelenthetõ, hogy
ez volt a központja a 12-13. századi Homokhátságnak, legalább akkora jelen-
tõsége volt ennek a településnek, mint ma Kecskemétnek, tehát a Duna–Tisza-
közének a regionális központja volt itt.

Az urbanizációnak egy igen elõrehaladott állapotára találtak az Árpád-korból.
Egy hatalmas bazilikával, udvarházakkal, kõépületekkel rendelkezõ kisvárost
kell elképzelni, amely mintegy két kilométeres hosszúságával a korban nagy
településnek számított.

Régészeti szempontból már az szenzáció, hogy olyan minõségû és mennyiségû
leletanyagot sikerült kinyerni az egyébként alig száz évig fennállt kolostorból és a
környékrõl, amire bátran lehet azt mondani, hogy Magyarországon az elmúlt
évtizedekben nem nagyon volt – ebbõl a korszakból legalábbis – ehhez hasonló
leletanyag. Olyan szenzációs leletek kerültek a birtokunkba, amelyeknek nem-
csak magyarországi párhuzamai nincsenek, de nyugat-európaiak sem biztos,
hogy vannak. Az egyik ilyen leletcsoport a dél-franciaországi limoges-i zománcok
lelete. A több ezer leletanyag, kegytárgyak, pénzek alapján is kijelenthetõ, hogy a
késõi Árpád-kor lehetett Magyarország egyik, ha nem a leggazdagabb idõszaka.

Szent László konszolidációja után 150 évig az ország területére idegen katona
nem tette be a lábát, és ebbõl egy történelmi léptékben robbanásszerû fejlõdés
következett be, amire az itt feltárt leletek bizonyítékul szolgálnak.
Hatványozottan sok arany és aranyozott tárgy és érték került elõ, ahhoz képest,
milyen kép él a köztudatban errõl a korról.

A kolostorkomplexum története
A kolostor alapítását nagyon pontosan tudjuk keltezni, így tudjuk, hogy mikor
alapították és mikor szûnt meg. Ennek a pontos meghatározását nem csak a
régészeti, hanem az egyéb természettudományos módszerek is lehetõvé teszik.

Például egy égésrétegbõl ma laboratóriumokban nagyon pontosan
meghatározható annak az ideje.
Azt lehet a leltek alapján megállapítani, hogy élt itt egy nagy népesség 1050 és
1130 között, amely magyar keresztény lakosság volt. 1130 és 1150 között épült
egy kis kolostor és egy hatalmas bazilika. Utóbbi háromhajós, félköríves szen-
télyzáródással volt ellátva. Mindezt 1200 körül egy fallal vették körbe, amivel
bezárták az elsõ kis udvart, majd 1220-1230 körül egy jelentõs átépítést
végeztek, amikor a bazilika elé építettek egy nyugati elõcsarnokot, és
valószínûleg ekkor kapott két nagy tor-nyot a bazilika. A gazdagságot a vörös
márvány bõséges használatából, különféle faragványokból lehet felismerni.

Ez az élettér 1241–1242-ben a tatárjárás hatására teljes egészében megszûnt.
Elmondható, hogy az itt feltárt gazdagságot ez a térség máig sem tudta újra
megteremteni. Vagy elüldözték a népességet, vagy legyilkolták õket.
Bibliavereteket, misekönyvvereteket, kódexek elõlapjait találtak a bazilika
közepén gödrökben elégetve. A tatárjárás után a környékre betelepülõ kunok
megszabadulhattak mindentõl, amit nem tudtak hasznosítani. Az 1300-as évek-
ben a kunok létrehoztak ugyan egy falut Pétermonostora helyén, de az
épületkomplexumot mód-szeresen lebontották, széthordták építõanyagként.

A leletekrõl
Hasonló leletekbõl egyesével és elszórtan sok
található az országban, de a feltárás során az
volt az igazán megdöbbentõ, hogy szinte az
összes lelettípust megtalálták, ami a tatárjárás
kori katalógusban szerepel. Ráadásul vál-
tozatos, elegáns kivitelben.
Például olyan nagy számban találtak mér-

legeket és mérlegsúlyokat, ami alapján vagy királyi pénzváltót
feltételezhetünk Pétermonostorán, vagy az átlagemberek is használhattak
mérleget, ami rendkívüli gazdagságot mutat. Találtak római zarándokjelvényt
az 1200-as évekbõl, amely a Szent Péter-bazilikából származik. Találtak
tatárjárás elõtti pénzt, amely bizonyosan nem kereskedelemmel, hanem
magánúton került ide a Szentföldrõl.

Találtak továbbá egy Szent Péter-ereklyetartót, amely európai szinten is szen-
zációsnak nevezhetõ, és ugyancsak a település kiemelt jelentõségére utal. A
tatárjárás után ez is tûzre került, maga az ereklye így az enyészeté lett. Ezért
igazán nagy jelentõsége magának az ereklyetartónak van, amelyet a
Kecskeméti Múzeumban fognak restaurálni.    bacsmegye.hu

bugaci ásatás

– Az ember több annál, mint amit alkotni tud!
– Az alkotó élet titka az, hogy felnõttkorban is megõrizzük a gyermekkor szellemét.
– Akinek van akarata, azt vezeti a sors, akinek nincs, azt csak vonszolja.
– Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, egyszerûen csak szeress,
és fontos leszel!

