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LAKITELEKI ÚJSÁG

XXV. évfolyam 10. szám (OKTÓBER) Mindszent hava, Õszhó, Magvetõ hava     

„E mai napon, szeretteim, mind valamennyi szenteknek emlékezetét egy közös ünneplésnek vígságával üljük. Mert hitvallásuk minél szilárdabb volt a szenvedés-
ben, annál ragyogóbb most a tisztességben.“ […] Beda Venerabilis

Festum Omnium
Sanctorum =

= Mindenszentek napja, az üdvözült
lelkek emléknapja, melyet a katolikus ke-
resztény világ november 1-jén ünnepel.
III. Gergely pápa idején, 741-ben jelent meg elõször a meg-
emlékezés napjaként. Mára azonban sokunkban egybeolvadt a
halottak napjával, amivel nem azonosítható, bár a földi életbõl
eltávozott szeretteinkhez kötõdik. Ez a nap az üdvözültek napja,
s reménykedünk, hogy „oda“ kerülünk majd mi is valamikor...

„...Halottaink szeretete elsõrendûen az élet iskolája. Igaz,
nem az élet mechanikus folyamatainak, amelyeknek a nagy ter-
mészet engedelmeskedik, hanem annak a másiknak, mely
teremtõ ellentmondásként épp a tél küszöbén kezd új munkába,
fokozott kedvvel és lelkesedéssel. A külsõ kép: a hervadásé, a
halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a
mindenség lankadatlanul mûködõ csillagaira, a távoli és nagy
egészre, s azon is túlra…“ Pilinszky János idézetét olvasván
talán nem megvetendõen, Zorán dala dúdol bennem: „Nézz csak
fel, az ég magas, Bár azt mondják, hogy nem igaz, Ott jártak õk, a
repülõk, És nem látták sehol… Kell ott fenn egy ország, Mely talán
ránk is vár, Kell ott fenn egy ország, Amit senki nem talál. Kell ott
fenn egy ország, Mely bárkit átölel, Kell ott fenn egy ország, Amit
sosem rontunk el…“

Persze, hogy könnycsepp remeg a szemem sarkában... Istenem,
mi van a „titok“ mögött?

Erõsen melegít a Nap sugara. Bár lágyabbak a fények, de
melenget, erõt ad. Enyhe az õszünk, rég volt  már ilyen! A vörös-
lõ, fáradtzöld, s tömegében megsárgult lombsátrat szõnyegként
terítette le a Természet a földre. A színes, gyönyörködtetõ
levéltömeg mosolyra fakaszt, szinte hívogat, hogy szedjem
össze mind... Letörök egy vékonyka ágat, melyen még erõsen
kapaszkodnak a levelek, beviszem, hogy majd a szürke hétköz-
napokon egy kis emléket sugározzon, milyen is volt, amikor még
pompásan lengette a szél...

De azonnal ott a sötét gondolat: A levélhullás egyfajta elmúlás...
Mindannyian ilyen levelek vagyunk, melyek az elsõ esõvel a föld-
höz tapadnak, darabokra hullanak, és visszavonhatatlanul elpor-
ladnak. A zöldek, a színesek, a sárgulók és a barnák...

Szeretteim, ott fenn! Rátok gondolok! Azokra, akik már nem
lehettek itt, és azokra, akikkel emlékezem...

Gyertyát gyújtok, kezem imára kulcsolódik. Az imbolygó fény
aranylón ragyog a  könnyeimen át. Tûz, mely meleget és fényt ad;
s a szürkeség, mely lágyan körbe vesz... Egyszer csak a láng
erõsen fellobban, majd elalszik; a sötétségbe vész... 

Felnézek a sötétlõ égre. Csillagok milliárdja pislákol fenn. 
Egy hullócsillag suhan át az égen. Lám, mind ilyen hullócsil-

lag vagyunk. „Míg tündöklött, addig élt.“...
„...szervusz, isten veled, isten veled! élet,/Ifjúság, remegõ remény,
mámor, félszeg, gyönge mosoly/Halk, tehetetlen kis tiltakozás az
Éjszaka ellen”...                                                 Czinege Edit

Hírek, villanások:

– Október 19-én összeült a lakiteleki Települési
Értéktár Bizottság a Népfõiskolán. Elnöke:
Lendvainé dr. Erki Mária, tagjai: Czinege Edit
(ill. a mindenkori humán bizottság elnöke),
Felföldi Zoltán (ill. a mindenkori polgár-
mester), Harmatos Áronné, Kotvits Jánosné,
Lezsákné Sütõ Gabriella, Mokos József,
Pulai Sándor. Az értéktár bizottság mûködési
szabályzatát a helyi önkormányzat képviselõ-
testülete határozza meg; Lakitelek „hungariku-
mait“ keresik, segítik, támogatják... Bõvebben a
lap 3. oldalán, valamint a következõ lapszámban
írunk még a tudnivalókról. 

– A Mákvirág Galéria külsõ kiállítóterme a
közelmúltban elhunyt Gulyásné Gyöngyösi
Gyöngyi tanár, grafikus mûvészrõl lesz el-
nevezve, így döntött a tulajdonos, Lendvainé dr.
Erki Mária. Az iskolánkban meghirdetett rajz-
versenyt is Gyöngyi emlékére hirdette meg  – I.
GYÖNGYÖSI GYÖNGYI KÉPZÕ-, ÉS IPAR-
MÛVÉSZETI VERSENY – néven a lakiteleki
Eötvös Iskola alsó és felsõ tagozatos diákjai
számára, „ANGYAL“ témában. 

– Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Rend-
szerváltás Történetét Kutató Intézet és
Archívum igazgatója volt az ünnepi szónoka az
október 23-i községi ünnepségünknek,
melyet a hagyományoknak megfelelõen 22-én
este tartottunk a Templom parki kopjafánál.
Iskolásaink és a Hagyományõrzõ Egyesület tag-
jai korhû ruhákban jelentek meg...

– Napjainkban kezdõdik el a másfélmilliárdos
beruházás – a felújítási munkálatokkal, majd
bõvülõ építkezéssel – a Népfõiskolán. Az
egyik termálkútfúból már 50,2 fokos víz folyik.

– Október 22-én elhunyt Für Lajos, egykori hon-
védelmi miniszter, az MDF egyik alapító tagja.
Számtalanszor megfordult õ is Lakiteleken; ‘56-
os ünnepi beszédet is mondott a kopjafánknál.  

– Lakitelek ünnepel; 50 éves a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház! A programsorozat tervezete az
5. oldalon látható.

– Nov. 30-án vendégünk lesz a Magyar-
kanizsai Színház! Részletek az 5. oldalon!

„Vigyázzunk nyelvünkre mint saját
életünkre, ápoljuk, fejlesszük, korszerûsít-
sük és óvjuk meg minden külsõ és belsõ
támadástól. Mindenekelõtt tanuljunk meg jól
magyarul, tanuljuk õseink nyelvét folya-
matosan és lankadatlanul.“

Ferenc pápa a 
Fatimai Szûzanya oltalmába 

ajánlotta az egész világot 

Boldogságos Fatimai Szûz
anyai jelenlétedért megújult hálával
csatlakozunk minden nemzedék hangjához, 
amely téged boldognak nevez.

Benned ünnepeljük Isten nagy mûveit, 
aki soha nem fárad bele, 
hogy lehajoljon irgalmasságával
a gonosz által sújtott 
és a bûn által megsebzett emberiségre,
hogy meggyógyítsa és üdvözítse.

Fogadd el az Anya jóindulatával 
ezt a felajánlási aktust, 
amelyet ma bizalommal végrehajtunk
a számunkra olyan kedves kegyképed elõtt.

Biztosak vagyunk abban, hogy mindnyájan 
értékesek vagyunk szemedben
és semmi sem idegen tõled mindattól, 
ami szívünkben lakik. 
hagyjuk, hogy  édes tekinteted elérjen bennünket
és elfogadjuk mosolyod vigasztaló simogatását.

Õrizd meg karjaid között életünket:
áldj meg bennünket és erõsítsd meg minden
jóra való kívánságunkat;
éleszd fel és tápláld a hitet;
támogasd és világítsd meg a reményt;
támassz szeretetet és tápláld azt;
vezess mindnyájunkat az életszentség útján.

Tanítsd meg nekünk a te szereteteddel, 
hogy elõnyben részesítsük 
a kicsinyeket és a szegényeket, 
a társadalomból kizártakat és a szenvedõket, 
a bûnösöket és a szívükben eltévelyedetteket:
gyûjts össze mindenkit oltalmad alá
s mindenkit juttass el szeretett Fiadhoz, 
a mi Urunkhoz, Jézushoz. 



ANYAKÖNYVI hírek

Született:
Csikós Milán (Szabó Ildikó)
Felföldi Boglárka (Szûcs Nóra Ágota)
Kalló Andrea Mónika (Tóth Mónika)
Bíró Bella (Sári Anett)

Gratulálunk! Isten éltesse õket!

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

Tõle kellett fájdalommal búcsút
vennünk:

Vigh Andrásné Farkas Erzsébet (1921)
Csõke Péterné Juhász Mária (1936)

Tasi Lászlóné Kamasz Erzsébet (1946)
Kulcsár Imréné Laczkó Jolán (1938)
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KÖRZETI ORVOSAINK
w Dr. Rácz Péter (Tel.: 449-152)

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

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

a többi napon délelõtt: 8 – 1200-ig.

A VÉRVÉTEL NAPJA: HÉTFÕ, fél 7- 9-ig 

Lakitelek 
hírportálja!

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

06-20/91-57-063

FONTOS TELEFONSZÁMOK: 
ORVOSI ÜGYELET: 06-20/915-70-63
Heinrich Gábor (rendõr):      06-20/539-58-99
Rendõrség – Tkécske Ügyelet                 06- 20/539-84-89

S E G É LS E G É LY H Í V Á S : 1Y H Í V Á S : 11122
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

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

EMLÉKEZÉS    

Zubor Mihálynéra emlékezünk, halálának
14. évfordulóján, mely október 22-én volt;

szeretõ családja

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

EMLÉKEZÉS

November 3-án, születésnapja, 
halálának 1. évfordulója alkalmából szeretettel

emlékeznek 

DUDÁS KATALINRA 

szeretõ gyermekei és unokái 

Gratulálunk Szûcs Nórának

és Felföldi Zoltánnak,
kislányuk,
Boglárka

születéséhez! 

Az Isten éltesse
és áldja a család minden tagját

erõben, egészségben, szeretetben!Dóra Istvánné 

Gál Annát 

60. születésnapja
alkalmából 

sok-sok szeretettel
köszöntik: 

szomszédasszonya és családjaik

Tóth Gyöngyit
születésnapja 
alkalmából

nagyon sok szeretettel
köszönti

szomszédasszonya, és családja

Gál Ferencé Nagy Annát
80.  születésnapja 

alkalmából sok-sok
szeretettel köszöntik, és
hosszú, boldog éveket
kívánunk az életben. 

Szeretõ családja és unokái,
valamint a család többi tagja 

DUDÁS LACIKÁT
születésnapja alkalmából sok-
sok szeretettel köszöntik, és

vidám gyermekkort kívánnak,
szeretettel: Dóra mama és az unokái

Az élet hosszú-hosszú folyamat, minden órája
hozhat váratlan fordulatot, valami meglepetést.

Mindenki mindenkiért felelõs. És az élet egyetlen
élet! Mindenkié csak egyetlenegy. Szabó Magda

Maga az élet a legcsodálatosabb tündérmese.

Mindannyiunk élete hasonló leckékkel van tele. A
környezet, a körülmények és a szereplõk mások.
De a tapasztalás ugyanaz.

Az életben nincsenek meglepetések. Mindig az a
meglepõ, ami igazolja az élet értelmét.

Az élet rövid, függetlenül attól, hogy hány napot
kap az ember. Az emberek pedig nagyon értéke-
sek, mindenki, kivétel nélkül, nem számít, hányan
olyan szerencsések, hogy az életünk részei lehet-
nek. A szerelem pedig... a szerelem az, amiért
érdemes meghalni. És élni is.
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Kivették a villanyoszlopokat!
Október végén, 24-25-én elvégezték az

oszlopáthelyezési munkálatokat az áram-
szolgáltató emberei. A körforgalomban
több új világítótestet is beiktattak azon túl,
hogy a „népszerûségre okot adó“, az
úttestben lévõ betonoszlopokat kivették.
Az úttest kap még egy aszfaltréteget a na-
pokban! Megindult a körforgalom szabá-
lyos közlekedési rendje! (Azok, akik eddig
„levágták“ a körforgót, s úgy hajtottak a Széc-
henyi úton, mint régen, amikor ott sem volt(!); már
eddig is szabálysértést követtek el, ezután jobb
lesz, ha sokkal figyelmesebben közlekednek!)

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat

Tisztelt Lakiteleki Tanulók!

Örömmel tájékoztatunk Mindenkit, hogy Lakitelek Önkormányzata csatlakozik
az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati for-
dulójához (hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatási
tanulmányainak támogatására).
A támogatást 

-    „A” típusú pályázat esetén 5 fõre nyújtja,
-    „B” típusú pályázat esetén 5 fõre nyújtja.

A támogatás összege az „A” és „B” típusú pályázatok esetén: 5.000.- Ft/fõ/hó.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok
felsõoktatásban való részvételének támogatása.

Fontos! Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati ûrlapot a szükséges mel-
lékletekkel, Lakitelek Önkormányzatának Titkárságán!

2013. november 15-ig szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban!

Kapcsolat a pályázat kiírójához: Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
1054 Budapest, Báthory u. 10.;Tel.: (1) 882-6876
E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Megalakult a Települési Értéktár Bizottság!
A Képviselõ-testület a magyar nemzeti értékekrõl és hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvény 3.§ (2) bekezdése alapján létrehozza a Települési Értéktár
Bizottságot.

A Képviselõ-testület a Települési Értéktár Bizottság tagjaivá a következõ szemé-
lyeket választja: Lendvainé dr. Erki Mária (elnök), tagok: Czinege Edit (ill. a min-
denkori humán bizottság elnöke), Felföldi Zoltán (ill. a mindenkori polgármester),
Harmatos Áronné, Kotvits Jánosné, Lezsákné Sütõ Gabriella, Mokos József,
Pulai Sándor.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái
1. § A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az
ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban,
valamint a Hungarikumok Gyûjteményében a következõ, szakterületenkénti
kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai -
beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -,
különösen a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az
állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelõzés és gyógyászat, ter-
mészetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek,
gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdõkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létreho-
zott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsõdlegesen az egyéni
és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert
körülvevõ környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és mûszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézmûipart,
kézmûvességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes tech-
nológiák, technikák, berendezés-, gép- és mûszergyártás, mûszaki eszközökkel
végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az
irodalom, a tudomány, a népmûvészet és népi kézmûvesség, néprajz, film-
mûvészet, iparmûvészet, képzõmûvészet, táncmûvészet és zenemûvészet;
továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó,
kiemelkedõ értékû mûemlékek és régészeti lelõhelyek, nemzeti és történelmi
emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erõnlét és a szellemi teljesítõképesség megtartását, fejlesztését
szolgáló, a szabadidõ eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve
versenyszerûen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység,
különösen a sportolói életmûvek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai,
különösen a fizikai és biológiai képzõdmények vagy képzõdménycsoportok,
geológiai és geomorfológiai képzõdmények, természeti tájak, természeti területek,
életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevõ környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari
termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
A következõ számban a témára visszatérünk!