Családsegítõ Szolgálat; e-tanácsadás –
TÁJÉKOZTATÓ

Amennyiben nem szeretné vagy nem tudja  személyesen felvenni a kapcso-
latot a Családsegítõ szolgálattal , lehetõséget kínálok Önnek online tanács-
adásra. Több szakterületen is tájékozott és jártas családgondozóként
szívesen válaszolok kérdéseire. 
Kinek ajánlom:
* Tapasztalataim szerint a lelki problémák és anyagi nehézségek felvállalása
gyakran okoz gondot az érintett emberek számára, nem ritkán még család-
tagjaik, ismerõseik elõtt is titkolják azt. Még az ismeretlen szakember elõtt is
nehéz elmondani a felmerülõ nehézségeket. Az online felületen történõ
tanácsadás keretében lehetõséget kínálok arra, hogy Önnek alkalma legyen
az anonimitását megõrizni, így remélhetõleg könnyebb lesz megnyílnia, õsz-
intén beszélnie érzéseirõl, problémáiról, nehézségeirõl,
* Amennyiben Ön elfoglalt és jelenleg nem talál megfelelõ idõpontot arra,
hogy a családsegítõ szolgálatot  személyesen felkeresse,
* Személyes találkozót szeretne elõzetesen egyeztetni.
Munkanapokon  van lehetõségem  válaszolni az e-mailes megkeresésekre,
három munkanapon belül.
További információ, elérhetõség:  lakitelek.hu

Tóth Sándor családgondozó
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NYUGDÍJAS PANASZAIM!

De jó lesz, ha itthon leszel! – mondta feleségem,
Alig várta, hogy a férje, nyugdíjkorba lépjen.
Én is vártam – jaj, de jó lesz, megpihenek végre,
Nem kell reggel kirohanni, a buszhoz a térre!
Komótosan reggelizek, megyek a presszóba,
Olvasgatok, heverészek, más nem jöhet szóba.
Ember tervez – asszony végez! Mi lett a szép tervbõl?
Ûzött vadként rohangálok, testemrõl a víz dõl.

Úgyis ráérsz, menj a boltba, s intézd el a csekket,
Hozzad el a sógornõmtõl a zománcos vedret!
A piacon vegyél nekem répát, karalábét,
És útközben a diszkontból hozzál cukrot, kávét!
Eredj, vedd meg a bérletem, hozz egy kiló pacalt,
És eredj el a mamához, hiszen szilvát aszalt!
A sarokra megérkezett a télálló krumpli,
Aztán siess rendet rakni, nagy ma itt a rumli!

Holnap mehetsz Mikolára, lehet almát szedni,
Olcsóbb lesz így, és kívüled úgysem ér rá senki.
Pókhálózz le, porszívózz fel, törülgess le szépen,
Aztán el is mosogathatsz, marad idõd bõven!
Indítsd el a mosógépet, bepakoltam este,
Terítsed ki majd a ruhát, kinn a kötelekre!
Négykor menj az unokádért, majd az iskolába,
És ha kész van már a lecke, kísérd uszodába!

Aztán gyere, törjél diót, tisztíts sárgaborsót,
Csinálj szódát a szifonba, és töltsd meg a korsót!
Ja, és menj a patikába - talán használ, jó lesz-

Itt a recept, és Itt a pénz, hozd el ezt a gyógyszert!
Menj újra az unokádért, és vidd haza hatra,
Fürdessed meg, etessed meg, míg megjön az anyja!
Este menj ki a telekre, szedjél petrezselymet,
Elõtte még a butikban, vedd meg azt a selymet!

És ha idõd engedi még, darálj diót, mákot,
S leviheted a pincébe, ezt a teli zsákot!
Hozzál fel a mélyhûtõbõl pulykamellet, hurkát,
Törjél prézlit, s a teraszról, hozd be az uborkát!
Holnapután a sógornak, segíts szüretelni,
S ne felejts el hazafelé, csirke szárnyat venni!
És ez így megy napról-napra, és sose lesz vége,
Azt hiszem, a temetõben lesz csak végre béke.

Passzírozok paradicsomot, és reszelek tormát,
Én hozom el a cukrásztól, az ünnepi tortát.
A káposztát legyalulom, pucolom a répát,
Meghámozom a sok krumplit, megfõzöm a céklát.

Kapálok és palántázok, kinn a konyhakertben,
Lecsírázom a burgonyát, a krumpli veremben.
Zsírozom az ajtózsanért, szerelem a zárat,
Fürdés után énnekem kell, kimosni a kádat.

Kitisztítom a cipõket, hisz úgyis ráérek,
Megágyazok, beágyazok, percet sem henyélek.
Ha csap csepeg, megbõrözöm, s lenyírom a bokrot,
Én viszem Le a szemetet, s javítom a bocskort.
Füvet nyírok, fákat metszek, felmosom a loggyiát,
Felvarrom a szakadt gombot, s ágyat húzok, tisztát.
Leülnék egy percre kicsit. Mi megy a tévébe?
– kérdem, de az asszony rám szól: Segíthetnél végre!

Öreg este lesz, mikorra nyugovóra térek,
S álmomban is ezt folytatom, forr bennem a méreg.
Hozd be, vidd ki, kösd be, nézd meg, vedd meg, menj
le, menj fel,
Ugorj, rohanj, ne lazsáljál, ne csináld, mi nem kell!
De jó is volt réges-régen, a gyárba bemenni,
S az otthoni fáradságot, szépen kipihenni!
Ha teheted, dolgozz, pajtás, – a rizikó túl nagy:
Akkor menj el csak nyugdíjba, hogyha agglegény vagy!

Ismeretlen szerzõ! 
(aki fél az asszonytól! :)

K A P C S O L J...
...az ötödik sebességbe! – 
mondja a népszerû sláger.

Ezen felbuzdulva a legutóbbi
vesztes választás után  

a szocialisták jeles képviselõi 
és szószólói 

„ûrsebességbe“ kapcsoltak
és kicsit túlvezérelve magukat 
az ötödik dimenzióba jutottak; 

a földönkívüliek világába. 
Onnan –  megfelelõ ellenségkép

kialakításával 
és gyûlölettel felvértezve – 
látogatnak vissza hozzánk, 

a földhöz ragadtakhoz.
Úgy viselkednek, mintha még
sohase jártak volna a Földön,

azon belül leginkább 
a Kárpát-medencében,

Magyarországon.
Némelyik álszakállt növesztett,
míg mások inkább arctalanok.
Durván kifejezve: pofátlanok.

Úgy meredeznek ránk, 
mint zombi a képernyõre,

hogy mit is kevernek ezek itt lent. 
Mintha nem õk hagytak volna hátra,
gazdasági, pénzügyi viszonyokat

illetõen valóságos
„háborús hadszínteret“, 

az általuk telepített „aknákról“ 
nem beszélve, 

amik idõzítve vannak 
– és mind a mai napig ketyegnek...

Kecskés Sándor

Biztonságos a kerékpárom?

A tél közeledtével egyre hamarabb sötétedik, elõfordul, hogy gyermekeink is
már sötéttel érnek haza. Felelõs szülõként fontosnak tartottam kerékpárjaink
átnézését. Na de mit is kell pontosan néznem, mik kellenek ahhoz, hogy biz-
tonságos és szabályos legyen. 

Nagycsaládosként, ugyancsak nagycsaládos társamat, Heinrich Gábort
kérdeztem, aki Lakitelek körzeti megbízottja is.

– Kedves Gábor, mi is az, amit ellenõriznem kell a kerékpárjainkon?
– Köszöntöm az olvasókat! Örülök a kérdésnek, mert az utóbbi idõben kicsit minden-
ki másképp gondolja, hogyan is kell közlekedni a kerékpárral. Most akkor tudjuk pon-
tosítani.  Vegyük sorba, mi az, ami a törvény szerint kötelezõ:
Lámpa, elõre fehér, vagy kadmium sárga fényt adó, hátra piros fényt adó.
– Ezeknek a lámpáknak folyamatosan felszerelve kell lennie, napközben is?
– Napközben nem szükséges. Ami fontos, hogy este szürkülettõl reggel pirkadatig,
és korlátozott látási viszonyok között használata kötelezõ. Sõt, nem is muszáj fel-
szerelni a kerékpárra, megfelelõ az is, ha a kerékpároson van. A hátsó piros lámpa
lehet villogó is, de tiszta idõben legalább 150 méter távolságról láthatónak kell lennie. 
Ugyanígy nem kell mindig vinni, csak lakott területen kívül, ha éjszaka van vagy
rosszak a látási viszonyok fényvisszaverõ ruházat (mellény) használata
kötelezõ. 
Kell még hátulra piros színû fényvisszaverõ, egy vagy két szimmetrikusan elhe-
lyezett, nem háromszög alakú. Minimum 1 db, legalább az elsõ keréken borostyán
sárga színû fényvisszaverõ (küllõprizma), ami mindkét oldal felé hatásos.
Hangjelzõ berendezés, vagyis csengõ.
– Hangjelzõ berendezésnél kérdezném, ez lehet-e a gyerekeknél divatos duda vagy
elektromos kürt?
– Nem, kerékpárnál csak a csengõ a megengedett.
Szükséges két, egymástól függetlenül mûködtethetõ fékszerkezet, melyek közül
az egyik az elsõ, a másik a hátsó kerékre hat. Könnyen kezelhetõ, megbízható kor-
mányberendezés, ami nem akadályoztatott (pl szállított csomagtól). Továbbá
ugyancsak fontos, a kerékpár egyéb általános mûszaki állapotának biztonsága.
– Mi a helyzet a sárvédõvel, az nem kell?
– A sárvédõ nem kötelezõ, csak ajánlott felszerelés. Úgy, mint a visszapillantó tükör,
a hátsó kerék küllõire és a pedálra borostyánsárga színû prizma, valamint a
kerékpáros bukósisak.
– Valóban, a kerékpáros bukósisak az csak ajánlott, nem kötelezõ?
– Kötelezõ, de csak ha lakott területen kívül több mint 40 km/h seteséggel halad. Ez
viszont egy átlag kerékpározót általában nem érint. Van még több szabály is a
kerékpározókra vonatkozóan, de nem hiszem, hogy ezt itt mind fel tudnánk sorolni.
Javaslom, idõnként mindenki frissítse közlekedési ismereteit. Illetve ha valami segít-
ségre van szükség, akkor szívesen segítek. Kereshetnek akár személyesen, akár a
telefonomon.
– Köszönjük, mint látható én már éltem is ezen ajánlatoddal. Van-e még amit
fontosnak tartasz elmondani a kerékpárral, közlekedéssel kapcsolatban?
– Sok minden mondani valóm lenne még, ami ide nem férne el! De amire még külön
felhívnám a figyelmet. 
A kétkerekû kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem
idõsebb, a kerékpárt nem hajtó utast és csak a kerékpár pótülésén.
Valamint a 44 -es fõút mellett elkészült az új kerékpárút, így már ezen a szakaszon
tábla tiltja a fõúton a kerékpáros közlekedést. Bármi egyéb kérdésben szívesen állok
a lakosok rendelkezésére.
– Köszönjük a válaszokat, reméljük nem lesz okod, hogy megállíts majd
kerékpározás közben.