Pillanatképek az októberi ünnepségrõl:

Lezsák Sándor 
a Kátay-ösztöndíjat 
adja át

A szereplõ iskolások 
az ének-és zenetanárral

Bíró Zoltán, 
az ünnepi szónok

A Hagyományõrzõ diákok
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Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának
színészei lesznek ismét a vendégeink november 30-án!

Elõadják a

H A LOT TA K  N A P J Á T Ó L
V I R Á G VA S Á R N A PI G

címû színdarabot.

Rövid történet: Egy nõ, három férfi, huszonkét év. Világégéstõl világégésig.
Az elszakítástól a visszacsatolásig. Történik Szabadkán, a kisebbségi lét elsõ
két évtizedében.Korábbi nagysikerû elõadásunkat felújítottuk és ismét
játsszuk, megújult szereposztásban.

Ismertetõ: A megtörtént eseményekre és egy szabadkai magyar polgár
naplójára támaszkodó darab a maga nemében egyedülálló. Trianonról, a
Délvidék szerb bekebelezésérõl, majd 1941-es felszabadításáról szól. Élet-
szerû és -szagú mestermunka, amely megmutatja erényeinketés
esendõségünket, nemzeti karakterünk napos és árnyékos oldalát egyaránt.
A cím-választás nem véletlen: 1918 õszén, halottak napján vonultak be a
szerb megszállók Kosztolányi városába, majd 1941 tavaszának virágvasár-
napján tértek vissza a honvédek egyszerre zokogó és nevetõ, táncoló,
ujjongó szabadkai polgárok ezreitõl köszöntve. Mindez Szabadkaés a
Kárpát-medence egyik legjobb magyar színészgárdájának tolmácsolásában.
(Port.hu)

Részletek az eddigi kritikákból:
„Az ilyen témájú darabok, elõadások fájóan hiányoznak a magyar színházak-
ból, mi minderrõl eddig pisszenni sem mertünk a színpadon. A kamaraszín-
ház Trianon tragédiáját, annak következményeit mélyíti, az állami elnyomást
taglalja, ahogyan megírták, nyíltan, szokatlan nyíltsággal. Én, a sok vihart,
züllést átélt öreg színházi róka halkan megjegyzem, hogy végre egy elõadás,
amely szörnyû dúlást vitt véghez lelkünkben“. (Hét Nap: Barácius Zoltán)

„A Kende Ferenc emlékiratai alapján készült mû ijesztõ hasonlóságot mutat
a közelmúlt eseményeivel és a Délvidék jelenével. Nem változott sem a szerb
kisebbségi politika, janicsár magyarból sem lett kevesebb.“ (Magyar Nemzet:
Varga Klára)

„Hogyan lehet az országtól idegen uralom, ha úgy tetszik, elnyomás alatt
magyarnak maradni? Felejthetetlen élményt nyújtottak Andrási Attila ren-
dezésében a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának
színészei.“(Magyar Demokrata: Szentei A.)

„A megtörtént eseményekre és egy szabadkai magyar polgár naplójára
támaszkodó darab a maga nemében eddig egyedülálló. Trianonról, a
Délvidék szerb bekebelezésérõl, majd 1941-es felszabadításáról szól, de per-
sze nem csak errõl. Életszerû és -szagú mester munka, amely megmutatja
erényeinket és esendõségünket, nemzeti karakterünk napos és árnyékos
oldalát egyaránt. Kendõzetlenül beszél arról, amirõl évtizedekig tilos volt, és
amirõl a budapesti média zöme hallgat ma is: a magyarság 85 éve tartó
szisztematikus üldözésérõl. A címválasztás nem véletlen: 1918 õszén,
Halottak napján vonultak be a szerb megszállók Kosztolányi városába, majd
1941 tavaszának Virágvasárnapján tértek vissza a honvédek egyszerre
zokogó és nevetõ, táncoló, ujjongó szabadkai polgárok ezreitõl köszöntve.
Mindez Szabadka és a Kárpát-medence egyik legjobb magyar színész
gárdájának tolmácsolásában.“(www.kettosallampolgarsag.hu: Molnár Balázs)

„Hogy mi a titka az MKUK sikerének, azt azok tudják igazán, akik már látták
õket játszani. A délvidéki társulat, amely a magyar történelem huszadik
századi sors fordulóit dolgozza fel, olyan soha nem látott kettõs áthallásokat
produkál a színpadon, amik pártállásra, vallásra való tekintet nélkül minden
magyar ember számára szívbe markoló, a szó legrealistább, minden
pátosztól mentes értelmében. Aki ott volt 2004. december 7-én a Halottak
Napjától Virágvasárnapig címû darab elõadásán, az egy életre megtanulta, mi
az, földbe gyökerezett lábbal állni egy kis színpad elõtt, és sokadmagával
sajgóra tapsolni a tenyerét. Állni egy megbonthatatlan üvegfal mögött, ame-
lyen túl látszatra ugyanolyan emberek állnak, mint õ, és mégis mások, mert
hiába a taps, a vágy: a színpadon, megdicsõülve egy másik Magyarország
tagjai állnak.“ (Magyar Nemzet)

IDÉZETEK

„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendõt,
Megbûnhõdte már e nép
A múltat s jövendõt!“
A Himnusz e nyolc sorával
Kezdem e versemet,
Ahhoz fohászkodva, 
Ki védi lelkünket.
Olyan régen tépi már
Balsors a nemzetet, 
Meddig tart még a szenvedés,
Vajon ki mondja meg?
Azt bünteti, kit szeret,
Másképp õ nem is tehet,
Miért a bûnhõdés, 
E nemzet mit vétkezett?
„Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép"
Síkra lépett e nemzet is
De vérfürdõ követte tettét.
„Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítõ ereje."
De akkor öröködbe, Uram,
pogányok jöttek,
meggyalázták körét
szent küszöbödnek.
Kezök a a város falára vetették,
utcáink sorát siralommá tették.
És hogy folyt a vér ottan
a szent, drága
kövér patakokban
mint a víz árja.
Kõvé dermedtünk
a nagy öldöklésre
és nem maradt szívünk
méltó temetésre.
„Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendõt!"
De azért „Légy híve
rendületlenûl
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetõd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
A nagy világon e kivûl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell."

Vadady Gáborné,
Nagyenyed, 2013. október

u.i. Az „56-os“ forradalomnak fültanúja
voltam. 22 évesen a Kossuth Rádión
hallgatva az eseményeket, Anyámmal,
Apámmal együtt sírtunk november elején
is, mikor mondták, hogy gyertyákat tettek
az utcán elesettek és el nem temetett
halottakra. Abban az idõben csak két
rádió volt a közéletben. Sokszor átjöttek
a magyar szomszédok és együtt hallgat-
ták az akkor világbajnokságot is (futball).
Még a falu református papja is itt volt.

Osztálytalálkozó
2013. október 26-án tartottak az 1983-ban

végzett általános iskolai diákok évfolyam-
találkozót. Mint minden ilyen találkozó, nagy-
szerûen sikerült, sokan elmentek az össze-
jövetelre a volt diákok és tanárok közül is.

Egy-egy ilyen alkalom jó alkalom arra, hogy
lássuk bebizonyosodni azt, hogy hál’Istennek
mindazon volt diákok is tudnak bizonyítani,
akiknek az iskolában anno nemigen sikerült,
ám az ÉLET iskolájában õk is boldogok, sike-
resek tudnak lenni!

Kellenek ezek az alkalmak a szürke hétköz-
napokban! Összejönnek, beszámolnak egy-
másnak a volt barátok, osztálytársak; elmond-
ják a történteket,  aztán mindenki szalad
tovább. Minden találkozón mindnyájan ugyan-
ezt tesszük. Megállunk, megfogjuk egymás
kezét, egy kicsit beszélgetünk, felidézzünk a
múltat, megmutatjuk a fotókat, felfrissülünk,
nevetünk, s futunk tovább.

Meghívást kaptam én is, mint volt tanár.
Sajnos most lázas beteg lettem, nem tudtam
elmenni erre a találkozóra, így most az újság
adta lehetõséget kihasználom, és minden volt
diáknak további sok sikert kívánok! 

Kívánom, hogy erõben, egészségben foly-
tassák azt az életutat, amit választottak, de
arra is biztatom õket, hogy soha nincs késõ!
Bármikor lehet tanulni, új munkát keresni, új
erõvel nekifogni bárminek!

Az Isten éltessen minden diákot és  tanárt!
Szeretettel: Czinege Edit

„Éveket felejteni 
egy pillanat,

De vannak pillanatok,
Melyeket évek hosszú

során
Sem lehet elfelejteni.“

(Shakespeare)

Nemzeti ünnepünk alkalmából az országos
rendõrfõkapitány tárgyjutalom elismerésben
részesítette Madari Róbert rendõr alezredest,
a Bûnügyi Igazgatóság, Bûnmegelõzési
Osztályának kiemelt fõelõadóját. Madari Róbert
egyben a lakiteleki Polgárõrség elnöke is.
Gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

Akire büszkék vagyunk!
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A rezsicsökkentéssel összefüggésben a fogyasztóvédõk is ellenõrzik a szolgáltatókat

A kormány rezsicsökkentési programjával összefüggõ, a Kormányhivatalt és a
Fogyasztóvédelmi Felügyelõségét érintõ feladatokról, illetve az eddigi tapasztalatokról tartott
sajtótájékoztatót dr. Kerényi János kormánymegbízott és dr. Horváth Zsuzsanna, a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségének igazgatója. Tájékoztatójukon
elhangzott, hogy Bács-Kiskun megyében valamennyi közüzemi szolgáltató eleget tett rezsicsökkentési,
illetve az azzal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének.
Dr. Kerényi János kormánymegbízott emlékeztetett arra, hogy 2013. január 1-jétõl a villamos energia, a
földgáz és távhõ díját tíz százalékkal mérsékelte a kormány. Július 1-jétõl csökkent a víziközmû szolgáltatás,
a szemétszállítás, a kéményseprés és a palackos gáz ára is. Novemberben a villany, a vezetékes gáz és a
távhõszolgáltatás területén további, több mint tizenegy százalékos rezsicsökkentés következik. Mindez egy
négytagú család esetében éves szinten nyolcvan-százezer forint megtakarítást eredményezhet.
Bács-Kiskunban valamennyi közüzemi szolgáltató eleget tett rezsicsökkentési valamint tájékoztatási

kötelezettségének. Az értesítettek azonban sok esetben nem tudták értelmezni a számlát, ezért a felü-
gyelõséghez fordultak. Dr. Horváth Zsuzsanna hozzátette: továbbra is várják a fogyasztók észrevételeit.
A fogyasztók kérdéseikkel, észrevételeikkel és esetleges panaszaikkal a Bács-Kiskun Megyei
Fogyasztóvédelmi Felügyelõséghez fordulhatnak, levélben a 6001 Kecskemét, Pf.: 209. levelezési
címen, elektronikus levélben a fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu e-mail címen, telefonon a  06-76-481-
405 telefonszámon vagy személyesen a 6000 Kecskemét, Klapka utca 34. szám alatti kirendeltségen.

Park rehabilitáció Lakiteleken! 
Projketötlet-gyûjtés!

Zöldövezet program 2013 pályázat keretében

A Lakiteleki Faluszépítõ Egyesület a lakosság részérõl eddig beérkezett jelzések
alapján pályázatot nyújtott be az Ökotárs Alapítványhoz.

Az elképzelések szerint Lakitelek központjában, az egymás mellett lévõ intézmények
(óvoda, iskola, orvosi rendelõk, posta, bank, polgármesteri hivatal) elõtti, apró, széttagolt,
gyéren parkosított közterületeket, apró parkokat egybeolvasztva és a Mûvelõdési ház
illetve a Polgármesteri Hivatal parkjához kapcsolva gyönyörû közösségi funkciójú, ún.
sétálóutca és rendezvénykert kerülne kialakításra, mely azontúl, hogy hangsúlyosan
kijelöli a település eddig nem létezõ központját, funkcionálisan is összekapcsolja a
település közintézményeit. 

A jelenlegi pályázati forrásból közel 4000 m2-nyi park rehabilitációjában jelentõs
szerepet kapnának a már meglévõ, idõsebb, árnyat adó fák. A tájidegen (akác, stb.) fák
kivételre kerülnének, õshonos cserjék ültetésére, fûtelepítésére kerülne sor, így a szel-
lõsebb, de árnyékot adó fák alá rönkfából készített padokat, asztalokat lehetne elhelyezni,
hogy az idõsebb generáció is szívesebben mozduljon ki otthonról. Sütögetõ-bográ-
csozóhely kijelölésével, szeméttárolók, kerékpártárolók elhelyezésével kiváló helyszínt
nyújtana a piknikezéshez, baráti találkozásokhoz a fiatalabb generáció részére is. 

A Polgármesteri Hivatal illetve a Mûvelõdési Ház mellett található park rehabilitációjával
közvetlen kapcsolat érhetõ el a település fõutcájával. A park megújítása során elgon-
dolkodtunk a helyi fiatalok igényeirõl is. A kamaszok szeretnek csoportosan beszélgetni,
zenélgetni ezért nekik is szeretnénk egy kis kultúrterületet kialakítani, ahová elhúzódhat-
nak. A Mûvelõdési ház mindezekhez megfelelõ hátteret tud nyújtani a vizesblokkjaival,
büféjével.

Ezt az elképzelést az Ökotárs Alapítvány támogatható ötletnek értékelte, így az Egye-
sület 2014. január 6-ig pályázatott nyújthat be a már konkrét tervvel és költségvetéssel.

Ennek elkészítéséhez kérjük a civil szervezeteket, hogy a mellékelt rajzon illetve írás-
ban is küldjék meg részünkre a javaslataikat 2013. 11. 06-ig. Szeretnénk, ha a megújult
közterületet mindenki szívesen használná és magának érezné.

Olyan ötleteket várunk, hogy milyen õshonos növényeket (fák, cserjék, fûszernövények,
fûmag), milyen köztéri elemeket (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely, ágyások, pergola,
pagoda, madárodú, kerékpártároló, hulladékgyûjtõ edények) szeretnének látni a
Polgármesteri Hivatal, mûvelõdési ház és a 280/21 hrsz.-ú területeken. Milyen közösségi
funkcióknak örülnének, és azok hol legyenek kialakítva. Milyen közösségi eseményeket
szeretnének megvalósítani a területeken.

A kézzel írt feljegyzéseket és rajzokat kérjük Pajer Mónika vagy Varga Zoltán részére
eljuttatni.
Kérjük, hogy a munkában résztvevõ alapítványok és egyesületek készítsenek jelenléti ívet
és fényképeket az ötletelésrõl, melyeket szeretnénk a pályázathoz csatolni.

A beérkezõ javaslatok és ötletek alapján készül egy koncepcióterv, melyet a 2013.
novemberi közmeghallgatás keretében ismertetnénk a lakossággal.

Pajer Mónika – környezeti nevelési szakértõ;  06-20-385-7490; e-mail: kornyezet@lakitelek.hu
Varga Zoltán – titkár, Lakitelek Önkomrányzata; 76/449-011;  e-mail: titkarsag@lakitelek.hu

50 éves a lakiteleki Mûvelõdési
Ház!
Programsorozat, 2013. 