Aki kérdezett: Kutasi József Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete alapító tag

Aki válaszolt:
Heinrich Gábor 
rendõr zászlós

+36 20/539-5899

...és rajzosan egy 
mindennel felszerelt

kerékpár...

Jobbágy Károly: 

Tanítás
Aki szeret,
Annak varrd fel a szakadt gombját,
Mert könnyen meglehet, hogy 
Felvarrja más.

Aki szeret,
Annak hallgasd meg gondját-baját,
Mert könnyen meglehet, hogy 
Meghallgatja más.

Aki szeret,
Azzal ne légy morc, goromba,
Mert könnyen lehet, hogy 
Rámosolyog más.

Aki szeret-szeresd!
S öleld meg naponta,
Mert könnyen lehet,hogy 
Megöleli más.

És akkor, hidd el,
Nem õ a hibás!

„Az egyetlen fontos dolog, amikor
elhagyjuk ezt a világot, azok a
szeretet-nyomok lesznek, amelyeket
hátrahagyunk.“ (Albert Schweitzer)

„Szeretnék nagy és nemes dolgokat
véghezvinni, de a fõ kötelességem az,
hogy a kisebb dolgokat is úgy
végezzem el, mintha nagyok és neme-
sek lennének.“ (Helen Keller)



Megbízna-e 
ingatlan-

közvetítõt, 
amennyiben
ingatlant

szeretne eladni?
Az emberek többsége nem akarja maga árul-

ni a lakását, kétharmaduk ingatlanközvetítõt
kérne meg, ha értékesítené ingatlanját.

Elsõsorban az ingatlan értékesíthetõségének
és „láthatóságának“ javításában, valamint a
reális piaci értékének meghatározásában
látják a magyarok az ingatlanközvetítõk legfõbb
hozzáadott értékét. A mostani piaci helyzetben
az eladók csupán harmada próbálja külsõ
segítség nélkül árulni ingatlanját. A többiek az
ingatlan meghirdetésében, az érdeklõdõ tele-
fonhívások kezelésében, a potenciális vásárlók
fogadásában, az alkudozás lebonyolításában,
inkább igénybe veszi a közvetítõk segítségét.

Sok esetben nehéz feladat, komoly vevõket
találni egyes ingatlanokra.

Azonban az eladók erõsödõ tudatosságát
mutatja az is, hogy a ló túl oldalára sem estek
át az emberek a gyorsabb eladás reményében
és csak kevesen „halmozzák“ a közvetítõket".
Számos hátránnyal és buktatóval járhat egysz-
erre több közvetítõt megbízni. Egyrészt több
idõt vehet igénybe folyamatosan több céggel
tartani a kapcsolatot, többek közt azért is, mert
az eladónak informálási kötelezettsége is van
az ingatlanosok felé, másrészt magasabb költ-
ségekkel is járhat.

A jövõben elõtérbe kerülhetnek az olyan
irodák, amelyek komoly marketingtámogatást
tudnak nyújtani az általuk közvetített ingatlanok
hirdetéséhez, reális ármeghatározást, és hiva-
talos értékbecslést is képesek készíteni.
Mindezt természetesen amellett, hogy kezelik a
bejövõ érdeklõdéseket, elõszûrik a vevõk
igényeit és lehetõségeit, illetve segítenek az
eladó és a vevõ közti korrekt érdekegyeztetés-
ben is.

Fehér Sára ingatlanértékesítõ és értékbecslõ

Tel.: +36-30-206-2458  

MEGHÍVÓ
MODERN

Keresztszemes 
hímzõtáborba! 

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 tartalmaz-
za: szállás + 3x-i étkezést valamint az
anyagköltséget. 
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

Értesítem a T.
lakosságot, hogy

az Allianz  Hungária Biztosító
képviselete elérhetõ Lakiteleken!

Lakásbiztosítás, kötelezõ felelõsségbiz-
tosítás, megtakarítási programok, egyéb

biztosítások. Hívjon bizalommal!

Némethné Faragó Erika
06-30/325-4988

PÉTER ÉS DOMINIKA GYERMEKEI
Kecskemétrõl hazafelé eszébe jutott a feleségemnek,

ugorjunk be Dominikáékhoz a tanyára.
Bementünk, de csak a gyerekeket találtuk otthon. 

Sebestyén vette át a házigazda szerepét,  
aki a kecskeméti Református Gimnáziumba jár. 

Vele beszélgetve jó volt látni, hogy közben a többi gyerek
a ház körül szorgoskodott, miközben a kutya, 

és a macska kísérgette õket.
A mai tizenéves korosztály jelentõs része, de még a 

tízen aluliakat is beleértve a suli után általában
a neten lógnak vagy nem is merem leírni,

még mi mindennel töltik az idejüket.
Vannak, akik munkával. 

Kigyönyörködve magunkat a látottakban, pár szót váltva
a gyerekekkel, hazaindultunk.

Otthon vettük észre, hogy elveszett a pénztárcánk, 
benne 35 ezer forinttal.

A mai világban ez lehet nagyon sok, 
de lehet nevetségesen kevés.

Lehet egy család havi szûkös megélhetése, 
de lehet egy gyerek heti vagy havi zsebpénze. 

Találgattuk hol veszíthettük el, melyik üzletben vagy 
melyik ki- és beszállásnál. Nem jöttünk rá. 

Másnap a családfõ Péter értesített bennünket: 
a gyerekek találtak az udvaron egy pénztárcát, benne pénzzel. 

Mivel csak mi jártunk náluk, így biztos a miénk.
Még egyszer így levélben és nyilvánosan köszönjük szépen!

Bár nem szeretem ezt a kifejezést, de most mégis
– NO COMMENT! –    Zsuzsa és Sándor

Gyûjtés! Itt az õszi kirándulások ideje,
mely alatt a dekorációnkhoz szükséges
erdei termések begyûjtését élvezettel
megejthetjük! Adventi koszorúkhoz,
lakásdíszeknek szedjünk érdekes alakú
gallyakat, indákat, mindenféle  földi jót;
ott hever a lábunk alatt, csak észre kell
venni! Gesztenyét, makkot, tobozt, csi-
gaházat, mogyorót, diót és más ezer
csodát szedjünk! Nézzünk, lássunk...!

Hõszigeteléssel és
nyílászárócserével is
csökkenthetõ a rezsi

2013.09.25.

„Hõszigeteléssel, nyílászáró cserével és egy jó kazánnal akár
a felére is csökkenthetõ a fûtésszámla összeg.“ – hangzott el
2013. 09. 20-án a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 pályázat „A
fejlesztések bemutatása a szülõknek, családtagoknak“
címû interaktív beszélgetésen. A rendezvényen a szülõk és
családtagok megismerhették az „Iskolazöldítés és kapc-
solódó szemléletformálás Lakiteleken“ projekt infrastruk-
turális beruházásait, amelyek továbbgondolásra érdemes
példákként szolgálhatnak a költségkímélõ korszerûsítésekhez.

A meghívott szakértõ, Borza Attila a uhõszigetelés és
nyílászáró-csere háztartási hasznosításáról beszélt és válas-
zolt a résztvevõk kérdéseire. A témát a lehetõ leggyakorlati-
asabb szempontból közelítette meg: mit, hogyan érdemes
illetve nem érdemes csinálni, várhatóan milyen költségek
merülnek fel, mikor érdemes belefogni az átalakításokba,
ezekhez milyen feltételek szükségesek.

Egy felmérés szerint országosan minden negyedik ingatlantu-
lajdonos tervezi, hogy energiatakarékossá teszi családi házát. A
spórolással együtt így az ingatlan értéke is nõ.

Az energetikai felmérés eredménye elárulja, hogy a ház kora,
az építésének idején megkövetelt szabványok indokolják-e,
vagy éppen nagyon is szükség- és idõszerûvé e teszik a hom-
lokzat és a födém szigetelését, a nyílászárók cseréjét. Igaz, ez
sok százezer forintos kiadást jelenthet, de hosszú távon akár
65%-os energia megtakarítást is, ami természetesen
kézzelfoghatóan megjelenik az „apadó“ számlaösszegekben is.

A felújítások mellett további költségcsökkentés érhetõ el, ha nap-
kollektort szerel fel az ingatlantulajdonos. A használati melegvíz
elõállítása így 60%-kal is csökkentheti az erre fordított kiadásokat. 

A felújítások tervezésénél sokan csak a hõszigetelésben
gondolkodnak, mivel egy átlagos, 90 négyzetméteres családi
ház esetében is – a felhasznált anyagok minõségétõl függõen
–, a költségek meghaladhatják az egymillió forintot. 

A beruházást tervezõk két szempontot vesznek figyelembe:
egyrészt azt nézik, hogy mennyi idõ alatt térül meg, másrészt,
ami talán még fontosabb, hogy a beruházást követõen már az
elsõ fûtési hónapban jelentõs költségmegtakarítás jelentkezzen.

A lakossági energiatakarékossági beruházások egyik
legfõbb akadálya, a forráshiány mellett, az ismeretek hiánya.
A rendezvényen tanúsított érdeklõdés és a visszajelzések is
azt bizonyítják, hogy a lakiteleki általános iskolában megvaló-
sult fejlesztések valóban szemléletformáló jó példaként szol-
gálnak a családok részére.