November 7. Megemlékezés az átadásról, a kiállítás megny-
itója

A névadó, Petõfi Sándor versei hangzanak el
„50 év“ sorozat

Gyöngyösi Györgyre emlékezünk
Vendég: Lezsák Sándor tanár, országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés alelnöke

Polyák Albert, a Közmûvelõdési Intézet munkatársa, Gyöngyösi
György volt munkatársa

Tóth Sándor, volt mûvelõdési ház igazgató,Gyöngyösi György 
volt munkatársa

Czinege Edit, tanár, képzõmûvész, volt könyvtáros, Gyöngyösi
György volt munkatársa

November 10. Vetítés a mozi teremben
Csiky Gergely: A nagymama c. mûvének színpadi elõadása 2010-bõl a
lakiteleki színjátszók elõadásában, felvételrõl

November 15. „50 év“ sorozat
Vendég: Tóth Sándor, a mûvelõdési ház volt vezetõje

Balla Mária, a mûvelõdési ház volt munkatársa
valamint Tóth Sándor meghívott vendégei…

Ping-pong verseny, beszélgetés

November 17. Vetítés a mozi teremben
Hippolyt a lakáj c. mûvének színpadi feldolgozása 2012-bõl a lakiteleki
színjátszók elõadásában, felvételrõl

November 22. „50 év“ sorozat
Vendég: Vargáné Darabos Márta, a mûvelõdési ház volt vezetõje

Ifjúsági klub tagjai
A Lakiteleki Színjátszó Kör
valamint Vargáné Darabos Márta vendégei…

November 24. Vetítés a mozi teremben
Liliomfi c. mûvének színpadi feldolgozása 2013-ból a lakiteleki színjátszók
elõadásában, felvételrõl

November 29. „50 év“ sorozat
Vendég: Dávid Orsolya, a mûvelõdési ház volt vezetõje

Buda Ádám énekmondó
valamint Dávid Orsolya vendégei…

November 30. A Magyarkanizsai Udvari színház elõadása a
színházteremben

Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház –  DECEMBER

December 7. Adventi Udvar az Általános Iskola udvarán
Örömkoncert a mûvelõdési házban 18.00 kezdettel

December 13. Luca-napi táncház a Szivárvány Óvodában

December 14.

December 21. Falukarácsony a mûvelõdési házban

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!
Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a részletekrõl! 

Nézzék a honlapokat is!



„Sose hagyj figyelmen kívül egy olyan embert, 
Aki szeret, akinek hiányzol, és aki vigyáz rád, 
Mert egy nap  Felébredsz az álmaidból
És rájössz, elvesztetted a holdat, 
Miközben a csillagokat számoltad“

Kedves Olvasó! E M L É K E Z Ü N K ….

Hamarosan november 2-át írunk. Halottak Napja. A
kegyelet, az emlékezés, a szeretett személy elvesztése
miatti fájdalom újra élése tölti ki ezt a napot. Újra élünk szép
és fájdalmas pillanatokat. Emlékezünk és gyertyát gyújtunk. 

Az Idõsek Otthonában még fájdalmasabb ez. Senki nem
tudja hány nap az élete. Idõs korban, a pillanatokban élünk
és minden reggel,  mikor felkelünk, egy újabb csoda, egy
esély arra, hogy még egy kis öröm, egy kis szépség,
napfény és szeretet lesz amit megélhetünk. 

A hívõ ember elfogadással éli meg az elmúlás gondolatát.
Közösen emlékezni, együtt lenni: átsegít a félelmeinken. 

Az intézményben „Kegyeleti Emléknapot“ tartunk
október 30-án délelõtt 10 órakor.

Emlékezünk és gyertyát gyújtunk minden volt lakóért,
mindenkiért aki az intézményben élte élete utolsó idõsza-
kát, akinek nõvérkéink az utolsó percekben fogták a kezét,
megsimogatták az arcát, akik mellett ott álltak a végsõ, min-
dent megváltó pillanatban. 

Emlékezzünk rájuk, és õrizzük emléküket. 
Nyugodjanak békében! 

1992-2013 között az intézményben élték életük
utolsó idõszakát, és innen indultak utolsó útjukra: 

Kiss Istvánné, Tombácz Antalné, Mata Lászlóné,
Dobos Andrásné, Kiss Imréné, Túri Péterné, Búzás
Józsefné, Torkos Béláné, Pécsi Mihály, Kökény
Istvánné, Fehér Sándorné, Horváth Julianna, Laczkó
Sándorné, Cseh Sándorné, Prohászka Józsefné, Vincze
Istvánné, Vajda Jánosné, Papp Sándorné, Ivicz
Józsefné, Sváb Kovács Dánielné, Harsányi Mihályné, R
Szabó Istvánné, Sziget Sándorné, Gulyás Kálmánné,
Zámbori Jolán, Pásztor Kálmánné, Kakó Miklósné,
Polyák Pál, Kelemen Lajosné, Ráckövi Árpádné, Lévai
István, Örvösi Jánosné, Gálfi Mihályné, Molnár Imréné,
Seres Mária, Bolesza Balázsné, Magyar János, Miskolczi
Tibor, Szabó Ferencné, Szabó Józsefné, Temesvári
Gézáné, Varga Istvánné, Kutasi Ferenc, Kutasi
Ferencné, Bódi Károlyné, Beke István, Csille Lajosné,
Magyari Zoltán, Széplaki Jánosné, Vígh Andrásné.

Kegyelettel emlékezünk lakóink elhunyt hozzátar-
tozóira, emlékezünk mindazokra, akik hozzánk, ellá-
totti körünkbe tartoztak és már nincsenek velünk.

„Viszontlátásra: mondom mégis, mégis. 
Viszontlátásra – holnap. 
Vagy ha nem holnap, – hát holnapután. 
Vagy ha nem akkor – hát majd azután. 
És ha aztán sem – talán egy év mulva. 
S ha még akkor sem – hát ezer év mulva. 
Viszontlátásra a földnek porában, 
Viszontlátásra az égi sugárban. 
Viszontlátásra a hold udvarán, 
Vagy a Tejút valamely csillagán.“

………………………………………………………………

S Z É P Ü L Ü N K….
Csodálatosan szép, új nappali intézményünk kivitelezési

munkái befejezõdtek. A berendezés, a takarítás hiányzik és
kitárhatja kapuját. A megnyitás pontos idõpontjáról

értesítéssel leszünk a lakitelek.hu, a lakitelekma.hu,
weboldalakon, plakáton és szórólapon. Bízunk abban, hogy
sokan meglátogatnak bennünket, hogy eljönnek beszélget-
ni, kikapcsolódni és velünk örülnek az intézmény
fejlõdésének, fejlesztésének, annak, hogy szebb és jobb
körülmények között tudunk segíteni, tudjuk ellátni azokat,
akik erre igényt tartanak.  

………………………………………………………………

Ü N N E P E L Ü N K
November 12 -e  A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

Köszönöm Munkatársaim helytállását, azt, hogy hitval-
lásuk a segítés, a gondoskodás! Köszö-nöm azt, hogy
munkájuk iránt elhivatottak. Köszönöm azt, hogy szívvel-
lélekkel végzik munkájukat, hogy vigyáznak a rájuk
bízott emberekre. 

Kívánok sok erõt, kitartást a munkájukban és azt, hogy
idõs napjaikban legyen részük abban a gondoskodás-
ban, amellyel most õk fordulnak ellátottjaink felé. 

………………………………………………………………

K Ö S Z Ö N E T E T  M O N D U N K
Többen fordultak ismét felénk,

adtak ajándékokat, adományokat –
amelyet tovább osztottunk ellátotti
körünkben, vagy idõseink örülhettek
neki. Hálás szívvel mondunk
köszönetet Nagy Mihálynénak,
Kovácsné Pásztor Évának, Németh
Jánosnénak, Bodor Csillának,
Ganglné Kovács Teréznek, Gyulai

Antalnénak Csoma Sándornénak és férjének. 
Nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltak ránk, hogy

jószándékkal, szeretettel segítettek, hogy   s e g í t h e s-
s ü n k, abban,  hogy szebbé varázsoljuk egy-egy ember
életét, hogy könnyebbséget nyújtsunk a napi nehézségek
elviselésében. 

………………………………………………………………
Kívánok Lakóink és Dolgozóink nevében jó

egészséget, minden jót – minden Kedves Olvasónak!
......................................................................................

Meglepetés, mely késõbb érkezett:

Az Univer Cégcsoport alapításának 65. évforduló-
ja alkalmából – gyönyörû égetett kerámia képpel,
díszdobozban – kedveskedett az Univer a nyugdíjas
dolgozóinak, megköszönve a munkájukat. 

Intézményünkbe Tubak Vilmosné Etelka hozta el 3
volt Univer dolgozónak: Punyi Ilonka néninek,
Hegyiné Erzsike néninek, és Szentirmayné Margitka
néninek az ajándékot. 

Hálásak vagyunk a meglepetésért, ami könnyekig
meghatotta a megajándékozottakat. 

Gratulálunk és példaként állítjuk az Univert, mivel
gondol azokra az idõsekre, akik munkájukkal építették
egy sikeresen mûködõ cég  „falait“. A jelkép, ahogy
Etelka néni elmondta, érzékelteti a megbecsülést: Egy
fa, amely egy kollektívát, az összetartozást mutatja.
Minden ága, apró gallya egy-egy ember, a munkájával,
amelytõl, fejlõdött, naggyá nõtt az Univer. 

Továbbiakban is sok sikert kívánunk a
mûködésükhöz, és köszönjük a megemlékezést.

LAKITELEKI    ÚJSÁG október6

Mindennapi életünk  a Gondozási Központban…
– szerkeszti: Tigyi Istvánné intézményvezetõ

Zöld dZöld dolologog......
Nemrég egy szupermarketben vásároltam,

amikor a fiatal pénztáros hölgy azt javasolta
nekem, ...hogy „inkább a saját táskáimat használ-
jam, mert a mûanyag zacskó nem környezetbarát.“
Bocsánatot kértem, és elmondtam neki, hogy „az
én idõmben nem volt még ez a zöld dolog“. A
hölgy azt válaszolta, hogy „azért van ma ezzel
problémánk, mert az Önök generációja nem
törõdött eléggé azzal, hogy a környezetet megóvja
a jövõ nemzedékének".

Elgondolkodtam. Annak idején tényleg nem
volt még ez a „zöld dolog“. De akkor mink volt
helyette? Nos, leírom, hogy mire emlékszem…

*Annak idején visszavittük a tejesüvegeket,
üdítõsüvegeket és sörösüvegeket a boltba. A bolt-
ból visszakerültek az üzembe, ahol mosás és ste-
rilizálás után újratöltötték. Így voltak mindig újra-
hasznosítva... Nem neveztük „zöld dolog“-nak... 

*A lépcsõn gyalog jártunk, mert nem volt mozgó-
lépcsõ minden boltban és irodaházban. Gyalog
mentünk a boltba, nem pattantunk be az autóba!
Nem neveztük „zöld dolog“-nak!

*Annak idején kimostuk a gyerekpelenkát, mert
nem volt eldobható pelenka! A ruhát a szárító-
kötélen a szél- és a napenergia szárította! Nem volt
áramot zabáló szárító masinánk, mosógép is csak
felnõttként!  A gyerekek a testvéreiktõl örökölt ruhák-
ban jártak, nem kaptak mindig vadonatúj göncöket,
de nem neveztük mi ezt akkor „zöld dolog“-nak.

*Annak idején egy tévé volt egy háztartásban,
nem pedig szobánként. A konyhában kézzel
kavartuk az ételt, mert nem volt elektromos
gépünk, ami mindent megcsinál helyettünk. 

Ha törékeny tárgyat akartunk postán küldeni, régi
újságpapírokba csomagoltuk, hogy megvédjük,
nem pedig buborékfóliába; az újságpapírt
aztán elégettünk a cserépkályhában. 

Annak idején nem használtunk benzinmotoros
fûnyírót. A füvet emberi erõvel hajtott tologatós
fûnyíróval nyírtuk. A munka jelentette számunkra a
testmozgást, ezért nem kellett fitnesztermekbe jár-
nunk, hogy árammal mûködõ futópadon fussunk.
De hát mi ezt nem neveztük „zöld dolog“-nak!

*Ivókútból ittunk, ha szomjasak voltunk, nem vet-
tünk mûanyag palackos vizet, valahányszor inni
akartunk. Nem folyattuk állandóan a meleg vizet,
mert a fürdõszoba-hengerben melegített vizet nem
pocsékolhattuk, hogy mindenkinek jusson... 

A tollakat újratöltöttük tintával, ahelyett, hogy
mindig új tollat vettünk volna... A borotvában csak
a pengét cseréltük, nem dobtuk el a teljes borotvát
csak azért, mert a pengéje életlen lett. De hát nem
neveztük mi ezt „zöld dolog“-nak...

*Annak idején az emberek buszra szálltak, a
gyerekek biciklivel, vagy gyalog mentek iskolába.
Egy szobában egyetlen konnektor volt. Nem is volt
szükségünk egy rakás konnektorra, hogy több
tucat készüléknek áramot biztosítsunk. És nem
volt szükségünk számítógépes kütyüre és az
ûrben keringõ mûholdaktól érkezõ jelekre ahhoz,
hogy megtaláljuk a legközelebbi pizzériát... 

Sorolhatnám...
Hát nem szomorú, hogy a mostani generáció

arra panaszkodik, hogy mi öregek milyen pazarlók
voltunk, csak mert ez a „zöld dolog“ még nem
létezett annak idején?   Egy nagymama a múltból!



Kedves Olvasóink!

Az iskolai oldalra gyermekek beszámolóiból, írásaiból gyûjtöttünk egy
csokorra valót. Fogadják szeretettel!

Így nyilatkoztak a 4. c osztályos tanulók a negyedik évfolyamos élményeikrõl:

„Én nagyon szeretem az iskolát. Az épület nagyon megváltozott: újak lettek az ajtók, az
ablakok, az egész iskola. Van új tantárgy, az informatika; ennek nagyon örültem. Újra
járunk lovagolni, úszni. Kedvesek és segítõkészek az új tanárok. Nagyon szeretek ta-
nulni. Alig várom, hogy kezdjük az új évet!“ Rádi Dominika Jázmin 4. c

„Negyedik osztályos lettem. Nagyon jó ez az érzés, mert a negyedik osztály nem csak
azzal jár, hogy én vagyok a legnagyobb az alsós tagozatban, hanem nagyobb tiszteletet
is kapok. De miért tisztelnek a kisebbek? Talán azért, mert a negyedik osztályos
gyerekek többet tanultak, tapasztaltabbak. Az új tantárgy az informatika nagyon tetszik,
mert Anti bácsi humoros tanár.“ Turza Dániel 4. c

„Én azt szeretem a negyedik osztályban, hogy van informatika óra is. Nagyon örülök
annak is, hogy újra van lovaglás és úszás. Imádom a lovakat, fõleg Apacsot, mert rajta
szoktam lovagolni. Jók az úszásórák is, mert sokat versenyezünk és jókat játszunk. Én
a tanárokat is szeretem, sok jót és újat tanulok tõlük.“ Molitor Lajos 4. c

A zongoramûvész
Az Eötvös Iskolában szeptember 23-án egy híres zongoramûvész, Fülei Balázs jött.
Sok zeneszerzõt mutatott be nekünk, akik népdalokat gyûjtöttek. Gyönyörûen játszott a
zongorán, és nagyon beleélte magát a dalokba. Egyszer csak kihívott a zongorához és
el kellett játszani nekem meg Petinek a vihart és a szép idõt a hangszeren. Peti volt a
szép idõ, én a vihar, a zongoramûvész meg a hajó a tengeren. Balázs bácsi a híres
emberekrõl azt is mesélte, hogy hogyan írták át zongorára a különbözõ mûveket. Az
interaktív táblán képeket mutatott és népdalokat játszott le. Mutatott olyan dallamot és
olyan szerzõt is, akik még a szépszüleim elõtt éltek. Szerintem nagyon szép és jó volt.
Nekem nagyon tetszett. Mengyán Máté 5. b

Comenius pályázatot nyertünk!