Tanmese...
Egyszer egy jól keresö apa úgy döntött, elviszi vidékre 7 éves kisfiát

azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is van-
nak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt,
hogy milyen szerencsés családban él.

Egy egyszerû falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és
egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén hazafelé tartottak, az
apa megkérdezte fiát.

– Nos, mit gondolsz errõl az útról?
– Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy

medencénk van otthon, õk meg egy tó partján laknak. A mi kertünket
lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A
mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig, amíg a szem ellát. És
végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy
boldog családként élnek. Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és
alig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú még
hozzátette:

– Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehetnénk...

LAKITELEKI    ÚJSÁG14 szeptember



Lakitelek új építési területén
3000 m2-es, közmûvesített,

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

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

Kisgépek javítását
vállalom! (motorkerékpár,
robogó, láncfûrész, fûnyíró,

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

Tapasztalt PEDIKÛRÖS szívesen ké-
nyeztetné megfáradt, fájós lábát.
Tyúkszem, benõtt köröm nem akadály.
Házhoz is elmegyek! Jelentkezését
várja Zsuzsa a 20/42-000-11; ill.
448-201-es  telefonon!

* 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-

Szeretettel várja Önt is

ROZIKA
KONYHÁJA!

Jól
bevált

ki fõzde!!  
Helyben fogyasztásra, elvitelre
(ételesben), vagy becsomagolva

– magyaros ételekkel, házias
ízekkel várják a vendégeket!
Napi ajánlat, menü!

Re g g e l  6 - t ó l
h u r k a - ko l b á s z

i s  k a p h a t ó !

Nemes nyár tûzifa ELADÓ – házhoz
szállítva is!  Lakitelek, Táncsics u. 3.
Tel.: 70/-323-72-69; ill. 06-30/270-24-36.

ÉLELMISZER- ÉLELMISZER- bolt
Lakitelek, Kiss J. u. 14.

(Iskolával szemben)  

AKCIÓS AJÁNLATA okt. 4-tõl 10-ig
Étolaj 1 l 379.- Ft/db
Olympos citromlé 1l 279.- Ft/db
Kõrösi füstölt sajt 1519.- Ft/kg
Hajdúsági füstölt kolbász         1200.- Ft/kg
Tchibo Family kávé 250 g  429.- Ft/db
2 l-es vörös bor (palackos) 639.- Ft/db
Jázmin eü-papír (2 rét. 4 tek.) 159.- Ft/db
Helyben sült péksütemények, édességek,

hét végén cukrászsütemények nagy
választékban kaphatók!

Nyitva: H – P:     6-tól 2100-ig
SZ – V:   7-tõl 2100 -ig

Minden vásárlót szeretettel vánunk!

A
BON-BON-
BONBON

Minõségi italok díszdobozban is!

októberi akció
Piroska ször p 0,7 l (málna, szamóca, meggy, fekete ribizli) 465.- Ft/db +ü
Piroska szörp (narancs, citrus, bodza) 425.- Ft/db+ü
PEPSI, MIRANDA, 7 UP 2,5 l üdítõ 335.- Ft/db
Lipton Ice Teák 2l                 319.- Ft/db
Márka üdítõk 2l                       175.- Ft/db
Apenta ízesített vizek 1,5l            165.- Ft/db
Szentkirályi limonádék(vadszõlõ, meggy, jaffa, szamóca) 1,5l 179.- Ft/db
Sió üdítõk 25%                     225.- Ft/db

Löwenbrau dobozos sör  0,5l 169.- Ft/db
Aranyászok dobozos sör  0,5l 174.- Ft/db
Arany ászok ízesített dob. sör 0,5l 179.- Ft/db
HB ízesített dob. 0,5l  179.- Ft/db
Borsodi dob. 0,5l 175.- Ft/db
Reisenbrau dobozos  0,5l  4%  134.- Ft/db 
Kõbányai 2l pet  539.- Ft/db
Tchibo Family kávé 250g  390.- Ft/db
Completta 200g  290.- Ft/db
BB Muskotály, Tramini édes bor  700.- Ft/db+ ü.

Várunk minden kedves vásárlót!

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

Hajvágás és bio
hajápolás!
Varga Rita

fodrász
06-20/419-41-89

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.

Angol és német nyelvû korrepetá-
lást vállalok. Érd.: 06 30 964 3773

Tárolásra is alkalmas
alma több minõségben

és fajtában eladó!
Ugyan itt szilva eladó

befõttnek és lekvárnak.
Értékesítési ár megegyezés szerint, mennyi-
ségtõl függõen. Érd.: 06-30/4125417

E LV E S Z E T T
egy kávé szí-
nû MACSKA!
Sötétbarna a po-
fája, a lábai és a
farka; kék a
szeme. Barátságos, „beszélgetõs“. Piros nyak-
örv és telefonszám van a nyakában! KÉREM,
ha valaki látta, vagy tudja hol van, ÉRTE-
SÍTSEN, hogy legalább tudjam, hogy jól van!
Tel.: 30/96 09 770 vagy:  20/22-80-475.
Cím: Lakitelek (Tõserdõ) Szivárvány u. 18.