A tavalyi évben, iskolánkban elsõként
pályáztunk Comenius programra, és szeren-
csésen meg is nyertünk egy két éves
nemzetközi iskolai együttmûködésre szóló
pályázatot, amely 2013-2015 között valósul
meg. A két magyar iskola – a Bõcsi Általános
iskola és a Lakiteleki Eötvös Iskola – nyert
támogatást közös programokra Svédország,
Portugália, Hollandia, Csehország, Lengyelország egy-egy általános iskolájával A téma
a környezetvédelem, a projekt neve WASTE, ami egy mozaikszó: „World Ask for Sus-
tainable Treatment Efforts“, azaz „a világ várja, hogy erõfeszítéseket tegyünk a fenntart-
ható fejlõdés érdekében“. A projekt folyamán sok érdekes tevékenységet fogunk meg-
valósítani: filmet készítünk egy környezetvédelmi problémáról, dalokat adunk elõ a ter-
mészetrõl, meglátogatunk újrahasznosító üzemeket, alkotó pályázatot hirdetünk meg, stb.

Ez a projekt annyiban más, mint az eddigiek, hogy ezeket a tevékenységeket a part-
neriskoláinkkal együtt valósítjuk meg. Sok mindent egy idõpontban csinálunk majd
Európa 7 különbözõ pontján! Mindeközben idõnként partnertalálkozókat szervezünk,
ahová az iskolánk képviselõi (diákok és tanárok) is kiutazhatnak. Az utazásokat a
következõ sorrendben szervezzük meg:
Svédország, Göteborg: 2013. október 15-19.
Hollandia: 2013. december 1-4. 
Portugália: 2014. február
Csehország: 2014. május
Magyarország, Bõcs: 2014. október
Magyarország, Lakitelek: 2015. március
Lengyelország: 2015. május

A pályázatban 24 ember utaztatását vállaltuk,
de igyekszünk minél több tanulót bevonni
valamelyik utazásba. Elõnyben részesítjük az idõsebbeket és az idegen nyelvet jól
beszélõket. Vass Anikó koordinátor

Svédországban jártunk

„A WASTE project keretein belül néhányunkat az a megtiszteltetés ért, hogy Göte-
borgba, Svédország második legnagyobb városába utazhattunk. Hihetetlen élmény volt!
Minden percét élveztük az indulástól a visszaérkezésünkig. A négy tanár és a négy ta-
nuló: Osadebe-Kiss Erzsébet, Szelesné Kása Ilona, Vass Anikó és Kenderesi István,
valamint Rozsnyói Réka, Tombácz Adél, Sütõ Benedek és Varga Gergõ voltak. 

Október  15-én délelõtt utaztunk fel a Liszt Ferenc repülõtérre. Elbúcsúztunk a szülõk-
tõl, feladtuk a nagyobb csomagjainkat, megnézték az úti okmányainkat. Az ellenõrzés-
nél még a cipõinket is le kellett venni! Így mehettünk át az ellenõrzõ kapun. Egy órányit
várakoztunk, majd eljött a pillanat, hogy kinyitották a kaput. Mi – a gyerekek – futottunk,
hogy olyan helyet találjunk a gépen, ami az ablak mellett van. Sikerült jó helyre leülnünk.
A társaim és én most utaztunk elõször repülõgéppel. Nagyon izgatottak voltunk. Egy ki-
csit féltünk is a fel- és leszállástól. Meglepõ volt az emelkedés, de a feltáruló látvány, a
felhõk, az alattunk elterülõ települések, hegyek minden rossz érzésünket feledtették.
Nagyon figyeltünk, hogy megértsük a vezetõ légiutas-kísérõ angol nyelvû mondatait. 

Két órahossza múlva földet értünk, ahol már vártak ránk. A gyerekek családoknál, a
tanárok egy szállodában voltak elszállásolva. Elõször a fiúkért jött egy velünk egyidõs
fiú, akinek Anas volt a neve. A lányokért egy Mathilda nevezetû svéd lány jött. Gyorsan
vissza kellett érni az esti diszkóba. 

Az különösen tetszett, hogy villamossal el lehet jutni Göteborg minden részére. Érvényes
a bérlet villamosra, buszra és még a helyi szigetekre tartó hajókra is. Mi is villamossal
utaztunk haza, azaz az ideiglenes szállásunkra. Mathilda családja nagyon kedves volt
velünk. Az anyukája, Lotta és a testvére Marcus is örült nekünk. Nagyon jól aludtunk és
eleget is, mert az iskola ott csak fél 9-kor kezdõdik. Bár egész nap az iskolában vannak
a gyerekek. Minden reggel fél 8-kor reggeliztünk. Lotta még kenyeret is sütött nekünk!

Szerdán reggel találkoztunk a fõszervezõvel, Tinával. Mindenkinek adott egy egyen
pólót és elmondta a csoportbeosztást.  Ezt a délelõttöt az iskolában töltöttük. Használt
papírból (újságok) készítettünk újrapapírt, amit színeztünk, sõt fel is díszítettünk növényi
részekkel vagy fonalakkal. Ezután vizet tisztítottunk. Angol nyelvi óra következett, tehát
angol-svéd volt a beszélgetés nyelve, hogy egy kicsit megismerhessük egymást.
Csoportokban dolgoztunk. A tanár úr még gitározott is, egy svéd dalt is énekeltünk. Majd
az iskolai menzán ebédeltünk.  Furcsa volt, hogy nem esznek levest, de finom ételek
közül válogathattunk.

Ebéd után egy UNIVERSEUM nevû épületbe mentünk villamossal. Elõször egy
elõadást hallgattunk (angol nyelven) és néztünk meg kígyókról, azután körbe mentünk
az emeleteken. Láttuk a trópusi erdõ, a tenger, a tajga élõvilágát. Volt olyan része az
épületnek, ahol logikai, technikai, ügyességi játékokkal foglaltuk el magunkat. A nap
végére jól elfáradtunk és hazamentünk. Mathilda fõzött vacsorát. Istenien fõzött!
Mindenkinek ízlett.

Csütörtökön egy hulladékgyûjtõ vállalathoz vitt el bennünket két autóbusz.  Bemutat-
ták, hogyan válogatják szét, hasznosítják újra a beszállított hulladékot. Még el is adják
azokat a tárgyakat, amik jó állapotban vannak. Megkínáltak bennünket süteménnyel és
egy különleges, összecsukható, újra hasznosított mûanyag poharat is kaptunk.

Délután ASPERÖ-szigetre utaztunk hajóval, ahol Tina is él. Egyetlen autót sem lát-
tunk. Nyugalom és csend volt mindenütt. Hihetetlenül szép volt a sziget. Csapatokban
játszottunk egymás ellen, eveztünk, horgásztunk majd kvíz séta következett a sziget
körül. A magyarok a svédek csapatával játszottak egy viking játékot. Mi nyertünk.

A pénteki napot szintén az iskolában töltöttük. Este bemutatkoztak az országok.
Hagyományos öltözékben táncoltak, énekeltek. Mi egy kisfilmet vittünk, amelyet Belicza
Bandi bácsi készített Magyarországról, Budapestrõl, Lakitelekrõl. Angolul mondtuk el,
hogy mit láthatnak a képeken. Táncoltunk is, amit Sallainé Gyõri Csilla néni tanított meg
nekünk. Nem volt egyszerû dolga velünk. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket,
mert nagy sikerünk volt. Állva tapsoltak nekünk. 

Ezen az estén a szülõk svédasztallal vártak minket: még rénszarvas fasírtot is ehet-
tünk. Szombaton mi már a bõröndjeinkkel együtt indultunk városnézésre. Egy idegen-

vezetõ néni minden érdekeset elmondott nekünk a buszon Göteborg
történelmérõl, a látványosságokról. 

Visszafelé úton, mivel már este volt, gyönyörûen látszottak a
települések fényei, a Hold, a hajók fényei a repülõ ablakából.
Elképesztõ látvány tárult a szemünk elé!

Nagyon jó volt külföldön lenni, Göteborgban, de már nagyon hiány-
zott a családunk és Lakitelek is. Úgyhogy boldogok voltunk, amikor
hazaérve megölelhettük szüleinket és testvéreinket.“ 

Rozsnyói Réka, Sütõ Benedek,Tombácz Adél, Varga Gergõ 

Egy másik csoport Erdélyben járt táncolni, 
az õ beszámolójukat, valamint néhány fotót 

– a  fent említett rendezvények közül – a lap 13. oldalán találhatják.

ISKOLAI HÍREK – szerkeszti: Olajos István igazgató
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Mit tanít a katolikus egyház
Mindenszentek ünnepérõl és

Halottak napjáról?

Mindenszentek fõünnepe méltatlanul el
van ferdítve, ki van forgatva, össze van keverve a
Halottak napjával. Ha megkérdeznénk az
embereket, a templomba járókat is, hogy mi ez
az ünnep, szinte biztos, hogy mind azt mondaná,

hogy ezen a napon a halottakra emlékezünk. Pedig ennek az ünnepnek a
temetõhöz és a halottakhoz semmi köze sincs. A holtakra, a halálra
november 2-án emlékezünk, halottak napján.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a mai ünnep egy örömünnep. Azokat
a szenteket – minden szentet – ünnepeljük, akik eljutottak életük, és minden
emberi élet végsõ céljára, az örök boldogságra Isten örök Országába. Mert
ezek a szentek is az Egyház tagjai. Az Egyház ugyanis nemcsak a földön élõ
valóság, hanem három része van.

Az elsõ része az úgynevezett küzdõ Egyház. Ez a tulajdonképpeni
földi Egyház. Küzdõnek nevezzük, mert mi itt a földi életben küzdünk az
ördög cselvetései, a bûnök és az élet számtalan vihara között az örök
életre eljutni. 

Az Egyház másik része a szenvedõ Egyház. Ezt az Egyházat a
tisztítótûzben szenvedõk alkotják. Õk is az örök élet részesei már, hiszen a
tisztítótûz után Isten Országába jutnak, csak még vezekelniük kell bûneikért.

Az Egyház harmadik része a megdicsõült Egyház. Ezt a szentek
alkotják, akik eljutottak már Isten örök Országába.

Az Egyháznak ez a három szintje szüntelen élõ kapcsolatban van egy-
mással. A küzdõ és a megdicsõült Egyház szüntelen könyörög a szenvedõ
Egyházért, hogy a tisztítótûz ideigtartó büntetésétõl mihamarabb megsza-
baduljanak. A megdicsõült Egyház pedig – a szentek – közbenjárnak értünk.

A mai nap az ünneplés napja. Azokra az emberekre emlékezünk, akik
megmutatták az utat, hogy igenis el lehet jutni az örök életre a Krisztus által
meghirdetett élettel, s egyáltalán az hirdetik, hogy a halál után van folytatás;
sokkal szebb, mint amire legmerészebb álmainkban is gondolni mernénk.

A mai ünnep üzenete pedig az, hogy szenteknek kell lennünk, hogy eljus-
sunk Isten örök Országába. 

Úgy gondoljuk, hogy az életszentség a papoknak és a szerzeteseknek
van fenntartva, akik egész életüket Istenre, Isten látványos szolgálatára
szentelték. A megkereszteltek többségének, akik a világ dolgaival vannak
elfoglalva, ebben nem lehet részük.

Ez egy óriási tévedés. Ugyanis az életszentségre minden megkeresztelt
ember meg van hívva - legyen az pap, vagy egyszerû kétkezi munkás.
Nemcsak a papok, szerzetesek lehetnek tehát szentek, hanem számunkra
névtelen keresztények milliói, akik azonban nem névtelenek Isten elõtt, mert
csendesen és hûségesen élték keresztény hitüket. 

Mi is lehetünk tehát szentek, sõt szenteknek kell, hogy legyünk, máskülön-
ben nem jutunk el Isten örök országába. Ebben példaképeink és segítõink a
szentek. Példaképeink azok, akiknek életét feljegyezték, s az Egyház biztos
módon tartja számon õket az üdvözültek között. Segítõink, mert közbenjárá-
sukkal segítenek minket, a küzdõ Egyházat az élet rögös útján. Csak egy a
fontos, hogy akarjunk szentek lenni és kérjük az õ közbenjárásukat, mert
Isten világában szabad akaratunké az elsõ szó.

Halottak napja. Ezen a napon a szenvedõ Egyház tagjairól
emlékezünk, akik már elõttünk jártak a hit jelével, hogy mielõbb eljussanak
a megdicsõült Egyház üdvözült hívei közé.

Ilyenkor hívõ és hitetlen megfordul a temetõben. Sokszor fáradságot és
áldozatot nem kímélve az ország más részeibõl vagy egyenesen

határainkon túlról, hogy egy-egy szál virágot, gyertyát helyezzen
szeretteinek sírjára. Hogy miért van ez, arra talán a legtöbben azt mondják:
mert így szokás. Tény azonban, hogy ezen a napon mindenki találkozik vala-
hogy a halállal. Találkozik a gyermek, akinek legtöbbször csak azt a számara
izgalmas és játékos eseményt veszi észre a mai napból, hogy gyertyákat kell
gyújtani a síroknál. Találkozik  a fiatal, aki közömbösen és unottan van jelen,
de valami fojtogatót õ is érez a levegõben, hiszen illetlen ilyenkor hangoskod-
ni a temetõben. Találkozik az élet delén túl lévõ ember, aki ezen a napon
elveszett hozzátartozóit idézi fel. S találkozik az idõs ember, aki egyre
közelebb érzi magához a halál jeges leheletét.

( Forrás: Virtuális plébánia )

6. Magyar Szent Család zarándoklat 
Szent Imre tiszteletére

Gyalogos zarándoklat 2013. november 9-én Szent Imre tiszteletére
Szent Imre – Boldog Gizella – Szent István ereklyéit körbejárva, Lakitelek –
Nyárlõrinc – Szentkirály – Lakitelek útvonalon.

A Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk családjaink,
közösségeink, magyar hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint
felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bûneinkért és az egész
világ bûneiért.

Új tervezett program (további változás jogát fenntartjuk):
6:00 Kezdõ imádság a lakiteleki templomban
6:20 Indulás Lakitelekrõl
9:35 Érkezés Nyárlõrincre. Bevonulva a templomba közös imádság az

ereklye elõtt,
10:00 Szentmise, amelyet Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek mutat

be, majd a további idõt táplálkozással, pihenéssel töltjük el.
12:00 Indulás Nyárlõrincrõl
14:20 Érkezés Szentkirályra. Szintén közös imádsággal kezdünk a

templomban az ereklye elõtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.
15:30 Indulás Szentkirályról
18:10 Érkezés Lakitelekre (tervezett). Itt is közös imádsággal kezdünk a

templomban az ereklye elõtt.
18:30 Záró áldás, majd pihenés.
Útvonal: Lakitelek – Nyárlõrinc 12,0 km; Nyárlõrinc – Szentkirály 8,6 km;

Szentkirály – Lakitelek 9,8 km  = 30,4 km
Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1

település között.
A zarándokúton mindenki saját felelõsségére vesz részt! A szükséges

lábbeli legalább zárt cipõ legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú
cipõ használatát. Ragtapaszról, gyógyszerrõl, stb. mindenki maga gon-
doskodjon. Reggelre a harmat le lep mindent, a füves részek miatt erre is
figyeljünk oda.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész
venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat.
Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk
õket most közösen.

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

„Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a jutalmatok az égben.“
(Mt 5, 1-12a)
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November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, temetõi
ájtatosság 16 órakor. Szentmise este 6 órakor.
November 2-án, Halottak napján, szentmise  este 6
órakor.



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

„A teljes Írás Istentõl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.“ (2Tim 3,16-17)
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PARADIGMAVÁLTÁS…
Mit jelent nekem ma a Reformáció?

Azt jelenti, hogy érintett vagyok az ügyben. S az
lenne jó, ha minél többen megszólítottak és érintet-
tek lennénk ez ügyben, amit úgy hívnak, hogy REFOR-
MÁCIÓ, és nem csak egy mûvelet fedõneve, hanem
egy életen át tartó folyamat összefoglaló jelzõje.

Persze semmi sem történik a világban
elõzmények nélkül. Az egyház megreformálására
tett kísérletek közül Husz Jánosnak a prágai
egyetem tanárának nevéhez fûzõdõ mozgalom áll
hozzánk térben és idõben közel. Csak hát õt 1415-
ben – a világi hatóságok – máglyán elégették.

Társadalmi feszültségek mellé az 1500-as évek
elejére lelki krízis is társult, s a kor vallásos
emberének lelki igényeit már nem tudta kielégíteni
az elvilágiasodott egyház. A Reformáció közvetlen
kiváltó oka az egyházi korrupció, az egyház kor-
rumpálódása, ami „búcsúcédulák árusítása“ címen
került be a köztudatba. Az ebbõl származó
jövedelembõl fedezték a Vatikán óriási építési költ-
ségeit. A lényeg, hogy a bú-csúcédula megvásárlása
ellenében a pápa elengedte az egyházi büntetést,
tehát a búcsúcédula pénzen vett bûnbocsánat volt.

Luther Márton ágostonrendi szerzetes ezen fel-
háborodva 1517. október 31-én kiszegezte tanait
Wittenberg vártemplomának kapujára. 

„A bûnt egyedül Isten bocsáthatja meg, egyedül
hit által üdvözül az ember.“

Ez és ehhez hasonló gondolatok földcsuszamlás
szerû helyzetet váltottak ki úgy az egyházban, mint a
társadalomban. 1529-ben a speyeri birodalmi gyûlé-
sen az egyházhoz és császárhoz hû fejedelmek
kimondták, hogy Luther követõi megmaradhatnak
hitükben, de hitüket nem terjeszthetik. Luther
követõi ez ellen protestáltak, tiltakoztak, – innen a
gyûjtõfogalommá vált „protestánsok“ elnevezés, –
ekkor fogalmazódik meg a Reformáció újabb
sarkalatos mondata, hogy „lelkiismereti kérdésben
minden ember maga dönt.“

A fellángolt indulatok Európát megrázó val-
lásháborúba torkollottak. Igaz, hogy a császári
seregek legyõzték a protestáns hadakat, mégis
1555-ben az augsburgi vallásbékét rögzítõ doku-

mentum szavatolja a protestáns vallás létjogosult-
ságát, s kimondja, hogy a katolikusok és protestán-
sok kötelesek egymással békében élni.

A Reformáció másik jelentõs irányzata Kálvin
János nevéhez fûzõdik, aki nemcsak írásba foglalta
a „Keresztyén vallás rendszerét“, amely a Refor-
máció alapelveit foglalja össze, hanem Genfben
Igehirdetõként ezen elvek alapján megszervezi a
gyülekezetet. A gyülekezet és a város irányítására a
presbiterekbõl, lelkészekbõl, konzisztóriumot alapít.
A Reformáció ezzel új szakaszt nyitott a gazdasági
és kulturális fejlõdésben.

Az új vallási közösség, a reformátusok, hitéleti és
szervezeti felépítésében Kálvin a Biblia tanításához
nyúl vissza. Elvetette az egyházi fényûzést, a temp-
lomokat egyszerû belsõ jellemzi, a dolgos élet meg-
becsülése került fókuszba és nem tiltotta a munká-
val szerzett pénz kölcsönzése után a tisztes kamat
szedését. A Református Egyház nem épített ki hier-
archiát, minden közösség önállóan tevékenykedett,
a vezetésben a választott világiak (presbiterek)
beleszólhattak. A Református Egyház mindenkor az
ellenõrzött hatalmat tartotta kívánatosnak.

Mindez pedig abból indult ki, hogy egy adott
történelmi pillanatban valaki meglátta és megértette
a halott betûk mögött az Isten üzenetét és az Istentõl
ihletett (sugalmazott) Írást, elkezdte rendeltetés-
szerûen használni tanításra, feddésre, igazságba
való nevelésre, legfõképpen arra, hogy az Isten
embere minden jócselekedetre felkészített legyen. 

Ma sem kellene több. A Szentírás célja ma sem
más, mint újra Isten emberévé válni, és nem ember
Istenévé. Ehhez a paradigmaváltáshoz nyújt segít-
séget Isten különös kijelentése a Biblia, másrészt
pedig a testté lett Ige, Jézus Krisztus.

Nekem ezt jelenti a Reformáció.
Gönczõ Sándor

volt hajósi ny. református lelkész

A LAKITELEK-NYÁRLÕRINC
REFORMÁTUS

TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

közadakozásból öntetett

ÚJ  HARANGJÁNAK
felszentelése,  toronyba emelése és megszólaltatása

ünnepélyes alkalommal történik.
Ennek keretében adunk hálát Istennek

a gyülekezeti terem és helyiségei felújításáért is.

(Az 1929-ben öntött, de sajnálatosan megrepedt régi harangot
– az adományozókra való hálás emlékezetül –

templomunkban helyezzük el)

Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden

ADOMÁNYOZÓ és SZÍVBÕL ÉRDEKLÕDÕ

TESTVÉRÜNKET

2013. november 24-én, vasárnap 900 órára,
a LAKITELEKI TEMPLOMBAN tartandó
ÜNNEPI HÁLAADÓ ISTENTISZTELETRE.

Igét hírdet:
Nagytiszteletû

HEGEDÛS BÉLAHEGEDÛS BÉLA
tiszakécskei lelkipásztor,

a Bácskiskunsági Egyházmegye Esperese.

Istentisztelet után szeretettel hívjuk és várjuk a jelenlévõket a
közeli Lévai Iskola ebédlõjébe, szerény állófogadásos
szeretetvendégségre. PRESBITÉRIUM

ISTENTISZTELETEK RENDJE:

2013. október 31. csütörtök

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
9 órakor Lakitelek,  
11 órakor Nyárlõrinc

2013. november 01. péntek

TEMETÕI MEGEMLÉKEZÉS
14 órakor Nyárlõrinc /ravatalozónál/
15 órakor Lakitelek /a ravatalozó mellett/

2013. november 24. vasárnap 

HARANGSZENTELÕ 
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
9 órakor Lakitelek /templom/

2013. december 01. 
ÁDVENT I. vasárnapja + úrvacsora
(Ez alkalommal emlékezünk meg imádságban
azokról, akik ebben a missziói évben hunytak el.)
8 órakor Tiszaalpár
9 órakor Lakitelek

11 órakor Nyárlõrinc

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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Egyházüldözés a Rákosi-Kádár
diktatúrában – pályázati felhívás
A Lakiteleki Népfõiskola, a Rendszerváltás

Történetét Kutató Intézet és Archívum és a HIT
PAJZSA-díj alapítója pályázatot hirdet
középiskolás diákok részére.

A pályázat célja feltárni, bemutatni, dokumentálni
az egyes településeken és a fõvárosban történt
egyházüldözést. 

A pályázaton egyénileg és max. 3 fõs csoportok
indulhatnak.

A pályázati anyag terjedelme minimum 5 oldal,
ami a mellékleteket, fotókat stb. is tartalmazza.

Beadási határidõ: 2014. január 17.
Leadási cím: Magyar Országgyûlés

Lezsák Sándor alelnök; 1357 Bp., Kossuth tér 1-3.

Eredményhirdetés 2014. februárban az
Országház épületében. A pályázatok díjazására

500 ezer Ft-ot biztosítanak a kiírók.
A díjazott mûvek készítõi meghívást kapnak a Hit

Pajzsa-díj átadó ünnepségére.
Valamennyi pályamû elhelyezésre kerül a

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és
Archívum könyvtárában.

Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet fõigazgatója
Dr. Horváth Béla a HIT PAJZSA-díj alapítója

Lezsák Sándor a Lakiteleki Népfõiskola alapítója

Kassai Lajos a
Népfõiskola Alapítvány
újonnan megválasztott

kurátora

A Népfõiskola Alapítvány – Gyarmati
Dezsõ sajnálatos halála miatt – új
kuratóriumi tagot  választott. A Népfõ-
iskola alapítói Kassai Lajost ajánlották
a megüresedett helyre. Októberben
megtartott kuratóriumi ülésen a kurá-
torok egyhangúan megválasztották
Kassai Lajos lovas íjászt, aki szakmai
tudásával, életszemléletével kívánja a
Népfõiskola munkáját elõsegíteni.

NÉPFÕISKOLAFEJLESZTÉS

Átadták a Népfõiskola Alapítvány
által furatott LN1 jelû termálkutat.

A fejlesztés során a fennt említett
kút a Népfõiskola Alapítvány fûtését

fogja szolgálni.
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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 folya-
matosan 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!

2. rész
Arany nem o l t  szomjat ,  éhet ,
A gazdag még ko ldus lehet .
De kõsz ik lán,  jégtengeren
El tar t  engem két  tenyerem.  Népdal

Gyalmos halászok és „czímerös” halak

A sztyeppei vándorlás során szerzett tapasztalatokra épülõ õsfoglalkozás, a
halászat az Árpád-korban is jelentõs élelemszerzõ mód maradt. A Kárpát-medence
folyópartjaira érkezõ lakosok többsége az állattartás és a késõbb elterjedt föld-
mûvelés mellett halászott is, magával hozva a vogul-osztyák együttélés emlékeként
a rekesztõ halászat õsi formáit. Vélhetõen ismerte a méthálós halfogást s a horgok,
szigonyok kezdetleges formáit. A Kaukázus és Fekete-tenger melléki népektõl
átvéve halászeszköz készlete kétágú szigonnyal, illetve a húzóhálók õsi formájával,
a gyalommal is bõvült.

Az ártéri és folyami halgazdálkodás az õsi rekesztõ halászat formáiból fejlõdött
ki. Ez pedig „egyszerûen” a folyót kísérõ morotvák, tavak, laposok és ívó helyek
rendszeres feltöltésének és lehalászásának gyakorlatából állott. E szerint a fokokkal
– a folyót és az ártéri mélyedéseket, holtágakat összekötõ rövid csatornákkal –
szabályozott vízbeeresztõ helyeket az árvíz tetõzésének, az apadás megindulásá-
nak órájában elrekesztették. Ily módon a nagyobb halak a vejszében bennrekedtek,
s a kisebbeket – a jövõ évi zsákmányt – visszaereszthették a folyóba. A mederhez
rögzített vesszõ-, vagy nádszálakból font hal-
fogó vejsze egy állandó jellegû terelõfalból
és a hozzá csatlakozó fogókészülékbõl áll.

A halak vonulási irányát keresztezõ fal a
lésza, vagy szárny. Ez egy szûk nyíláson, a
pelõcén át az udvarba, majd különbözõ
alakú kürtõbe – vagy egymásba nyíló kürtõ-
sorokba – a vejszefõbe tereli a halakat.
Bejutva a kijáratot már nem találja a hal. A
lésza mindig a parttól indult, s ha csak mód volt rá a szembe partig ért. Esetenként
100-200 méter hosszú is lehetett, ahol 20-nál is több kürtõ sorakozott egymás mel-
lett. A kürtõ és az udvar „falazatát” magasan a vízszint fölé engedték, így a
menekülõ hal kiugrani sem tudott.

A szárazra tett vejszét foki halászatnál alkalmazták. Az õszre kiszáradt vejsze-
helyek leendõ helyét kiárkolták, majd beállították az elõzõ télen elkészített fonatokat.
Áradás érkeztekor a vizet, s vele együtt a halakat beeresztették a természetes, eset-
leg mesterségesen kimélyített medrekbe. A folyami vejszék tavasztól õszig a vízben
álltak, míg a hullámtériek az ár apadásáig. Alkalmanként csónakkal melléevezve hosz-
szú nyelû szákkal meregették ki a kürtõbe szorult zsákmányt. Ezen õsi találmány
hatékonyságát igazolja, hogy a 19. század közepén még telepítettek vejszéket a Tisza
mentén. Az 1800-as évek elején Csongrád halászai még százasával építették. Elter-
jedtségét számos ma is használt foki elnevezés tartalmazza. Például az alpári Holt-
Tisza Foki-dûlõje mentén Kisbikafok, Lódöngetõfok, Húzogatófok, vagy Farhátfok.

A „czímeres” halak, viza, tok,
kecsege jellegzetes halfogó
rekesztéke a cége, más néven
szõgye volt. Nagyhal fogására
készült, erõs, nem egyszer
vesszõvel átfont cölöpépítmény,
melyet a szõgyemester irányításával a falu lakosai, a szõgyejobbágyok állították fel.
Egy 1570-ben kelt feljegyzés szerint „A Tisza mentén hatalmas tölgyfaoszlopokat

vernek a folyó medrén át”  két sorban  „párhuzamosan. Az alsó soron kaput hagy-
nak, hogy a felfelé igyekvõ halak a szõgyébe mehessenek. A halászat idején a
kapukat elzárják.” A zsákmányt hálóval emelték ki. A nemes hal fölött többnyire a
földesúr rendelkezett, de az egyéb nagyhalat, harcsát, csukát, méretes pontyot a
halászok megtarthatták. Fogták õket 15-20 centiméteres, hegyes végû horgokkal is.
A folyón átvetett kötélre olykor 200 horgot is kötöttek, s a vízben csapkodó viza, ke-
csege, vagy tok többnyire a farokúszójánál akadt fenn rajta.  

Nagy folyóink megzabolázása után fokozatosan csökkent a kifogott „czímeres”
halak száma. Ezek is egyre kisebbek voltak, majd a 20. század elsõ felében egy
kivételével valamennyi faj eltûnt. A fenékjáró kecsege (Acipenser ruthenus) még él
a Tiszában. Az állomány megõrzése érdekében halászatát tilalmi idõ bevezetésével
korlátozzák. Ez azonban kevés. A mindent kifogó lesence háló a hal ivadékait
tömegesen pusztítja. A színtok (A. nudiventris) eltûnt vizeinkbõl. Az utolsó vágótokot
(A. gueldenstaedtii) 1980-ban Tiszafüreden fogták ki. A sõregtok (A. stellatus) 1965-
ben a Tisza hódmezõvásárhelyi partszakaszánál került elõ. Újabb példányát azóta
sem látták. Valamikor tengeri élõhelyérõl június táján jött fel ívni nagy folyóinkba a
viza (A. huso). Hazájában, a Fekete- és a Kaszpi-tenger vizében elérheti az 1400
kilogrammot, 8-9 méteresre nõhet, s akár százéves kort is megél. Ám ilyen hatalmas
hal hazai vizeinkbe nem úszott fel. Az utolsó tiszai vizát 1953-ban Tiszakécskénél
fogták. Ezt követõen már csak a Dunából került elõ néhány. A paksi halászok
hálójában 1987-ben akadt fenn az utolsó példány.