5 hónapos, aranyos fehér-
tarka kiscicák ingyen elvi-
hetõk! Érd.: 76/449-752.

ZAB ELADÓ
Lakiteleken!

Tel: 06-20-9-869-018

PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA

200.- Ft-os KUPON; minden

2.000Ft vásárlás felett kap egyet!  
ALGIDA JÉGKRÉMRE

beváltható!
Vágja ki, hozza vissza, és  

10% kedvezményt kap!

Videó játék PS3-as 500-as winchesterrel
és 35 db játékkal eladó! 

Irány ár:80.000Ft. Tel.:06-70/431-38-38 
Érdeklõdni a délelõtti órákban! 

IT Pavilon Számítástechnika 
Lakitelek Szívében

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

+3630/335-9189

Ki vállal??? Tetõ szigete-
lést, verébdeszka-festést,
garázsajtó- és kerítés-
festést? Várom jelent-
kezését: 06-20/38-38-128

Lakitelek középsõ területén
bútorozott szoba kiadó!
Tel.:06-70/251-24-34

2,5 szobás családi ház
eladó. Érd.:06-30/214-28-69

Tojó tyúkok eladók!
Lakitelek, Zrínyi u. 14.
Váriék Tel: 448-674
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Az elõzõ rejtvény megfejtése: „IGAZÁN SAJNÁLJUK, DE AZ ADÓHIVATAL

GYORSABB VOLT!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte:
Piszmán Tímea (Kalicsné Ilikének köszönjük!). Selyem-akácfát nyert:
Papp Klára (Klárik Lászlónénak köszönjük!). A vacsorát nyerte: Rédey
Károlyné Monor, (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!)
Egy teknõs kispárnát (Gergelyné Kati felajánlását) nyerte:  Kanyó
Antalné. A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolásáért
szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.) 
Újságelõfizetést nyert: Faragó Tamás, Hegyi Károlyné, Kiss József.
(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! 

LAKITELEKI    ÚJSÁG16. oldal szeptember

Kiss visszaszól a kifutófiúhoz, aki továbbra is ott tíblábol az ajtóban:
– Már megköszöntem a csomagot, miért ácsorog még mindig itt?
– Hát, gondolkodom…
– És mire gondol?
– … a választ a megfejtésben olvashatja!

Vízsz.: 1. A megfejtés kezdete (z. b.: I, O, K, H). 13. Például a Duna széle. 14. ...
Matisse; francia festõmûvész. 18. Ott fenn, népiesen. 17.18. századi német író, filozó-
fus (Johann Gottfried von), a róla elnevezett díjat 2006-ban ítélték oda utoljára. 19.
476-ig tartott. 20. A görög ábécé 7. betûje. 22. Szájszél. 23. Avasodni kezd! 25. Schütz
...; néhai komika. 26. Pénzügyi visszaélést elkövetõ személy. 28. Súrolópor. 30.
Pontról pontra haladó, részletes. 32. Eszme, fogalom. 34. Hosszabb válasz kezdõd-
het e szóval. 35. Hangoskodó (liba). 38.Televíziós mûsorvezetõ (Judit). 40.
Autósiskolai alkalmazott. 41. Világbajnoki bronzérmes lengyel labdarúgó (Zbigniew).
42. Fogadására. 43. Melinda csábítója a Bánk bánban. 45. Önérzetet bánt. 48. Külsõt
szépít. 51. Dativus, röviden. 53. Knock out, röviden. 54. Becézett Sebestyén. 55. New
Musical Express (magazin), röviden. 56. Zseblámpa áramforrása. 58. Az anyagra
jellemzõ energiamennyiség korábbi neve. 60. Fõvárosi patak, Káposztásmegyernél
torkollik a Dunába. 62. Hûsítõ édesség. 63. Arany János verse.

Függ.: 1. Rafiadarab! 2. Állatkert. 3. Csomót lazító. 4. Van ilyen verõér is. 5. Tavaszi
olvadáskor maradt kisebb fehér rész. 8. A híres drámai szoprán, Sass Sylvia is ez.
7. Gallon, röviden. 8. Gyár pá-ros belül. 9. Némán ámít! 10. Angol névelõ.
11.Icchokas ...; litván író, a Sára címû regény szerzõje (MERAS). 12. Például az
olimpiai bajnok Sike András. 15. Madridi sportklub. 17. A  megfejtés második
része (z.b.: K). 18. Állóvízben tenyészõ. 20. Esztendõs. 21. Konyhai edény. 24.
Idegen elõtag: kép-. 27. Régi eredetû férfinevünk. 29. A  megfejtés harmadik,
befejezõ része (z.b.: Y, R, A). 31. ... et moi (Géraldy). 33. Becézett Adél. 36. A gal-
lium és az oxigén vegyjele. 37. Keleti germán nép. 39. San ...; olasz „fesz-
tiválváros“. 40. ... ELO; az Electric Light Orchestra 1976-os albuma. 41.
Félrevezetõ, rászedõ. 42. A délutánt követi. 44. Õszi-téli esõ jelzõje. 46.
Szarvasfaj. 47. Kordé. 49. Vittorio de ...; olasz filmrendezõ, egyik alkotása a
Banditák. 50. Természeti erõt megszemélyesítõ alsóbbrendû istennõ. 52. Kolónia.
57. Fénytelen, tompa. 59. Tûz, lendület. 60. Szent, röviden. 61. Tenger, angolul. 63.
Rangjelzõ elõtag. 64. Ásványi fûszer. 65. Newtonméter, röviden.