Fogták húsáért, ikrájáért. A vizahólyag feldolgozása a halászfeleségek dolga volt,
kocsonyát, halenyvet fõztek belõle, de borderítésre is használták. Ikrájáért egykor
aranyárat fizettek, s fizetnek ma is. A nagyobb halak étéke felért egy lóéval, ököré-
vel. „Régente amidõn ez a valóságos óriás még szerette a magyar vizeket, az érkezõ
sereg olyan volt, hogy a víz duzzadozott tõle” … ma … „a híres vizafogók elnépte-
lenedtek, s a mázsás viza nagy ritkaság.” Jegyezte fel Herman Ottó 1888-ban. A
zománcpikkelyesek, más néven vérteshalak (Ganoidei) megfogyatkozását,
eltûnését a mértéktelen halászat, orvhalászat, a folyószabályozás, a hajóforgalom
növekedése, s nem utolsó sorban a Vaskapu megépítése okozta.

A rekesztõhalászat ma is használt, megbecsült szerszáma a hálóvarsa, amit
környékünkön verselynek is mondtak. Õse a vesszõbõl font, kúposan végzõdõ,
öblös halfogókas. A vízjárás és a halak természete szerint több változata is kialakult.
Egész évben használatos szerszám, méretét a háló vázát adó fakarikák adják,
melyek a víz mélységéhez igazodnak. A varsarudat a parthoz, nád-, vagy
gyékényszegélyhez közel szúrják le, s a varsaszárnyat kissé ferdén, a víz ellen
igazítják, így terelve a halakat egy tölcsérszerû nyíláson – vörsökön, vörcsökön – át
a varsa mélyébe. Az ötkarikás, két vörsökös, egy szárnyas és a három karikás, egy
vörsökös, de kétszárnyú hálóvarsákat az egész országban minden halas vízen
használták, s használják ma is. Kecskemét környékén és a Tisza mentén nagyobb
halak fogására ritkább szövésû varsákat kötöttek.

A vejszés halászattal egykorú halászszerszám a mét- és marázsaháló.
Kiöntésekben, az orvhalászok inkább kubikokban használták. Ám megbízhatat-
lanságuk miatt – egyszer bõ zsákmányt adott, máskor semmit sem fogott – nem volt
„népszerû”. A marázsa 20-25 méter hosszú, 150-160 centiméter széles, finom
kötésû, lenge háló, melyre úgy 50 centiméterenként kis fülekre hajlított, szárított
cötkényt kötöttek, ezzel erõsítve a hálót a vezetõzsinórhoz. Cötkény a kutyatej
(Euphorbia sp.) régi neve. A mélyebb vízbe lazán telepített hálóba a hal mind jobban
belegabalyodik. A mét hasonló elven mûködik. Az említett hálóformákat Szegedtõl a
régebben Kecskeméthez tartozó szikrai Tisza szakaszig „igen öreg halász száján -
kezén” egyaránt ismerték. A mai halászemlékezetben azonban már nincs nyoma.

A Herman Ottó által is leírt keresõszerszámok a kecék. A két hálóforma közös
jellemzõje a hálót tartó „A” alakúra formált léckeret, a kecefa. A hosszúkece háló-
ja zsákszerû, a kuszakece háromrétegû tükörháló, ami lazára kötött, két
nagyszemû fonat között egy sûrûbb szövésû hálót jelent. Mindkét kecével azonos
módon dolgoznak. A csónakban álló halász egyik kezével evez „iklant” , a
másikkal a kecefa vontatókötelét húzza a vízfolyással szemben. A „kis kece-
lányom” a tiszai halász egykori büszkesége. A fogási elv alapján inkább
keresõháló a lapsoló és a pirity is. A halászok nagy különbséget nem tettek a két
háló között, azonos szerszámtípusok méretváltozatainak tekintették. A lapsoló 50-
60 méter hosszú, kezeléséhez hat ember és két ladik kell. A pirity 25-30 méter,
könnyebb járású, irányításához ladikonként két-két halász is elég. A legénység
evezõs elsõ legényekbõl, inaszedõkbõl és parásokból áll. A hálót a víz közepén
vetik ki, majd egymástól eltávolodva eveznek a vízfolyás irányába. Némi távolság
után összefordulnak, s a vízben szedik ki a hálót.

A tanyahalászat legfontosabb szerszáma a tiszai nagyháló, tiszteletteljes nevén
az öregháló. A 200 méter hosszúságot is elérõ, felül parás, alul súlyozott háló „bent
járó vége” szélesebb, „kint járó vége” fokozatosan keskenyedõ. 

Folyt. a köv. oldalon
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Ezen a végen sûrûbb szemû is, mert ide „szorí-
tottak”. Kivetéséhez hat halász szervezett munkája
kellett. Két ladik közül a nagyobbikban a folyó
közepére vitték a hálót. A mester tartotta a kor-
mányt, s ha kellett a bárkással együtt evezett. A két
elsõ legény vetette ki a hálót. Ez alatt a kisebb
ladikban ülõ laptáros és futosó a háló keskenyebb,
kint járó végét a partra húzta, s a háló végi rúddal,
az apaccsal ott tartotta a bent járók után húzva a
hálót. Mintegy négyszáz méter vontatás után a
háló bent járó végét a szedõhelyhez fordították,
majd tanyát vetettek, azaz kiürítették a zsákmányt.
A késõbbi, szétszórt gazdálkodási egységek tanya
elnevezése innen eredeztethetõ. 

A taviháló állóvízi kerítõháló. Két méter
magas, mintegy száznyolcvan méter hosszú háló-
fal alul súlyozva, felül pálhákkal, gyékénycsomók-
ból kötött úszókkal szerelve, két végén apaccsal
lezárva. Közepére 5-6 méter hosszban sûrûbb
szemû csúcsot, zsákszerû kiöblösödést kötöttek,
hiszen a hálót partra húzva a halat „csúcsra szorí-
tották”. Vagyis a háló mindkét szárnyát egyenlete-
sen húzva a zsákforma csúcsba rekesztették a
halakat. Jég alatt is használhatták. Egyes
vélemények szerint ez a háló az õsi sztyeppi török
szomszédságból ismert gyalom hálófajtának a
közelmúltig fennmaradt típusa, s talán valameny-
nyi hálóforma õse.

Az emelõhálófélék körébe tartozó merítõszák
ma is tagja az aktív horgász és halász szer-
számkészletének. A villik-, vagy villinghálót azon-
ban már nem ismerik, nem használják. A felszín
közelében úszkáló halak kiemelésére alkalmas 3-
4 méter hosszú, 1,5-2 méter széles, nyújtott kanál-
ra emlékeztetõ, hosszú nyelû emelõháló.
Tapasztalt tiszai halászok használatára úgy
emlékeznek, mint a mesterség legnagyobb
próbájára. „Amikor a ladikban ülve félkézzel
evezett, másik kezével a villik fogantyúját tartotta,
még a ladik oldalát sem koppanthatta meg, s
éberen kellett vigyáznia, hogy a megfelelõ pillanat-
ban emeljen rá” … „rettentõ kényes szerszám”.
Minden idõben nem használható, ezért gazdaság-
talan, ám tiszavirágzáskor igen csak hatékony.

A különbözõ hálókkal, szerszámokkal, fogási
módokkal végzett õszi társas hajtóhalászat a
„tilostörés” vagy „tiszaverés” volt. Évente egy alka-
lommal a folyót teljes szélességében „õrhálóval”,
nagyhálóval, öreghálóval elrekesztik, majd a több
kilométerrel feljebb csónakjaikkal egymás mellé
felsorakozott halászok, hajtani kezdik a halakat. Az
elõl haladók láncos, bõr, fatalpas, vagy vájtfejû
hajtórudakkal verik a vizet, riasztják a zsákmányt.
Mögöttük többnyire kecével, pirittyel igyekeznek
megfogni, visszafordítani a kitörõ halat. A sort
végül egy öregháló zárja. Esély sincs a
menekülésre. 1908-ban Tiszakécske határában,
egy három órás hajtóhalászat több mink negyven
mázsa halat eredményezett. Ezt a bérlõ
javadalmának levonása után a kishalászok között,
az egyéni fogás mennyiségétõl függetlenül, egyen-
lõ arányban osztották szét. A „tilostörésre – tisza-
verésre” szánt szakaszt a tulajdonos, vagy a bérlõ
egész évben pihentette, nem halászta, tilossá tette.
A tilalom feloldása, megtörése adta a hajtóhalászat
e tipikus tiszai formájának elnevezését.

Lisztes János
Következik: Rétes halászok, haszonra gyûjtõk

A  KÖNYVTÁR  RENDEZVÉNYEI
Október – November 

Elõadások:
Okt. 25. 18 óra Endorfinok: humor, szex, vidámság, 
avagy a gondolkodás, ami gyógyít vagy megbetegít 

Elõadó: Zsiga Attila lelkigondozó
Nov. 8. 18 óra Endorfinok: humor, szex, vidámság,
avagy a gondolkodás, ami gyógyít vagy megbetegít 

Elõadó: Zsiga Attila lelkigondozó
Nov. 22. 18 óra Endorfinok: humor, szex, vidámság, 
avagy a gondolkodás, ami gyógyít vagy megbetegít 

Elõadó: Zsiga Attila lelkigondozó
Dec. 06. 18 óra Endorfinok: humor, szex, vidámság, 
avagy a gondolkodás, ami gyógyít vagy megbetegít 

Elõadó: Zsiga Attila lelkigondozó
Dec. 20. 18 óra Endorfinok: humor, szex, vidámság, 
avagy a gondolkodás, ami gyógyít vagy megbetegít 

Elõadó: Zsiga Attila lelkigondozó

Kiállítás: Nov. 29. 15 óra

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS

Könyvtár órák: Minden hónap 2. kedd 10 óra

Rendhagyó környezetismereti óra: Minden hónap 
4. kedd 10 óra

Óvodás csoportok fogadása: Szerdánként délelõtt

Kézimunka szakkör: Szerdánként 14 órától

Baba-mama Klub: Hétfõnként 9-12 óráig

Iskolások írták:

Erdélyben jártunk
Nagy öröm volt, hogy újra meghívást kap-

tunk a 18. Hagyaték Mezõségi Népzene-és
Néptánctalálkozóra, Erdélybe.

Igaz, rövid idõ alatt kellett felkészülnünk, de
kár lett volna kihagyni ezt az élménydús
utazást. Szinte már lehetetlennek tûnt, hogy
találunk buszt, de hála Földvári Dezsõ bácsi-
nak, aki egy teletankolt busszal és egy
kedves sofõrrel megoldotta problémánkat.
Végre eljött a nap, amit annyira vártunk. 

Október 11-én reggel hajnalban indultunk.
Sokan nem tudták kipihenni a korán kelés
okozta fáradalmakat, de az utazás így is tar-
talmasan telhetett. A határ átlépése után
megálltunk a Király-hágónál és volt szeren-
csénk egy kis idõt eltölteni a feketetói vásár-
ban is. Késõ délután érkeztünk szálláshe-
lyünkre, Somkerékre, ahol Felszegi Imre
bácsi (a somkeréki lelkész), felesége Melinda
néni és három csemetéjük Kincsõ, Tünde és
Imike várt minket nagy szeretettel. 

Miután berendezkedtünk páran elmentünk
egy közeli focipályára. A fiúk hõsiesen
küzdöttek és gyõztek is, annak ellenére, hogy
csapattársaik nem tudtak magyarul. Egy
közös vacsora után gyors próba követke-
zett, majd mindenki „korán“ lefeküdt aludni. 

Másnap Szentmátén került sor a talál-
kozóra, melynek célja a szórvány magyarság
összetartozásának erõsítése. Szeretettel
fogadtak minket régi ismerõseink, akiktõl a
meghívást is kaptunk; Kerekes Zoli bácsi és
Lapohos Ella néni, valamint a falu lakói. Sok
érdekes és színvonalas táncot láthattunk,
melyek közül a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes produkcióját tartottuk a legjobbnak. 

A mi csoportunk 3 táncot mutatott be:
délalföldi, bodrogközi és mezõségi táncokat.
Emellett csoportunk vezetõi, Csilla néni és
Bandi bácsi bagi tánccal léptek színpadra. 

Ezek után elérkezett ottlétünk utolsó napja.
A vasárnap reggeli istentisztelet után,
vendéglátóinktól nehéz szívvel váltunk el
Somkeréket magunk mögött hagyva.  

Bár csak három napig voltunk távol, úgy
gondolom, az egész csoport nevében kije-
lenthetem, hogy remekül éreztük magunkat
és alig várjuk, hogy újra mehessünk. 

Sokan segítettek bennünket abban, hogy
megvalósulhasson ez az út, ezért köszönetet
szeretnénk mondani nekik: Földvári Dezsõ,
Lakitelek Önkormányzata, Jutka Bolt,
Lakiteleki Népfõiskola, Varga Lajos és
családja, Papp Kálmán, Czinege Edit és a
szülõk.

Kiss Barbara 
(az Ifjúsági Néptánccsoport tagja)

A fotók a táncosokról készültek!

Községi Könyvtár Lakitelek
6065 Lakitelek Széchenyi krt. 35. sz.

Telefon: 76/448-957    Mobil: 20/5484-481 
email: k2081@koznet.hu, www.lakitelekikonyvtar.hu
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„Nekünk gazdaságilag fõ erõnk a mezõgazdaságban
gyökeredzik, ott található ma is és épp ezt a kultúrát kel-
lene megerõsíteni s valaha oly szépen virágzó élelmi-
szeripart újra hasznosítani."

„Amerika minden áron érvényesíteni akarja az érdekeit
Európában, érdeke pedig az, hogy itt liberális államok
legyenek, amerikai igények szerint.“ (Bíró Zoltán)

Az üzlet olyan, mint a háború, aki gyenge, elvérzik!

Ha a vevõk minden egyes alkalommal tökéletes élményt
követelnének, akkor egy vállalat sem maradna életben.

C S O D Á L K O Z O M

Nem azért jutott eszembe tovaris Tovares, 
„a mi kis Portugálunk“ mert ma van a tojás világnapja 

és Õ egy nagy okos tojás.
Miután eszembe jutott azon csodálkoztam, 

miért nem kapta még meg Budapest díszpolgára címet? 
Talán azért mert még nem járt Magyarországon és Budapesten?

Ez nem lehet kizáró ok, hiszen volt már egy (Szovjet) 
UNIOS elvtárs, aki szintén nem járt 

õAzon még jobban csodálkoztam, miért nem kapott magyar
állampolgárságot, hiszen – legnagyobb vesztünkre – 

annyit fáradozik értünk, néhány MSZP-s 
elvtársnõjével és elvtársával együtt,

hogy talán már magyarul is megtanult. 
Persze ez a díszpolgárság és magyar állampolgárság 

csak fantáziálás. 
Az igazság az, amit a nagyapám mondott oly rég: 

„Nincs rosszabb fiam, mint az igyekvõ hülyék“!
Kecskés Sándor, Lakitelek

POZITÍV GONDOLKODÁSÚ
MUNKAVÁLLALÓT KERESEK! 
Ezzel a felhívó mondattal találkozhattunk tele-

pülésünk egyik közösségi hirdetõtábláján. A hirdetõ
nem esztergályost, villanyszerelõt, kõmûvest, szaká-
csot vagy más hiányszakmában munkát keresõ
állástalant keres, hanem „pozitív gondolkodású
munkavállalót“.

Ugyanis a munkához való hozzáállás fontosabb a
képzettségnél, az életkornál. 

Mirõl ismerni fel a pozitív gondokodású munkavál-
lalót? E munkavállaló nem azt nézi, hogy miért nem
lehet a feladatot elvégezni, hanem keresi, hogyan
lehet azt a legjobban, legyorsabban teljesíteni.

A pozitív gondolkodású munkavállaló azonosul a
munkahelyével, annak célkitûzéseivel, nem mocs-
kolja azt. 

A pozitív gondolkodású munkavállaló büszke
munkahelyére, az elvégzett munkájára, a legjobb
tudásával igyekszik a büszkeségét tartalommal
megtölteni.

Csak az a munkahely, település, ország tud fejlõdni,
hol többségben vannak a pozitív gondolkodású
munkavállalók, állampolgárok, kik így élnek, dolgoznak.

A potitív gondolkodású munkavállaló igyekszik vis-
szaállítani a munka tekintélyét

A pozitív gondolkodású állampolgár igyekszik
élhetõvé tenni települését, hazáját.

Közel száz éve íródott a következõ igazság: „...az
gyárat lát a látcsõn és szántóföldeket, míg én a dolgo-
zót is, ki dolgáért remeg," (Radnóti: Nem tudhatom...)

Lakitelek, 2013 október
Moszos László  

Vadásznak a magyar nyugdíjasok pénzére!
Újabb trükkök!
Ismét trükkös csalásokra hívjuk fel a figyelmet. A bûnözõk
elsõsorban az idõs, hiszékeny embereket célozzák, és pillana-
tok alatt magukkal viszik áldozatuk megtakarított pénzét!

Szeptember elsõ napjaiban egy 76 éves asszony otthonába
zörgetett be egy ismeretlen férfi. A családi házba a csukott, de
nem zárt kapun keresztül jutott be. Telefonos cég munkatársá-
nak adta ki magát és a sértett készülékéért cserébe készpénzt
ajánlott fel. A gyanútlan asszony élt az idegen ajánlotta lehetõ-
séggel. Amíg az adminisztrációs feladatokkal lefoglalta, a vele
érkezõ nõ a pénzével együtt sietõsen távozott...

Egy idõs asszony feljelentése: ismeretlenszemélyek ellopták
a pénzét. Két hölgy jelent meg otthonánál, akik azt állították,
ismerik a lányát, õt keresik, és ha már ott voltak, a mellékhe-
lyiségbe is bekéredzkedtek. A sértett engedte õket, nem
sejtette, hogy pár perccel késõbb az idegenek mellet spórolt
pénzének és havi nyugdíjának is búcsút inthet. Szerencsére
néhány nappal késõbb elfogták a gyanúsítottakat.

Egy idõs házaspár otthonából trükkös tolvajok százötven-
ezer forintot loptak el. Bekopogtatott három idegen, érdek-
lõdtek, hogy eladó-e az ingatlan. Nem, de készségesen invi-
tálták otthonukba õket. Míg ketten a háziak figyelmét
lefoglalták, addig a társuk szabadon garázdálkodott...

Kreatív lopás, megtévesztés
Naponta hallani arról, hogyan fosztottak ki lakásokat trükkös

tolvajok. Fõként az idõsebbek az áldozatok, mivel jószívûek,
hiszékenyek, gyakran egyedül élnek. A tolvajok éppen ezt
használják ki! A csalók újabb és újabb módszereket találnak ki,
hogy pénzhez jussanak. Sõt, a bûnözõk manapság már
gyakran nem is mennek házhoz, inkább az utcán, parkolókban
vagy telefonon keresztül intézik a dolgokat. Egy utazási iroda
nevében ismeretlenek 40 ezer forintos nílusi úttal kecsegtették
a családokat, többen be is fizették azt. Aztán kiderült a csalás,
a pénz elveszett... A parkolókban felbukkanó árusok az utolsó
darabokat kínálják fel „ingyen“. Aztán, aki elfogadja, attól pénzt
kérnek. Ha nem fizet az illetõ, kiabálni kezdenek, hogy ellopták
tõlük a terméket, így a végén az áldozat lesz a gyanúsított.

Autóval sem érdemes megállni, ha idegenek mutogatnak,
hogy „lapos a hátsó kerék“, mert könnyen az autóban található
értékek bánhatják... A telefonos meghívások, termékbemu-
tatók, amelyek ingyenes orvosi vizsgálatot, ajándékcsomagot,
utazást, vagy csadás elõadást ígérnek, többnyire szintén fur-
mányosak: a végén a rászedett érdeklõdõ a kifizetésre váró
összeg töredékéért kap értéktelen portékát.

Az „unokázás“ már a neten is terjed
Terjed az online unokázás, azaz a nyugdíjasokat támadják

az online szélhámosok. A legújabb nemzetközi trend szerint a
bûnözõk a Facebook segítségével próbálnak pénzt kihúzni – a
közösségi oldalt egyre gyakrabban használó – gyanútlan
idõsektõl. A bûnözõk a Facebook segítségével megpróbálják
kideríteni a nagyszülõk és az unokák tartózkodási helyeit az
elérhetõ információkból (minden adatot megjelentetnek egye-
sek magukról!!), majd ezt kihasználva, pénzt húznak ki az
aggódó nagypapák és nagymamák zsebébõl. A csalók
felveszik a kapcsolatot a nagyszülõkkel és közlik velük, hogy a
szeretett unokájuk valamiféle bajba került, és természetesen
csak némi pénzbeli támogatás segíthetne, hogy kikeveredjen
ebbõl, mondjuk egy súlyos adósságból, vagy a rácsok mögül...

A csalók gyakran a tengerentúlról intézik nagy kárt okozó
„üzleteiket”, így próbálva meg elérni, hogy lenyomozhatatlanok
legyenek és elkerülhessék a felelõsségre vonást. Természete-
sen a családok tehetnek pár hasznos dolgot, hogy megelõzzék
az ilyen átveréseket!

Például érdemes családon belül
megállapodni egy titkos jelszóról, ame-
lyet kifejezetten csak bajba kerülés esetében
használnának, és ezt nyilván nem tanácsos megosztani a
Facebookon. Továbbá, ha valaki olyan hívást kap, amelyben
azt közlik, hogy valamely családtagja bajba jutott, tegyen fel a
hívónak célzott kérdéseket a szóban forgó személyre, hogy
megállapítsa, valóban az igazat mondja-e.  Az ismeretlen tele-
fonáló legtöbbször balesetre hivatkozva fordult anyagi segít-
ségért alkalmi nagyanyjához, akinek csak az volt a dolga, hogy
a gondosan beborítékolt pénzt egy hozzá küldött taxival küldje
el bajba jutott unokájának. Volt, akinek nem is  volt unokája...

A rendõrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy õrizze meg
éberségét és éljen a gyanúval a hozzájuk becsengetõ isme-
retlennek szemben. Otthonukat gondosan zárják be, oda ide-
gent ne engedjenek be. A szolgáltatók képviselõitõl kérjék el
az igazolványukat. Értékeiket soha ne hagyják õrizetlenül.

Az emberi gaztettnek nincs határa! 
Vannak, akik még a kegyleti helyeket is  

felhasználják garázdaságra!
Elhunyt szeretteinkre emlékezünk halottak napján, de vannak,
akik nem emiatt látogatják a temetõket! Sajnos vannak olyanok,
akik ezt az alkalmat használják fel arra, hogy vagyon elleni
bûncselekmény károsultjává, áldozatává tegyék embertár-
saikat. Kérjük, szívleljék meg tanácsainkat, hogy ne váljanak
károsulttá!
* A temetõk látogatása idején lehetõség szerint – különösen az
idõsek és a hölgyek – ne maradjanak sötétedés után egyedül!
* Értéket, pénzt, bankkártyát feleslegesen ne vigyenek!
* Táskájukat soha ne hagyják õrizetlenül a sírnál! 
* A parkolókban hagyott gépjármûveikben látható helyen ne
hagyjanak értéktárgyat (telefont, táskát, kabátot, híradástech-
nikai berendezést), ha mégis az autóban kell hagyni, inkább
tegyék értékeiket a csomagtartóba. Arra is figyeljenek oda, hogy
ne a parkolóban pakolják értékeiket a csomagtartóba, mivel ott
lehetnek az elkövetõk vagy az õ tippadóik, így az õ „munkájukat”
segítik azzal, hogy látják melyik autót érdemes feltörni.
* Autóikkal lehetõség szerint jól látható helyen parkoljanak.
* Autóbuszon zsebtolvajok vegyülnek az emberek közé, a zsú-
foltságot kihasználva lopnak.
A rendõrség polgári és egyenruhás tagjai a megemlékezés ide-
jénmegerõsített szolgálatot látnak el a temetõkben, azok
környékén, azonban elsõ sorban Önök tehetnek saját bizton-
ságuk érdekében!

Itt a fûtési szezon, itt vannak a trükkös faárusok!
Minden évben több tucatnyi embert csapnak be a tûzifával háza-
lók.Trükkök tömegével verik át a megrendelõket a „tüzelõs csalók”.
Elkövetési módszereik jellemzõi a következõk:
A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minõségû
portékájukat plakátokon, hirdetési újságokban. Csak egy telefon-
számot adnak meg a hirdetéseikben, az áru értékesítését pedig
általában helyszínre szállítással vállalják. A jármû platóján még tíz
mázsa a tüzelõ, udvaron leborítva már csak ennek a fele. A laikus
csak becsülni se tudja, hogy annyit kapott-e, amennyit megrendelt.
Nem a megrendelt minõségû tûzifát szállítják ki! A vásárlás során
kifigyelik, hol tartja a gyanútlan házigazda a pénzét, majd ellpoják!
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?
.. Fontolják meg a kiválónak tûnõ ajánlatot, õrizzék meg
egészséges bizalmatlanságukat az árusokkal szemben.
.. A megrendeléskor elõre egyeztessenek idõpontot a kiszállítás-
hoz, és lehetõség szerint kérjék valamelyik szomszéd, vagy rokon
segítségét, aki jártas a tüzelõanyagok vásárlásában.
.. Kérjenek mérlegelést valamelyik közeli tüzép telepen és csak
azután fizessenek, amikor mindent rendben találnak.
.. Legyenek óvatosak és otthonaikba ne engedjenek be ide-
geneket, így nem válhatnak trükkös tolvajok áldozatává!!!!
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INGATLANKÖZVETÍTÕ
Üdvözlöm, 

kedves Olvasó!

Engedje meg,
hogy bemutassam
Önnek cégünket. A
Stop Ingatlan-
Trade Kft. kecs-
keméti és Kecs-
kemét környéki ingatlanok értékesítésével
és ingatlanközvetítéssel foglalkozik. 

Ha betér a Fõtéren lévõ ingatlanirodánkba,
otthonos hangulatban, egy kávé vagy tea mel-
lett tájékozódhat az adatbázisunkban szereplõ
ingatlanokról, legyen az lakás, családi ház,
panellakás, nyaraló, telek, üzlethelyiség. 

Cégünk ingatlanbázisa közel 700ezer ingat-
lant tartalmaz, ahol a kínálatok mellett albérlet -
közvetítéssel, lakások bérbe adásával is
foglalkozunk. 

Szakértõ ingatlanközvetítõ referenseink sok
éves tapasztalattal rendelkeznek az ingatlanok
piacán. A kiválasztott családi házakat, laká-
sokat és egyéb ingatlanokat személyesen
mutatják be Önnek. Segítünk megtalálni az
elképzeléseinek megfelelõ házat és álmai
otthonát! Tippeket adunk az ingatlanok árát
illetõen, felhívjuk figyelmét egy-egy ingatlan
elõnyeire, hátrányaira és segítünk az
adásvételi szerzõdés megkötésében, adózási
és illeték  kérdésekben, ingatlanjogi és hitel
ügyintézésben, értékbecslésben, energetikai
tanúsítvány elkészítésében.

Amennyiben ingatlan eladás vagy új otthon

vásárlása a cél, keressen meg minket, a Stop
Ingatlan Trade leveszi válláról az ingatlan
eladásának vagy bérbe adásának nehézségeit.  

Bízza ránk ingatlanügyeit! Az Ön elége-
dettsége, a mi referenciánk.

Fehér Sára  (Laki te lek)
Ingat lanértékesí tõ és ér tékbecslõ

Tel:  30/206-2458,  20/296-2494
fehersara@gmai l.com 

www.stopingat lancenter.hu 

LAKITELEKI    ÚJSÁG14 október

– Kötelezõ felelõsségbiztosítás
– Casco (jelentõs árkedvezménnyel!)
– Lakásbiztosítási akció
– Megtakarítások saját -és lakáscélra 

(állami támogatással!)

Forduljon hozzám bizalommal!
Ingyenes kalkuláció és tájékoztatás.

ZOLTAINÉ KORDIK RITA
üzletkötõ

06/30/636-5202

Ropogós orvosság: az alma
Az ízletes és ropogós alma a rózsa-

félék családjába tartozik. Egészség-
ügyi elõnyeit az egész világon jól
ismerik, szinte nélkülözhetetlen
egészségvédõ hatású gyümölcs.

Az alma számos ásványi anyagot és tápanyagot tartal-
maz, amelyek rendkívül hasznosak, legnagyobb mennyi-
ségben az alma héjában találhatóak. Egy közepes alma
körülbelül 80 kalóriát tartalmaz. Az alma nagyon népsze-
rû gyümölcs, amit fõleg gyógyhatásának, vitamin-tar-
talmának köszönhet. Rendkívül finom is minden fajtája!

Segíti emésztését! A megfelelõ emésztéshez a
szervezetnek szüksége van a gyümölcsök ballasztanya-
gaira. A B-vitamin kedvezõ hatással van az emésztésre,
mert serkenti a táplálék felszívódását.  Az alma savtar-
talmánál fogva segít a gyomor és a belek átmozgatá-
sában. Az almalé összekeverve spenót- vagy sóskalé-
vel, az emésztõrendszer alapos tisztítója lehet, mivel a
két zöldségféle nagy mennyiségû oxálsavat tartalmaz,
amelyek átmozgatják a beleket. A renyhe emésztésen,
az émelygésen könnyíthetünk almalé fogyasztásával.
Alacsony vércukorszint esetén édesség helyett kivá-
lóan megfelel egy nyers alma elfogyasztása, hogy el-
kerüljük a rosszullétet.
Almaecet: Az almának rendkívül magas a savtartalma,
almabor is készíthetõ belõle, de sokkal inkább ismert ter-
mék az almaecet, ami jó szolgálatot tesz érrendszeri
betegségekkel küzdõk részére. Az almaecettel az ízületi
bántalmak is csökkenthetõk, borogatáshoz kiváló!
A szerelem, az összetartozás szimbóluma! A magyar
néphagyományban az eljegyzéskor, házasságkötéskor
adott alma a szerelem szimbóluma. (Paris-almája!)
Karácsonykor annyi szeletre vágják az almát, ahányan
együtt vannak, és a néphagyomány szerint õk egész
esztendõben megtalálják egymást. 
Ám a Paradicsomi alma a tudás szimbóluma!
Mindegy, ki miben hisz, egy biztos, a magyar alma
– homoki,  napon pirosodott – lédús gyümölcs,
egészséget erõsítõ. 

Ingyenes jogsegélyszolgálat:

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít
INGYENES jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai
kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerõse ilyen helyzetben van,
illetve tudomása van ilyen esetrõl, kérjük,
jelezze az alábbi elérhetõségeken:

Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Felhívás! 