Székely bácsi megy a kivilágítatlan
kerékpáron az utcán. Megállítja a rendõr,
és így szól:
– Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin,
akkor tolni kell!
Mire az öreg:
– Már kipróbáltam, akkor se ég!

– Nézze. Elkaptuk a tolvajt, aki önhöz
betört. Mindent bevallott, mindent visz-
szaadott. Itt kell aláírni – mondja a rendõr.
– Látni akarom! Beszélnem kell vele! –
mondja az áldozat.
– Minek?
– Hát, azért, mert éjjel kettõkor úgy sur-
rant be, hogy a feleségem nem ébredt fel.
Nagyon érdekel a technikája...

Kaszál a székely meg a fia a réten. 
– Barcohbázzunk idesapám. 
– Jól van, fiam. 
– Gonduljon valamit, idesapám. 
– Gondultam, fiam. 
Kaszálnak tovább. Este a vacsoránál
megkérdezi a fiú: 
– Rákérdezhetek, idesapám? 
– Kérdezz, fiam. 
– Atommaghasadás. 
– Az. Oszt hogy talátad ki, fiam? 
– Hát, vót idöm gondukodni.

Városi turisták a pusztán. Leszállnak a
buszról, nézik a legelészõ birkákat. Azt
kérdezi az egyikük a birkapásztortól:
– Ezek egész nap esznek?
– Nincs más dóguk – dörmögi a juhász.
–  És mondja, sokat is esznek?
– Nem egyformán – hunyorít az öreg.
– A fehérek például kétszer annyit, mint a
feketék.
– Hát ez meg hogy lehet?
– Hát csak úgy, hogy kétszer annyian
vannak...

Megbetegedik az öreg székely tehene,
elmegy az állatorvoshoz, elpanaszolja
neki. Az állatorvos felír neki valami
orvosságot, amit hazafelé kivállt a patiká-
ba. Hazaérve odakiált az asszonynak: 
– Gyere csak,  próbáld ki! Nehogy a
tehénnek valami baja legyen!

Bush és Powell üldögél a kocsmában.
Bejön egy fickó, odamegy hozzájuk és
megkérdi: 
– Helló fiúk, mit csináltok itt? 
– Épp a III. világháborút tervezzük. 
– Igen? És mi a terv? 
– Megölünk 140 millió afgánt, meg egy

biciklis postást. 
– Egy biciklis postást? Õt meg miért? 
Erre Bush odafordul Powellhez: 
– Ugye megmondtam, hogy a 140 millió
afgán senkit sem érdekel?

Világméretû felmérést indított az ENSZ.
A felmérésben egy kérdés szerepelt:
„Kérem, mondja meg õszinte véleményét
arra nézve, hogyan lehetne megoldani az
élelmiszer hiányt a világ többi részén?“' 
A felmérés nagy kudarccal vegzõdött:
– Afrikában nem tudták, mit jelent az
„élelmiszer“. 
– Kelet-Európában nem tudták, mit jelent
az „õszintén“'. 
– Nyugat-Europában nem tudták, mit
jelent a „hiány“. 
– Kínában nem tudták, mit jelent a
„vélemény“. 
– Közel-Keleten nem tudták, mit jelent a
„'megoldás“. 
–  Dél-Amerikában nem tudták mit jelent
a „kérem“. 
– Az USA-ban pedig nem tudták, mit
jelent a „világ többi része“...

– Fõnök meg kéne zsírozni a talicska
kerekét! – mondja a német munkás.
– Miért? 
– Mert mikor tolom, mindig nyikorog...
NYÍÍÍÍÍÍ...NYÍÍÍÍÍ...NYÍÍÍÍÍ. .. érti? 
– Értem hát! Tedd le azt, ki vagy rúgva! 
– Miért? 
– Mert úgy kéne nyikorognia, hogy 
NYINYINYINYINYI....

Egy vasúti kupéban utazik egy anya a
nagylányával, egy katonatiszt és egy
kiskatona. 
Az alagútba beérve elcsattan egy pofon. 
– Mire gondol az anya: „Milyen
tisztességes lányom van!“
– Mire gondol a nagylány: „Milyen attrak-
tív még az anyám!“ 
– Mire gondol a tiszt: „Ez a kiskatona
szemtelenkedik, és én kapom a pofont!“ 
– Mire gondol a kiskatona: „A következõ
alagútban újra behúzok ennek a szemétnek!“

Kovácsné összetört autóval jön haza. A
férje megdöbbenve kérdezi: 
– Mi történt? 
–  Nekem jött egy biciklis! 
–  Na jó, de hányszor?

Mi az amit a férfiak állva, a nõk ülve, a
kutyák pedig három lábon végeznek? 
– Kézfogás!...

Minden célzás nélkül...
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