Pszichiátriai szerek viselkedési
problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára“ vagy
„viselkedési rendellenesség“ miatt pszichiátri-
ai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetõ a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Tavasszal közzétettünk egy
felhívást „Horgolj egy
négyzetet“ címmel. A kéz-
imunkaszakkör tagjai horgolt
takarókat készítettek a
Gondozási Központ lakóinak. Az idõsek napján ren-
dezett ünnepségen át is adtuk. Reméljük, ha egy fázós
téli este beburkolóznak vele, ránk gondolnak, mert nagy
szeretettel készítettük. Szeretnék köszönetet mondani
a sok segítõnek, akik támogattak, hogy ezek a takarók
elkészüljenek: Lakitelek Önkormányzata, Mokosné
Marianna, Seres Imréné, Fábiánné Ida, Hegyi Károlyné,
Kerekes Lajosné, Kökény Imréné, Szénásiné Meskó
Tünde, Hajagos Mihályné, és nem utolsó sorban a kézi-
munka-szakkör tagjai.
Köszönjük a segítséget!  

Vargáné Bodor Judit
szakkörvezetõ  

Zöld tea: egy csésze boldogság
A zöld tea igazi felüdülés az év minden

napjaiban! Elvarázsolja az érzékeket,
oldja a stresszt, hatóanyagai pedig
segítenek az egészség megõrzésében.

Egy holland vizsgálat eredménye szerint rendszeres
fogyasztói körében kisebb a szívbetegségek és az agyi
érproblémák kialakulásának veszélye. Amerikai kutatók
pedig egyenesen azt állítják, hogy napi egy csészényi
mennyiség felére csökkenti a szívinfarktus rizikóját.

A zöld tea védi fogainkat a fogszuvasodás ellen! Tartal-
mazza a fogkrémek egyik fõ alkotóelemét, a fluort. A
másik a katechin, mely meggátolja a baktériumokat
abban, hogy „cukor-átalakító“ tevékenységet folytas-
sanak... (Persze, csak ha a teát cukor nélkül isszuk!)

Kávé helyett érdemesebb felhörpinteni egy csésze teát!
Japán kutatók olyan összetevõt azonosítottak ebben az

italban, amely a laboratóriumi tesztekben blokkolta az
allergiás reakciókért felelõs sejtreceptorokat. 

Ne igyuk forrón a zöld teát, mert a hatását langyosan
fejti ki igazán! Ne igyuk tejjel, mert a tejfehérje csökkenti
a betegségmegelõzõ hatást! A jótékony hatást csak akkor
fejti ki, ha rendszeresen fogyasztjuk. Naponta legalább
ötször két decit szürcsöljünk el belõle.

M i n d e n  i n f o r m á c i ó t  b i z a l m a s a n  k e z e l ü n k !

A legjobb orvosok: dr. Megelégedés, dr.
Higgadtság és dr. Vidámság.
Egy csipet megelõzés többet ér, mint száz mázsa gyógyítás.
Seneca mondja a betegségrõl, hogy ha soká tart, nem
lehet komoly, ha meg komoly, nem tart soká...



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!  
Ugyanitt 4 féle téli alma olcsón eladaó!
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)  

MINDEN HÓNAPBAN

KÜLÖNFÉLE

AKCIÓS AJÁNLATTAL

VÁRJA A VÁSÁRLÓIT!
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

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!
Értékesítési ár megegyezés
szerint, mennyi-ségtõl füg-
gõen. Érd.: 06-30/4125417

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 

LAKITELEKI    ÚJSÁGoktóber 15

Lakiteleki szobafestõt keresek,
önállóan dolgoznitudó, szigetelés-
ben jártas szakmunkás szemé-
lyében. A hirdetésre jelentkezõk a
nevüket és telefonszámukat az
alábbi email címre küldjék el:

lakifesto@freemail.hu. 
Csak lakiteleki festõ szak-

munkás jelentkezését várom!

Segítséget szeretnék kérni! 
Ha bármilyen megunt, félretett, de még

mûködõ  KÁLYHÁJA van, s szeretne
megszabadulni tõle, kérem, ne dobja
ki! Nekem és a családomnak kellene!
Várom a hívását: 06-30/425-65-75.

A FOTÓbolt ajánlata 

– Lakitelek, Kossuth u. 15.

IGAZOLVÁNYKÉP – 
8 db-ot kap a régi áron! 

Digitális képrõl papírképet!
Filmelõhívás ajándékfilmmel!

RÉGI, MEGKOPOTT

KÉPEK

RETUSÁLÁSÁTRETUSÁLÁSÁT IS

VÁLLALJUK!

Más napokon az
új nyitva tartási idõ:

Telefon:  76/548-040

TÁVTÁVOLSÁGIOLSÁGI

BBUSZBÉRLET!USZBÉRLET!

A hónap elsõ 5
napján szombaton
délután és vasárnap
délelõtt is nyitva tartunk!

H, K, CS:  9-12h 14-18 h-ig;
Szerda-péntek: 18-20 óra!

Szo:   10-tõl 12 óráig
Vasárnap zárva!

Szeptember 7-én
született MAGYAR
VIZSLA kölykök – 2
kan és 4 szuka –
eladók! 

Érdeklõdni: 
06-30/644-50-09; 
06-30/621-33-82.

7 fiókos íróasztal (5.000.- Ft);
valamint ÉTI 25-ös gázkazán komplett
felszereléssel eladó (15.000.- Ft). 
Tel.: 06-20/543-36-25.

a kép illusztráció!

Eladó 2,5 szobás, alápincézett családi ház
Lakitelek  középpontjában. 

Érd.: 06-20/9-78-73-72

VÖRÖS BOR van eladó!
250.- Ft/l

Érd.: 06-20/20-94-949 

Értesítem a T. lakossá-
got, hogy az Allianz
Hungária Biztosító

képviselete elérhetõ Lakiteleken!

Lakásbiztosítás, kötelezõ felelõsségbiztosítás,
megtakarítási programok, egyéb biztosítások.

Hívjon bizalommal!

Némethné Faragó Erika 06-30/325-4988

Lakitelek új építési területén 3000 m2-es,
közmûvesített, sarki telek eladó.
(Megosztható!) Tel.: 06- 20/9-78-73-72



KERESZTREJTVÉNY  

Az elõzõ rejtvény megfejtése: „IGAZÁN SAJNÁLJUK, DE AZ ADÓHIVATAL

GYORSABB VOLT!“ Az 1.500 forintos TUPPERVARE utalványt nyerte:
Szabó Sándorné (Kalicsné Ilikének köszönjük!). Selyem-akácfát nyert:
Mata Piroska (Klárik Lászlónénak köszönjük!). A vacsorát nyerte:
Szander Zoltán. (Köszönjük Galambos Lászlóéknak, Autós Csárda!)
Egy teknõs kispárnát (Gergelyné Kati felajánlását) nyerte:  Kalics
József. A nyerteseknek gratulálunk! Kérjük, a nyeremények  igazolásáért
szíveskedjenek befáradni a szerkesztõségbe. (Fotóbolt, Kossuth u. 15.) 
Újságelõfizetést nyert: Kelemen Gyuláné, Szabó Brigitta, Toldi u. 4.
(név olvashatatlan!).  (Õket regisztráljuk, nem kell bejönn; csak az utóbbinak!!)

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 október

A páciens remegve ül be a fogorvosi székbe.
– Csak nem fél? Kérdezi az orvos.
– De bizony, nagyon!
– Adok egy kis bort, majd az segít!
– Még mindig félek! – mondja a páciens, miután felhajtotta.
– Itt van még egy pohárral, igya csak meg bátran! Na, még mindig fél?
– Már nem! ... (A folytatást, azaz a megfejtést lásd a rejtvényben!) 

Vízsz.: 1. A meghatározás elsõ része (z. b.:  É, N, N, E). 14. Addig, azon idõ közben.
15. ... Magyar Múzsa; Csokonai Vitéz Mihály verseinek gyûjteménye. 16. ... baba; keleti
mesealak. 17. Szirtes ...; kortárs színmûvésznõ. 18. ...-leng; tétlenül tölti idejét. 19.
Helyrag, a -be párja. 20. Cövekkel megtámasztott (növény). 22. Német válogatott lab-
darúgókapus, a 2002-es vb-n a Lev Jasin-díj nyertese (Oliver). 24. Spanyol eredetû nõi
név. 26. Bizánci stílusú szentkép. 27. Francia festõ géniusz (Pierre Auguste). 29. Szólam
a nõi kórusban. 30. A habarcs egyik alapanyaga. 32. Az északi germánok hadistene
(TYR). 33. Jókai Mór Fekete gyémántok címû regényének hõsnõje. 35. Az ozmium
vegyjele. 36. Árpád fia, Taksony apja. 38. Leadja voksát. 39. ... de Vega; spanyol drá-
maíró. 40. Az olasz hivatalos távirati iroda (ANSA). 41. Játékpénz. 43. Híg étel. 45.
Kilométer, röviden. 46. Esõtõl csuromvizes. 47. Illetve, röviden. 48. Az Antilla-tenger másik
neve. 50. Csõdör. 51. Pléd. 53. E sportban nem az edzõ dönt! 54. Sóvárog. 56. Észak-
dunántúli hegycsoport. 57. ... Module; az Apollo-programban használt holdkomp. 58.
Térfél közepe! 59. ... avis; ritka madár, latinul. 61. -nál, -nél, mellett, a németben. 63. Op-
...; Victor Vasarely irányzata. 64. No, nézd csak! 66. Ígéretét meg nem szegõ.

Függ.: 2. Futó- és teniszpálya is van ilyen. 3. Virág része. 4. Hajsza vége! 5. Kincset
földbe rejt. 6. Szótoldalék. 7. Illemszabálykódex. 8. Természetvédelmi terület, röviden. 9.
Paradicsomi. 10. Minimum, röviden. 11. A levegõben történõ. 12. A szomszédba. 13.
Bajnoki táblázat. 16. A megfejtés második, befejezõ része (z. b.: Z, Y, F). 18. ...
Heyerdahl; norvég utazó, a Tutajjal a Csendes-óceánon címû kötet szerzõje (1914-
2002). 21. Cinnel bevont. 23. Például az emse vagy a kanca. 25. Színpadi szende. 28. A
túzok rokona. 31. Mázát vesztett. 34. Fém szorítóeszköz. 37. Ipari rostnövény. 38. Maró
folyadék. 39. Sierra ...; afrikai állam. 42. Georges Duroy története Maupassant tollából,
eredeti címe: Bel Ami. 44. Halkan, félve végigmond. 45. Növényt támaszhoz kötöz. 47.
Svéd bútormárka. 49. ... Salvatori; olasz színész. 52. Eger latin neve. 55. Albánia legna-
gyobb folyója. 57. ... Neeson; Oscar-díjas brit színész. 60. Ancsa. 62. Tusinak is becézik.
65. Holland autók jelzése. 66. ... Derek; amerikai színésznõ. 67. A ródium vegyjele.

BÁTORSÁG
Az egyik amerikai egyetemen egy srác

egyáltalán semmit nem tanult a filozófia
szigorlatára... A dolgozat témája a követ-
kezõ volt: Fogalmazza meg, mi a bátor-
ság! A srác végül csak ennyit írt a papír-
ra: This (ez) és beadta. Csak ez lett
ötös!

VIZSGAKÉRDÉS
Két diák, a hétfõi vizsgája elõtt, a Ba-

latonra utazott szórakozni. Mivel nagyon
is kellemesen töltötték a hétvégét, és
szinte semmit nem tanultak, valamit ten-
niük kellett. Felhívták a professzort, hogy
sajnos nem tudnak idõben odaérni a
vizsgára, mert kilukadt az autójuk kereke.
Másik idõpontot kértek. A professzor ren-
des volt, és két nappal késõbbre kijelölt
egy vizsgaidõpontot. A két diák megjelent
a vizsgán, immáron a tudás birtokában. A
professzor két külön terembe ültette õket,
majd átadta a vizsgalapokat.
Két kérdés volt a vizsgalapon: Az elsõ, a
félévi anyagból feltett könnyû kérdés (10
pont). A második, egyszerûen ennyi:
„Melyik kerék?“ (90 pont).

A NYERTES ESSZÉ
Egy egyetemi író osztályban pályázatot

hirdettek. A feladat az volt, hogy írjanak
egy rövid értekezést, ami az alábbi ele-
meket tartalmazza: 1. Vallás. 2. Királyság.
3. Szex. 4. Rejtély. A díjnyertes esszé ez
volt: „Úristen! – kiáltott fel a királynõ. –
Terhes vagyok! De vajon kitõl?“

AMERIKAI HADITENGERÉSZET
Állítólag megtörtént, és fel is

jegyezték az amerikai haditengerészet
egyik rádiózási naplójában:
– Azonnal térjen ki észak felé 15 fokkal.
– Javaslom, ön térjen ki dél felé 15 fokkal!
-– Megismétlem, térjen ki észak felé 15
fokkal, máskülönben összeütközünk.
– Én nem tudok kitérni, térjen ki ön
15 fokkal....
– Én az amerikai haditengerészet tisztje,
az amerikai flotta egyik hajójának kapitá-
nya vagyok. Utoljára mondom, térjen ki.
– Én pedig szolgálatos a világító-
toronyban...

A NASA ÉS AZ OROSZOK
– Amikor a NASA elkezdett asztro-
nautákat küldeni az ûrbe, hamarosan
rájöttek, hogy a golyóstoll nem mû-

ködik gravitáció nélkül. Hogy meg-
küzdjenek ezzel a súlyos problémával,
NASA kutatók kifejlesztettek egy olyan
tollat, ami ír gravitáció nélkül, fejjel
lefelé, víz alatt, és majdnem minden
felületen, mint pl. üvegen, valamint fagy-
pont és 300°C között bármilyen
hõmérsékleten. Mindez egy évtizedbe
és 12 milliárd dollárba került.
– Az oroszok ceruzát használtak...

8:1
– Mi különbség van a holland és a ma-
gyar  bicikli között?
– A hollandban nincsen nyolcas!

Két barát beszélget:
–  Nekem minden nõnek sikerül elcsa-
varnom a fejét! –  mondja az egyik.
–  Hogyan?
–  Nem tudom, de amikor rájuk nézek,
mind elfordítják a fejüket...

–  Halló!? Elnézést, ez a kilenc, három,
négy, három, hét, hét, nyolc, öt, négy?
–  Nem, igen, nem, igen, igen, nem, nem,
igen, igen...

Egy férfi megy át a zebrán, közben az
eget nézi. Megszólal egy másik ember:
–  Ha nem oda néz, ahova megy, akkor
oda jut, ahova néz!

–  Apu, hol van az Alpok?
–  Anyádat kérdezd, õ rak el mindent!

–  Ez a mai fiatalság. Szörnyû, ahogyan
öltözködik! Például ott, az a fiú!
–  Az a fiú az én lányom.
–  Elnézést, nem tudtam, hogy ön az
anyja.
–  Az apja vagyok...

Két dolog is bizonyítja, hogy Ön a tettes.
Egy: magánál volt a gyilkos fegyver.
Kettõ: csipkebokor vesszõ.

– Mi a különbség egy kisebb hajó és
egy pici cica között?
–  Az egyik torpedóromboló, a másik
törpedoromboló.

Pista bácsi áll a vasúti hídon. Lábánál
fogva fejjel lefele lógatja feleségét. El-
megy alattuk egy tehervonat. Pista bácsi
így szól:
– Vigyázz asszony, mert teherbe ejtelek!

Mit csinál az ûrhajós, ha vizet akar inni?
–  Ûr-kutat-ás!

Borban a bátorság...
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!!

Nevessen egyet, a nevetés gyógyír minden bajra!


